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Van de bestuurs- en directietafel
Beste mensen betrokken bij het KSCC en de parochie
voor kermis, circus en binnenvaart. De laatste maand
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terugblikken gegeven worden op het voorbije jaar.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Beste mensen betrokken bij het KSCC en de parochie voor
kermis, circus en binnenvaart

Wij hebben pedagogen als don Bosco nodig
Dat brengt mij nu op een punt waar bijna niet over gesproken
wordt. Waarom houden mensen zich niet aan de maatregelen? Er wordt gesproken over wanneer er zaken verboden worden moeten jongeren en ouderen een perspectief geboden
worden. Natuurlijk. Nu hoor je: dit wordt verboden, dat wordt
verboden: we leven in een wereld van verboden. Waarom
voelen wij ons zelf niet aangesproken in het nemen van verantwoordelijkheid?

De laatste maand van het jaar 2020 is van start gegaan. Er zullen veel terugblikken gegeven worden op het voorbije jaar.
Corona en de gevolgen ervan zullen voldoende voor het voetlicht gebracht worden. Er waren veel doden te betreuren in
Nederland en daarbuiten. Veel zieken op de intensive care en
andere afdelingen in de ziekenhuizen, maar gelukkig zijn veel
mensen gelukkig weer genezen – een feit dat in onze media
jammer genoeg niet vermeld wordt. Er wordt de loftrompet –
en terecht – geblazen voor de medici, de verpleegkundigen
en allen die bij de medische, sociale maar ook pastorale zorg
betrokken zijn. Mocht tijdens de eerste golf van deze pandemie het gevaar voor de ouderen beklemtoond worden, nu
komt de besmetting in de alle lagen van de samenleving voor.
Helaas zijn er nog mensen die de zaak niet serieus nemen en
feesten bouwen: onbegrijpelijk. Dus mondkapje in openbare
ruimte, 1,5 meter afstand en handen wassen.
Misschien is het te scherp om te stellen: het wordt te weinig geleerd. Wij zijn zelf te weinig voorbeeld. De grenzen van wat wel
en niet kan worden te weinig herkend. Wij zijn te verwend in
deze tijd waarin we met luxe worden grootgebracht en wij de
kinderen naar mijn smaak te veel pamperen met allerlei ditjes
en datjes. Misschien vinden we het zelf moeilijk om neen te
zeggen en consequent bij het nee te blijven.
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VAN DE BESTUURSVaders en moeders werken tegenwoorEN DIRECTIEdig allebei om hun talenten uit te dragen
TAFEL
maar ook om de financiële verplichtingen te dra-

gen. Berekeningen worden vaak gemaakt op
tweeverdieners, prima, maar als er kinderen als een geschenk geschonken worden, eisen deze onze zorg. De crèches
en de kleuterdagverblijven zijn vaak heel goed, maar ze kunnen de rol van de ouders niet innemen. Natuurlijk is het goed
voor hun sociale vaardigheden. Maar het is ook goed dat
wanneer de kinderen thuiskomen ze van u de volle aandacht
krijgen en niet aan hun ‘lot’ worden overgelaten met een
smartphone, een tv of andere zaken.
Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de kinderen. Zij
brengen de kinderen normen en waarden bij, een schouder
om uit te huilen, een oor om hen te laten praten over alles wat
ze hebben meegemaakt. Nou alles: er blijven altijd de geheimpjes.
In de afgelopen decennia is er veel in opvoedingswereld veranderd. Mensen die in een club of buurthuiswerk jeugdleider
wilden worden maar geen papiertje konden laten zien, werden niet aangenomen terwijl ze een hart, oren en handen van
goud hadden.
In de wereld van de jongeren en jeugdzorg is veel wegbezuinigd. Misschien was dit wel goed omdat er te veel boekenwijsheid aan de dag werd gelegd.
Misschien is er te weinig gekeken naar de broeders en zusters in
de katholieke en protestante kerken die zich altijd zeer dicht bij
de jongeren betrokken voelden, maar ook door een gesprek
de ouders op een gezond spoor wisten te houden.
Van onze ouders hebben wij respect geleerd, wij hebben geleerd ons het nodige te ontzeggen. Dat is lang geleden, maar
het werkte wel.
De rol die don Bosco in zijn leven speelde was van vitaal belang. Er zijn voor de jongeren met hart en ziel. Met een scala
van kwaliteiten die je door studie hebt leren ontwikkelen vanuit
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

