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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 20 - 10 september 2020 - Jaargang 5

Van de bestuurs- en directietafel
Op de ziekenzondag (a.s. zondag 13 sept.) wordt
speciaal stilgestaan bij onze zieken. Zij ontvangen van
onze bezoekersdienst namens het KSCC en de parochie een klein presentje. Even een opkikkertje.
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Binnenvaartbeurs De Messe in Kalkar gaat door!
Shipping -Technics -Logistics (STL) kondigen aan dat
op 29 en 30 september de enige Duitse beurs voor
de binnenvaart doorgaat. U moet zich voor deze
beurs aanmelden.
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Besmet!
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende de
tentoonstelling ‘Besmet!’ in juli in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Een tentoonstelling over besmettelijke ziektes en epidemieën door de tijden heen.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Ja beste mensen, wij kunnen niet om het coronavirus probleem
heen. Dit heeft vergaande gevolgen voor het sociaal pastorale werk. Mocht er vroeger een ‘zucht’ zijn om de zondagse mis
te vieren en daarna gezellig bij een te zijn: nu is er een huiver.
Het bestuur de directie, pastorale team en de vrijwilligers doen
hun best om met u in contact te blijven. Een belletje een bezoekje een e-mailtje: ze doen wonderen.

Ziekenzondag
In het kader van de ziekenzondag (aanstaande zondag 13
september) wordt aan de zieken door de leden van de bezoekersdienst namens het KSCC en de parochie een klein presentje gestuurd/gebracht. Even een opkikkertje.
Zieken bezoeken is een werk van barmhartigheid, maar het
vraagt ook de nodige voorzichtigheid. Zij vormen de kwetsbare groep. Daarom een opbeurend medicijn.
In de heilige Mis van zondag aanstaande, zullen de namen
van alle zieken en de namen van hen die een duwtje in de rug
kunnen gebruiken, afgeroepen worden.
Er wordt een kaars aangestoken: wij zijn bij jullie en God zal met
zijn genade bij jullie en jullie familie zijn.
In het evangelie van zondag jl. lazen wij de tekst: ‘wie in mijn
Naam iets vraagt zal het verkrijgen, en waar twee of drie in
mijn Naam samen zijn ben Ik in hun midden.’
De eerste tekst is moeilijk uit te leggen: wat wordt er mee bedoeld? We bidden om genezing, we bidden voor een oplossing van een moeilijk probleem. Soms hebben wij de indruk dat
deze zin niet klopt: er komt geen genezing, er komt geen oplossing: dit stelt ons teleur.
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Wordt ons gebed niet verhoord? Heeft
ons gebed geen zin?

Het gebed, een kaarsje, maken ons sterk om dat te dragen wat we moeten dragen. Er komt vaak geen directe verhoring, maar we blijven wel in vertrouwen met elkaar
verbonden. De praktijk leert dat het gemeenschappelijk gebed verflauwt. Jammer want het besef om samen te zijn kan
een steun zijn.
Natuurlijk staan de zorg om een mooi huis, attractie of schip
hoog op de prioriteitenlijst. Wanneer mensen in de problemen
zijn, wenden zij zich niet vanzelfsprekend tot God, Maria of een
familieheilige. De kennis is weggeëbd of niet bijgebracht en
wat je niet weet dat …
Toch zijn we blij dat we ook nog een boodschap van hoop
mogen zaaien in tijden van vreugde: een huwelijk, een eerste
communie, een doop, een uitvaart. Wij bieden geen oplossing,
maar proberen een zaadje te laten vallen dat hopelijk landt in
de harten van de mensen.
Als het coronavirus een ding bereikt
heeft dan is het dat niet alles
maakbaar is. Natuurlijk horen wij de
vraag: Waar blijf je met jouw God,
Waar is Hij nu? Als Hij … U kent die
opmerkingen wel.
Hebt u wel eens aan Hem gedacht
is mijn antwoord. Hij is geen grootgrutter bij wie je kunt shoppen, aan
de kassa betalen en naar huis kunt
gaan. Hij is ook niet iets, maar Iemand die er voor je is, die je de
hand rijkt. Je moet de hand wel
aanpakken.

De Ziekenzondag is een mogelijkheid om na te denken over
LEVEN hier, ook over de grens van de dood heen. Geloven begint, zo zei iemand mij laatst, waar de wetenschap ophoudt.
De namen van de zieken of mensen die een steuntje in de rug
nodig hebben staan in deze Christoffel Nieuwsbrief. Mocht u
een zieke kennen, bespreek het met hem of haar om dit aan
ons door te mogen geven. Een bezoekje op afspraak, een presentje, doen wonderen. Alleen met toestemming van de zieke
of familie wordt de naam in de Christoffel Nieuwsbrief en in de
lijst van de intenties geplaatst.
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VAN DE BESTUURSZiekencommunie
EN DIRECTIETAFEL
Graag brengen wij de heilige Communie naar de

zieken.
De communie kan net even een zetje de goede richting geven: kracht en hoop om met elkaar sterk te blijven.
Neem gerust contact op: 024 – 377 75 75 of
+31(0)6 – 55 35 66 66.

Ons webadres is: www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl
Website Binnenvaartmuseum Nijmegen is in de lucht
Sinds dinsdag 1 september is deze website in de lucht. Het bestuur laat zien dat er in het museum beweging zit.
Het museum is nog niet geopend. De verandering van datum
van de werfbeurt heeft hier roet in het eten gegooid.
Ook de website van het KSCC en parochie wordt onder de
loep genomen. Het is aan een facelift toe en er zal gekeken
worden naar de functie van Facebook en Instagram. Het zou
fijn zijn als wij van u horen hoe de website bevalt en of hij gebruiksvriendelijk is.
Heb jij ideeën, ben je deskundig op dit vlak: laat het ons weten: info@kscc.nl t.a.v. Hans Wester.

Livestream uitzending zondagse H. Mis
Deze wordt muzikaal opgeluisterd door een mini kerkkoor. Vanaf half maart van dit jaar was het groepje in dezelfde samenstelling. Dank dat ze er toch maar weer elke zondag waren.
Omdat het coronavirus ons langer in de greep houdt dan verwacht bespreken wij met het koor de toekomst, minstens tot 1
januari 2021. Er is een bijeenkomst belegd op donderdag 10
september onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 5

VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Telematicadag 2019

25-jarig jubileum Telematicadag op
18 december 2020
Live en Virtueel
Er waren grootse plannen om dit 25-jarig jubileumjubileum te
vieren. Eens opgestart door Desiré Savelkoul van Autena Marina, Nick van Haagh en ondergetekende is met de inzet van
Bureau Telematica, de Telematicadag, uitgegroeid tot een
volwaardig ICT-evenement.
Helaas kwam het coronavirus om de hoek kijken. Maar daarom niet getreurd. Dit biedt nu de gelegenheid bij uitstek om de
waarde en het belang van de telematica te laten zien.
De datum is 18 december.
Er wordt een beperkte groep mensen uitgenodigd om op die
dag aanwezig te zijn.
Zij houden zich aan de voorschriften van het RIVM.
Toegang alleen met een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
Daarnaast zal de hele dag virtueel, dus via livestream worden
uitgezonden.
Later volgen meer details.

Dinsdag 15 september Prinsjesdag
Dit onderwerp geeft gelegenheid tot veel speculaties. Wat zal
de koning in zijn troonrede zeggen, hoe zal de rijksbegroting er
uit zien?
Het is in de media al een hot item.
Worden er nog bijzondere zaken voor de binnenvaart, kermis
en circus gemeld? Ondanks dat er al heel veel van de begroting is uitgelekt, zijn we toch benieuwd naar de tekst. Het uiterlijk vertoon, zoals het vervoer, de bellen en toeters, zijn ook
gewilde onderwerpen van gesprek.
Het staat soms in een schril contrast met de zorg om de kinderen in de vluchtelingenkampen. Daar zou de aandacht meer
naar toe moeten gaan.
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Het overlijden van kardinaal
Adrianus Johannes Simonis

Emeritus aartsbisschop van Utrecht kardinaal
Ad Simonis hebben wij leren kennen toen hij
nog bisschop van Rotterdam was. Diverse keren is hij voorgegaan in de viering in het
KSCC-schipperscentrum in Rotterdam. Ook is
hij heel lang geleden voorgegaan in een heilige Mis tijdens een bedevaart van de schippers naar het Duitse Kevelaer.
Het bezoek van paus Johannes Paulus de 2de aan ons land
heeft hem veel kopzorgen gekost. Kranten, tijdschriften, radio
en tv stonden bol van de berichten.
Wat een bindende factor moest zijn kreeg een heel ander effect: mensen groeiden van de Kerk weg en de Kerk van de
mensen, ik schreef u dit al eerder.
Ons pastoraat heeft het aan kardinaal Simonis te danken dat
het pastoraat een officiële personele parochie is. Emeritus bisschop A. van Luyn was een goede raadgever van de kardinaal. Samen met de jurist van de bisschoppenconferentie de
heer A Kalb is het decreet van oprichting opgesteld.

Last but not least
Donderdag 27 augustus vond de jaarlijkse
bestuursvergadering plaats van de sociëteit De Wandelgang plaats in Old Dutch in
Rotterdam. Ook daar kwamen de coronaproblemen rond de
activiteiten van De Wandelgang aan de orde. Unaniem is afgesproken dat er voor de rest van het dit jaar géén Wandelgangbijeenkomsten meer plaatsvinden.
Met betrekking tot het houden van de nieuwjaarsreceptie zal
later dit jaar een besluit genomen worden.
Blijf gezond
Hope and Pray
Namens de crew van het KSCC en de parochie
B.E.M.van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Ha Ha

Ha Ha Ha
Ha Ha

MOP

Zondag jl. hebben wij hem in de eucharistie herdacht.

Wat is het enige wat
een scherpschutter
niet tegen zijn vrouw kan zeggen?

“Schat, ik heb je gemist vandaag.”

Ha Ha
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Het begint weer!

Vanaf zaterdag 19 september gaat de GROTE CLUBACTIE in heel
Nederland weer van start. Mensen uit de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap gaan ook dit jaar weer zo veel mogelijk loten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is gegarandeerd voor
ons goed doel. Wij hebben deze keer de ziekenvaartocht met de
PRINS WILLEM ALEXANDER 2021 als goede doel bestempeld. Deze
vaartocht is voor zieken en hulpbehoevenden uit onze parochie
en het KSCC (DUS OOK VOOR DE CIRCUS- EN KERMISGEMEENSCHAP!) en alle financiële hulp hiervoor is welkom. Allemaal samen proberen wij dit jaar weer minimaal 1.000 loten te verkopen.
Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen.
Wat is een SUPERLOT? Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijftig loten. De koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPERLOT, plus 50 papieren loten.
Dit jaar is de winkans in de Grote Clubactie 1 op 10! De lotenkopers maken kans op ruim 300.000 prijzen, zoals een hoofdprijs van
€100.000,-, een auto, reischeques en fietsen. De trekking van de
GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 9 december 2020. Vanaf 10
december bekendmaking trekkingslijst op de website van de organisatie (www.clubactie.nl).
U kunt de loten kopen.
● Tijdens de kantooruren op het KSCC in Nijmegen.
● Na de viering op het schipperscentrum in Nijmegen.
● Na de H. Mis of Communiedienst op het kerkschip in
Raamsdonksveer.

U kunt uw loten per telefoon bestellen.
● Schipperscentrum Nijmegen 024 – 377 75 75
● Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 06 – 53 91 01
54 of 0162 – 31 45 69
● Kermis/circus bij Toos Steffann 06 - 55 86 70 82
Tijdens het telefoongesprek wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.
U kunt de loten ook per e-mail bestellen.
● Mail aan info@kscc.nl
● Mail aan k.schreurs@kscc.nl
● Mail aan toos@steffann.nl
Via een e-mailuitwisseling wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.
Via de bank kunt u betalen op:
IBAN: NL42 ABNA 05 00 24 43 24 t.n.v. Katholiek Schipperswerk
Rotterdam o.v.v. Grote Clubactie 2020.
Als de betaling op de rekening staat, ontvangt u de loten.
Het zou mooi zijn als wij u in december kunnen vertellen dat ook
dit jaar deze actie voor ons geslaagd is en alle loten verkocht zijn.
U helpt ons toch ook mee?
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Als september op de kalender of bij het openen van
de computer op het scherm verschijnt is de vakantieperiode van dat jaar min of meer afgesloten. Ook in 2020, waarin heel veel anders is dan tientallen jaren daarvoor. Er kan niet
ontkend worden dat de wereldsamenleving nog steeds zoekende is naar een soort afstemming met Covid-19. Toch worden er stappen gezet die heel langzaam leiden naar het
organiseren van activiteiten. Bij afwezigheid van publiek lijken
voetbal- en tenniswedstrijden dan weliswaar op oefenpartijtjes,
maar het gaat er weer serieus aan toe. Met al dan niet hanteerbare regels wordt er weer les gegeven, zitten treinen weer
steeds voller, worden er meer bezoekjes afgelegd en zoeken
mensen ontspanning in hun eigen omgeving met midgetgolf,
bowling of bezoekjes aan musea. Organisatoren van beurzen
zoeken weer voorzichtig naar mogelijkheden om de deuren te
openen en mensen producten en diensten te laten tonen of te
laten bekijken. En ook bij georganiseerde wandeltochten staat
niet altijd meer het woordje afgelast.
De Avond4daagse gaat dóór, tot 30 september 2020!
De in mei aangekondigde Avond4daagse gaat nog een
maand verder dan oorspronkelijk gepland was. Het gaat om
de Avond4daagse-Home Edition en dan vertrek je vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes.
Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte
Avond4daagse medaille. Het is een kans om de serie medailles
compleet te houden.
Met de Home Edition wordt iedereen in Nederland de gelegenheid gesteld een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet
in hele grote groepen, zoals je gewend bent. Maar alleen met
een vriendje, je sportmaatje of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tot 30 september 2020. Maar tussen

de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven. En je hoeft
niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag
of in het weekend kun je op pad!
In verband met de betaling moet een ouder/verzorger de inschrijving doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost deelname € 5,00. Daarvoor krijg je
vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij
kiezen uit 2,5 – 5 – 10 km. En na afronding van de vier dagen
wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse medaille
thuis!
Op www.avond4daagse.nl is informatie en een aanmeldmogelijkheid te vinden.
Voor de komende twee weken staat de volgende wandeltocht op het programma:
20 september
Actief Ontmoeten in Beuningen
Stichting wandeleninbeuningen
Afstanden: 15-20-26 km
Startplaats: de Weeropper
Kloosterstraat 17 Beuningen
Starttijd: 08.00 - 15.00 uur
06-20542000
Vooraf inschrijven:
https://aanmelding.beuningensportenbeweegt.nl/product/actiefontmoeten

Op o.a. www.wandel.nl staan heel veel tips ook over routes in
allerlei gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpakken op het gebied van samen op pad gaan. Bekend is dat, voor zover het lichaam het toelaat, een wandeling
bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijke conditie.
Henry Mooren

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 9

De Messe in Kalkar gaat door!
Shipping -Technics -Logistics (STL) kondigen aan dat op 29 en
30 september de enige Duitse beurs voor de binnenvaart doorgaat.
Uit het persbericht halen we het volgende:
Het wordt meer dan ooit een gelukkig weerzien in de binnenvaart. We organiseren de beurs en het DockTober netwerkevenement volgens alle geldende covid-19 regels. De veiligheid
van onze exposanten en bezoekers is onze eerste prioriteit.
Dat betekent: 1,5 meter afstand, (voor)registratie, handhygiëne, maskers bij verplaatsen (niet tijdens bezoeken aan de
stand), constante ontsmetting van gemeenschappelijke ruimtes.

U kunt zich via onderstaande website aanmelden als bezoeker
of als exposant. Ook is het programma van de twee dagen
daar te vinden.
Hebben we uw interesse gewekt? Neem gerust contact met
ons op!
www.shipping-technics-logistics.de
De openingstijden zijn: 29 september 11.00-19.00 uur en 30
september 11.00-17.00 uur.
Messe Kalkar, Griether Str. 110-120 D-47546 Kalkar Duitsland.
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Wist u dat wij een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?

‘De kaaisjouwer geen zielig figuur, maar een held’
Je kunt er niet omheen wanneer je over de Waalkade loopt: het
reuzegrote aluminium beeld van de Kaaisjouwer dat vrijdag is
onthuld. Het metershoge kunstwerk van Margriet Hovens is een
eerbetoon aan de havenarbeiders die in het verleden de
scheepsvrachten op hun ruggen naar de stad brachten en zo de
welvaart de stad in tilden.
Op vrijdag 4 september is het beeld, dat mede door de inbreng van
het KSCC tot stand is gekomen, door burgemeester Bruls van
Nijmegen onthuld.
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Op zondag 13 september ontvangt Annie Jahley Wolters haar
Eerste Heilige Communie. Jahley is het dochtertje van Freek
Wolters en Magdalena van Harten. Peetouders zijn Joseph
Wolters en Kimberley van Harten.
Alle communieplechtigheden vinden plaats in Assel.
OVERLEDEN

GEBOREN
Op maandag 10 augustus is Emma Hendrina Erica
Verberck geboren. Emma is het dochtertje van
Johan en Sharon Verberck en zusje van Floor.

Op donderdag 3 september is Oliver Ayden (Jake) Deen geboren. Jake is het zoontje van Stephanie en Glenn Deen en
broertje van Jasmijn.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 13 september ontvangt Jeremy Johannes Brand
zijn Eerste Heilige Communie. Jeremy is het zoontje van Gerrit
Brand en Wies Schaaf. Peetouders zijn Peter v.d. Vorstenbosch
en Nelleke Schaaf.
Op zondag 13 september ontvangt Roelof Johannes (Raylano)
Leupens zijn Eerste Heilige Communie. Raylano is het zoontje
van Jan Leupens en Jessica Klunder. Peetouders zijn William
van Engelen en Stien Leupens.
Op zondag 13 september ontvangt Hendrika Augustina
(Heley) Descendre haar Eerste Heilige Communie. Heley is het
dochtertje van Jampie Descendre en Laura Thijssen. Peetouders zijn Chris Schafen en Shirley Thijssen.

Op donderdag 3 september is, op de leeftijd van
88 jaar, Martha Maria Pieternella Baijens – Snijders
overleden. Weduwe van Ad Baijens. De crematieplechtigheid heeft op woensdag 9 september in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Roerdomp 2, 2986 XA Ridderkerk.
Op maandag 7 september is, in de leeftijd van 92 jaar,
Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband – Jansen overleden. Weduwe van Mattheus Hubertus Marie van den Hoogenband. De eucharistieviering wordt gehouden op maandag
14 september om 11.30 uur plaats in de H. Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 te Nijmegen. Aansluitend vindt de
crematieplechtigheid plaats om 13.15 uur in de Boszaal van
Crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51 te Nijmegen.
Correspondentieadres: Nachtegaalstraat 5, 6601 CA Wijchen.
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Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zijlstra-Paal; Nick Hansen;
Leny Mulders.
Rick Keller; Gerard Verwey; Sofie Broeders; Mary Kersten;
Jeroen Wennekes; mevr. Maria van der Hoeven.
Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen;
Tanja Bruins.
Frank Huibers jr.; Ilona Scholting-Mooren, m/s “Spes No
va”; Guido Wennekes, m/s Mego; dhr. Daan Viergever;
Enrico Klos; J. Oomens; Frank Verlaan; Irene van Dongen.
John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.
M. Meyer-van Wijck; mevr. Riek Kuijten; Reni Pauls; Marijn
Klos.
Dhr. Jos Rouw, voorzitter KSCC Nijmegen; Irmi Becker;
Cecile Peters- de Goey, m/s “Choice”; Annie van Ooy
en; dhr. Marco Verberck; Maud Ryan Bomert; Bart Bos
man en Marjolein Bosman; Gerda Peters.
Dhr. Rob van Dongen; dhr. Marco Janssen; Serona Jan
sen; dhr. Cor de Jong; dhr. Twan van Dodewaard, ms
“Felix”; Irma van Daalen; Tessa Feenstra; Jeanne Derks.
Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent; Iva Cobussen.
Marcel Leensen; Patricia v/d Wijgaart.
Marco Janssen mvs. Padua; Floor Blom; Elena
Steegmans.
Dhr. Albert van Poppelen.
Louis Bosman; Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters;
Michel Schipperheyn; mevr. Trees Verhoef-van Welzenes;
Brick Vissers.

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020
mevr. N. Straatman, dhr. Jan Treep uit Bergen op Zoom †,
dhr. John Janssen sr. †,
mevr. Liesbeth van de Hoogenband-Jansen.
dhr. John Janssen sr. dhr. C. de Jong,
dhr. Martien Moor, dhr. H. van Werkhoven en zoon René,
dhr. Bertus van Hooft,
dhr. Gijs Mulders, m/s Hendrika,
ouders de Bot-Neff en George de Bot,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
Ferenc Vermaas, mw. A. van Giesen-van Strien,
mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden fam.
van Welzenes-Klarenaar,
dhr. N. Verlaan m/s ‘Francisca”, Jenny en Patrick,
ouders Schüttler-van Laak v/h s.s. Wormatia en Annie.

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020
dhr. Piet Wanders v/h Bernardus †,
dhr. Peer Hoefnagels, dhr. Henk Verberck sr. v/h ms. Elithé,
ouders Nuij-Wanders, oud beheerder KSCC Nijmegen,
dhr. Jochem Raaijmakers,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
John Wennekes m/s Mego en Johan Wennekes en overleden
familie Wennekes-Jansen.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 14

ONZE ZIEKEN
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove
Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84,
6641 BG.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan
de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14,
6566 DP.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4,
3223 PC.

* Dhr. Ruud de Jong (Maasveld - kamer
Maasoever 126).
ROTTERDAM, MAASHAVEN OOSTZIJDE 151,
3072 HS.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT 47350,
FRANCE.
* Pater Henk Kuijs, Sacramentskerk, Klooster
Brakkenstein.
NIJMEGEN, HEYENDAALSEWEG 300, 6525 SH.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Betty Bosman-Driessen (Albert
Schweitzerziekenhuis Dordwijk).
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3381 AT.
* Mevr. Riet Derksen-Meesters.
SLEEUWIJK, NIEUWE ES 118, 4254 AX.
* Dhr. Harry Broekmeulen, De Blinkert –
Afd. Elswout.
HAARLEM, ROCKAERTSHOF 66, 2015 ED.
* Jean de Vries, Jeroen Bosch ziekenhuis.
’S-HERTOGENBOSCH, HENRI DUNANTSTRAAT 1,
5223 GZ.
* Dhr. Ton Kooren uit Spijkenisse (Academisch
ziekenhuis Rotterdam).
ROTTERDAM, DR. MOLEWATERPLEIN 40,
3015 GD.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN augustus/september 2020

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC
Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Elke zondag

11.00 uur
Zo. 13 sept.

13.00 uur
Ma. 14 sept. 10.30 uur
Vr. 18 sept.

15.00 uur

Zo. 20 sept.

11.00 uur

Zo. 27 sept.

11.00 uur

Ma. 28 sept. 10.30 uur
Di. 29 en
11.00 Wo. 30 sept. 19.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.

Eerst Heilige Communieviering van
Jeremy, Raylano, Heley en Jahley in de
H. Geestkapel te Assel.
Stafvergadering KSCC Nijmegen
Inzegening van m/s Reinhold Deymann in de
Biesboschhaven Noord 7, Werkendam.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.
Stafvergadering KSCC Nijmegen
Binnenvaartbeurs Die Messe in Kalkar.
Griether Str. 110-120 D-47546 Kalkar Duitsland.

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2020
Alle activiteiten van Schippersvereniging Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
I.v.m. coronamaatregelen zullen de avonden niet zoals vanouds in het
café plaatsvinden maar in een van de vergaderzalen.
Zo is er wat meer ruimte.
Eerste gezellige vrijdagavond-praatavond
Vr. 25 sept. 19.30 uur
van het seizoen. Er wordt een filmavond
gepland.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
E-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl
Website: https://schippersverenigingsterreschans.nl/

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 16

Repetities KSCC Kerkkoor en De Waalkanters afgelast

Gymmen op het KSCC voorlopig nog afgelast

Tot onze spijt moeten we mededelen dat de
repetities van het KSCC Kerkkoor en De
Waalkanters voorlopig niet doorgaan.

Hallo leden van de gym-club

Hoewel sommige bijeenkomsten door
de regering zijn toegestaan gelden
voor alle bijeenkomsten dat er NIET gezongen mag worden. Het spreekt vanzelf dat deze voorwaarde niet te
combineren valt met een koorrepetitie.
De maatregel wordt in ieder geval
aangehouden tot 1 januari 2021.

We hopen dat iedereen tot nu toe ongeschonden uit
de coronacrisis is gekomen.

Eindelijk een teken van leven.

Ook jullie zullen wel beseffen
dat er dit jaar geen gym meer is,
tenzij er een wonder gebeurt.
We zitten allemaal op een vaccin te
wachten.
Blijf gezond tot we weer kunnen gymmen, want
iedereen mist de dinsdagmorgen heel erg.
Hopelijk spoedig tot ziens.
Jan Hoks

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 17

k
j
i
w
r
e
d
r
a
H
t
i
u
s
e
j
t
e
Gro

Beste KSCC-ers en iedereen die wel eens heeft meegevaren op het
Prins Willem Alexander hospitaalschip: Op donderdag 27 augustus
waren we een stukje fietsen en kwamen een oude vertrouwde
tegen. Even mee op de foto dacht ik toen.
Groetjes Ria Lentjes

← terug naar pagina 1
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De nieuwe LOVK-schoolgids 2020-2021 is uit
De nieuwe schoolgids informeert u uitvoerig over de manier
waarop de LOVK het onderwijs gestalte geeft.
De schoolgids is een naslagwerk met veel praktische gegevens
waar u het hele schooljaar gemak van heeft.
Voorin staat een uitgebreide inhoudsopgave. Achterin vindt u
een trefwoordenregister. Verder bevat deze gids actuele en
uitgebreide lijsten met adressen van basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Hoewel deze schoolgids zeer uitgebreid is, staat toch niet alles
er in. Ook kan informatie in de loop van het schooljaar veranderen. Op de website kunt u steeds de meest actuele informatie vinden.
U kunt de schoolgids lezen op de website van het LOVK.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 19

Besmet!
Tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave over besmettelijke ziekten
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende de tentoonstelling ‘Besmet!’ op donderdag 16 juli in Rijksmuseum
Boerhaave in Leiden. De opening zou al op 15 april plaatsvinden, maar werd geannuleerd vanwege de uitbraak van
de coronapandemie. De tentoonstelling gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven
kunnen ontwrichten. Ook sluit de tentoonstelling aan bij de
recente uitbraak van het coronavirus en bij de maatschappelijke discussie over de vaccinatiegraad.
“Deze tentoonstelling staat al een poos (al vóór corona)
gepland en is nu nog actueler dan we hadden kunnen bevroeden. Uitbraken van besmettelijke ziekten liggen altijd
op de loer en zijn van alle tijden. Met de tentoonstelling
laten wij een zo breed mogelijk publiek ontdekken wat het
belang is van wetenschap voor ons leven van nu," aldus
museumdirecteur Amito Haarhuis.
Deze leerzame tentoonstelling toont een intrigerende balans tussen gezondheid en reëel risico en tussen maatschappelijke uitsluiting en empathie. Hoe gingen we
vroeger om met epidemieën zoals pest en pokken? Welke
inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst? En
welke oplossingen biedt de wetenschap?
Besmettelijke ziekten verbeeld
In de tentoonstelling staan wetenschappelijke objecten én
kunstvoorwerpen. De Plague Dress is zo'n hedendaags kunstwerk. Deze prachtige jurk in 17de-eeuwse stijl is gemaakt van
ruwe zijde en handgekleurd met walnootschillen. Vroeger
dacht men namelijk dat walnoten de pest konden genezen.

Conservator Mieneke te Hennepe poseert voor een vitrine over
beschermende kleding.
Rechts herkent u de middeleeuwse snaveldokter.

De jurk is versierd met 17de-eeuwse borduursels die geïmpregneerd zijn met het DNA van pestbacteriën. Kunst, wetenschap
en invoelbare angst voor besmettelijke ziekten komen samen
in dit kunstwerk. Ook zijn er indrukwekkende historische wasmoulages (moulage = afgietsel, red.) van gezichten, die de
ernst van besmettelijke ziekten tonen en vroeger gebruikt werden voor educatieve doeleinden.
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Extra verdieping
De tentoonstelling werd gemaakt in samenwerking met diverse
experts van onder meer het RIVM en het LUMC.
De tentoonstelling BESMET! is open tot en met 9 januari 2022.

NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com
Voor bunkeringen in België, Oostenrijk,
Zwitserland en eventuele andere stations
in Nederland of Duitsland, kunt u contact
opnemen met het kantoor.

Entree alles-in-1 ticket voor volwassenen: € 13,Voor jeugd (4 t/m 17 jaar): € 5,50
Adres Rijksmuseum Boerhaave: Lange St. Agnietenstraat 10,
2312 WC Leiden.
Voor meer informatie en tickets reserveren:
https://rijksmuseumboerhaave.nl/

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de
Für Bunkerungen in Belgien, Österreich,
Schweiz und eventuell anderen
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1
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Privacy op uw mobiele telefoon
We gebruiken onze telefoons voor alles, van het lezen van
nieuws tot het sms'en van vrienden tot het spelen van spelletjes. Al dat gemak binnen handbereik komt ten koste van onze
persoonlijke gegevens en geestelijke gezondheid. Het is moeilijk om ergens je aandacht bij te houden op het moment dat
pushmeldingen en sms'jes ons verleiden om naar beneden te
kijken. Ondertussen kan de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we delen, vaak zonder het te beseffen, alarmerend
zijn.
Maar niet alle hoop is verloren! Hieronder staan enkele eenvoudige stappen die u kunt nemen om uw gegevens te beschermen en afstand tussen u en uw telefoon toe te creëren
wanneer deze nodig is.
1. Pas de telefoontoestemmingen aan
Begin met uw app-rechten aan te passen. Heeft die app dat u
gedownload hebt echt toegang nodig tot uw locatie, foto's of
contactpersonen? Een spelletje heeft dat niet nodig. Terwijl het
voor een regen app wel handig is dat de app uw locatie
weet. Bekijk per app waar deze precies toegang toe heeft.
Terwijl u daar bent kunt u de push-meldingen (kleine tekstberichtjes) van apps stoppen die u niet wilt horen.
Volg deze stappen om de locatie, foto's, contactpersonen en
meer rechten aan te passen:
● Heeft u een iPhone van Apple ga naar:
. Onder aan het scherm staan alle
apps. Klik erop en pas de toegang tot locatie naar uw wens
aan. (scroll naar beneden voor meer apps)
● Heeft u geen Apple dan heeft u een Android telefoon. Ga
naar:
.

2. Verander de naam van uw telefoon
We denken niet echt na over de naam van onze telefoon,
maar als u nu kijkt, is de kans groot dat het uw naam is. Het lijkt
misschien niet zo erg, maar elke keer dat u verbinding maakt
met Wi-Fi of Bluetooth kan iedereen in de buurt uw naam zien.
Waarom verandert u hem niet in de naam van een favoriete
filmster of verzin iets anders grappigs?
Om de naam van je toestel te wijzigen, ga je naar de instellingen:
● iPhone:
● Android:
er Telefoonnr.)

(soms staat

3. Opschonen van uw telefoon
Sommigen mensen zijn echte app-oppotters (geen oordeel!).
Terwijl de metrokaart app of hotel app voor de laatste vakantie misschien nuttig was, neemt hij nu alleen maar ruimte in beslag. Maak wat broodnodige opslagruimte vrij en verhoog de
levensduur van de batterij van uw telefoon door de app te
verwijderen.
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a. Begin met het doorlopen van uw telefoon om te bepalen welke apps niet meer worden gebruikt.
b. Ga vervolgens door elke app-account en zoek het menu op, met name alles wat als privacy of beveiliging
wordt aangeduid. Zoek vervolgens elke optie waarmee
u uw gegevens kunt verwijderen. Let op woorden als
‘opgeslagen persoonlijke gegevens’ of ‘geschiedenis’.
Sommige apps kunnen uw persoonlijke gegevens nog
steeds vasthouden, zelfs nadat u ze van uw telefoon
hebt verwijderd, dus zorg ervoor dat u eerst uw geschiedenis doorloopt en verwijdert.
c. Begin ten slotte met het een voor een verwijderen.
Zodra de telefoon is opgeschoond, kunt u het startscherm van
uw telefoon reorganiseren en de belangrijkste apps bovenaan
zetten. Op die manier kunt u gemakkelijk dingen vinden en onnodige afleiding vermijden.
4. Stel uw beeldscherm in op grijs
Dit is voor een ieder die de telefoon niet met rust kan laten.
Hebt u u ooit afgevraagd waarom het voelt alsof u de hele tijd
de telefoon moet controleren? Kleur speelt daar een grote rol
in. De felrode WhatsApp berichten en sms-waarschuwingen
maken dat ze lijken alsof ze het belangrijkste zijn om meteen te
lezen terwijl ze dat niet zijn. Het is een slimme manier van de
makers van de app om uw aandacht te trekken.
Voorkom dat u erin trapt door gebruik te maken van de grijsschaalfunctie van uw telefoon:
● iPhone:
.
● Android:

Het lijkt misschien een eenvoudige truc, maar het werkt echt.
Door de stimulerende kleuren van uw telefoon te verwijderen,
bent u minder gemotiveerd om uw telefoon om de paar minuten te controleren.

← terug naar pagina 1
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Nieuws van het Internationale Circusfestival van Monte-Carlo
Lief publiek, lieve vrienden van het Festival
Het organisatiecomité van het Internationaal Circusfestival van
Monte-Carlo, onder het voorzitterschap van H.S.H. Princesse
Stéphanie, kondigt aan dat de 45ste editie van het Circusfestival wordt uitgesteld naar 20 tot 30 januari 2022, en dat de datum voor de 10de editie van de jonge circusartiesten "New
Generation" wordt verschoven naar 5 en 6 februari 2022.
Gezien de sanitaire en gezondheidsomstandigheden rond Covid 19 is deze beslissing genomen in overeenstemming met de
regering van Monaco en ook vanwege het feit dat het grootste circus-event ter wereld meer dan 200 artiesten uit meer
dan 20 landen presenteert
en een zeer internationaal
publiek ontvangt.
Wij betreuren deze beslissing
oprecht, maar gezien de
verantwoordelijkheid voor de
gezondheid en veiligheid
van iedereen kunnen we zeker op uw begrip rekenen.
Laten we elkaar weer ontmoeten in januari en februari
2022 in Monte-Carlo rond de
beroemdste circusring ter
wereld.
Wees voorzichtig, blijf gezond en veilig!
Lang leve het Circus!

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn herinneringen aan zijn laatste varensjaren op in het boekje ‘Wie schrijft die
blijft’. In de komende maanden publiceren wij zijn relaas in deze feuilleton.
Zomertocht 1986
We varen met prachtig zomerweer naar
Mook. Deze keer zijn we wat later gestart,
want minister-president Lubbers kwam op
eerste Pinksterdag het nieuwe schipperscentrum in de Waalhaven openen. Daar
wilden we bij zijn. lk heb daar heel wat
uurtjes besteed om de boel voor de opening klaar te krijgen. We werkten er met
een leuk ploegje schippers. De een was
goed in timmeren en de ander goed met
de verfkwast. Toen we klaar waren zag
alles er prima uit. De aalmoezenier was
zeer tevreden! In Mook lig je mooi om de
verfkwast weer eens ter hand te nemen.
Dat werk komt ieder jaar terug, maar ik
doe het graag. 's Morgens ga ik eerst op
de fiets boodschappen halen en dan begin ik aan mijn schilderklus. Na tien dagen
zag het alles er weer uit zoals een jacht er
uit hoort te zien. Op 6 juli varen we naar
Roermond. Dat is een plaats die we nog
niet hebben aangedaan. Broer Charles
lag daar met een kotter en is bij ons opzij
gekomen. We hebben en paar gezellige
dagen doorgebracht en toen gooiden
we de touwen weer los om naar Maasbracht te varen en daar alle kennissen te
bezoeken. Na twee dagen varen we
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weer naar Maastricht. Dat kunnen we niet
voorbijvaren, want Maastricht is altijd knus
en mooi om te winkelen.
Van Maastricht gaan we naar Luik, waar
me vastmaken in de Crommaas. Zondag
bezoeken we de kerk en de vogeltjesmarkt. Die kun je ook niet overslaan. Daar
zijn we al wat keren overheen gelopen als
we met het vrachtschip in de buurt lagen.
4 augustus varen we in één ruk door naar
Namen, want Sjef komt daar weer aan
boord om mee te varen. We zijn van plan
om via de Maas en enkele kanalen naar
Straatsburg te varen. We hopen dat het
een mooie tocht wordt. Zondag 5 augustus brengt René Annie en Sjef aan boord.
We liggen boven Pont des Jambes en het
is snikheet. Het hydraulisch stuurwerk is
fantastisch. Je kunt nu met je pink sturen.
In Givet zijn we door het stadje gelopen
om inkopen te doen. Aan boord meteen
de motor weer op gang gegooid en op
naar de volgende sluizen. Na vijf sluizen is
het avond en gaan we liggen in Haibes.
Daar hebben we wat rondgelopen om
de benen te strekken.
De volgende dag gaan we om negen uur
weer verder. Bij sluis 9 (Revin) krijgen we
een kleine tunnel van ongeveer 700 meter lang en 4,5 meter hoog, dus geen probleem. Toen we sluis uitvoeren hoorden
we een harde klap en toen niets meer. De
schroef was op een hard stuk hout afgebroken en lag net op de sluisdrempel,
waardoor de sluisdeuren niet meer dicht

konden. Na een paar uur kwam er een
duiker die de schroef in een mum van tijd
boven water bracht. Er was een stuk blad
afgebroken. Het stuk as zat nog in de
naaf. We hadden geluk dat we nog een
kopschroef hadden, want we zaten midden in de rimboe, met niets dan bomen
en struiken langs de kant. Met die kopschroef zijn we de vijf kilometer naar Monthermé gevaren.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Dordrecht
078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein
06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)
078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht
0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam
010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam
010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam
010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam
010-412 91 51
Bureau Telematica
010-206 06 06
--------------------------------------------------------RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt
088-797 40 20
Sluis Tiel
088-797 42 35
Sluis Hagestein
088-797 36 88
Sluis Amerongen
088-797 36 78
Sluis Driel
088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)
088–797 39 10
Sluis Grave
088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries
088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede
088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht
088-797 42 20
Sluis Volkerak
088-797 49 90
VP
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen
14 0 24
Bureau voor Rechtshulp
0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst
0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep
024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst
0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen
06-225 25 998
Havendienst Nijmegen
024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)
088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden
0162-52 17 82
—------------------------------------------------------ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)
0900-88 44
Waterpolitie
0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800-70 00
Brandweer
088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl
of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen
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K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel
+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl

Stafleden:
+31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes
Gastvrouw
Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester
Kantoormedewerker
Zuster Vincentia
Zieken begeleiding
+31 (0)24 – 323 45 68

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------
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Deadline: maandag 21 september.
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K.S.C.C.:
ING:

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank:

Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING:

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Karel Schreurs, Jan Hoeks, Ria Lentjes.

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.
Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.
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