de basis die je van thuis, van school en het
verenigingsleven hebt meegekregen.
De zondagse kerkdiensten van katholieken en
protestanten waren niet zo gek. We deelden de zorg om
de waarden en normen, de zorgen om het rentmeesterschap
op aarde. En in een goed sociaal verband probeerden wij ernaar te leven.
De woorden verbod, verboden, verbieden worden in deze tijd
veel gebruikt: verbod op de oud/nieuwjaarsvuren in Scheveningen: de burgemeester geeft geen toestemming, het verbieden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, allemaal plausibel
en begrijpelijk. De medische wereld moet niet meer belast worden. Daarom geen horeca, maar wel bomvolle Ikea’s en
Intratuincentra.
Maar waar worden de jongeren geestelijk ontlast? Er moet iets
tegenover staan: een goed functionerend jongerencentrum of
een jongerenpastoraat dat een goed deuntje meespeelt. Misschien gecontroleerd vuurwerk. Een wei buiten de stad.
Wij leven in een wereld waar we opgejaagd worden door de
economie. Het percentage van economische groei in 2021 is
al berekend. Over de desastreuse ontwikkelingen in het maatschappelijk leven: daar horen wij horen wij weinig over.
Daarom: We moeten zelf het voorbeeld zijn. Gelukkig geven
velen een voorbeeld. Terug naar de basis. Samen het coronavirus onder controle krijgen: het is de moeite waard.

Geen Sinterklaas Kerstactie, maar
Dit jaar ontvangt u geen brief om een extra financieel duwtje aan
ons werk te geven. Mensen en bedrijven hebben grandioos en
buiten verwachting de werfbeurt van het KSCC en
parochiecentrum materieel en immaterieel gesponsord.
We moeten ook niet aan de gang blijven. Maar mocht u zeggen:
goh ik heb nog niet meegedaan en ik had dit heel graag gewild: ga
uw gang. Elke euro wordt in dank ontvangen.
Dus……
Dank
Deze week zijn de vrijwilligers van de werfbeurt beloond voor
het vele werk dat zij verricht hebben voor, na en tijdens de
werfbeurt. Zij hebben allemaal een dankpakket gekregen
voorzien van een ingelijste oorkonde. Natuurlijk wordt er ook
voor hen gebeden, maar een stoffelijk blijk van waardering is
zeer goed op zijn plaats.

Vrijwilligers bedankt! Jou inzet is goud waard
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Een terugblik op de verjaardag van
Sint Nicolaas

De Sint en zijn maten waren in de opperste beste stemming. De Pieten hadden voor leuke cadeautjes gezorgd en de
muziekpiet had speciale liedjes die hij speelde op zijn trekharmonica. De kinderen aan boord kregen extra aandacht. Jammer dat de ouders van de kinderen die zijn aankomst en
verjaardag op de livestream meevierden de Sint geen berichtje gestuurd hadden. De Sint had erop gerekend. Maar de Sint
zou de Sint niet zijn, wanneer hij hiervoor geen oplossing vond.
Wel fluisterde hij in mijn oor:” aalmoezenier, uw Christoffel
Nieuwsbrief ziet er perfect uit, maar bij bezoek aan ouders en
kinderen merk ik dat ze het niet lezen. Ik zou de ouders er eigenlijk een standje voor moeten geven”
Waarvan acte.

Wij hebben er een nieuw Ridder bij.
Directeur Jan Boots heeft
uit handen van waarnemend burgemeester
Emile Roemer van Alkmaar dinsdag 1 december jl. een koninklijke
onderscheiding van Ridder in de orde van
Oranje-Nassau ontvangen.
Een aantal maanden
schreef mevrouw Anneke
de Boer, voormalige secretaresse van de heer
Boots dat er een koninklijke onderscheiding voor
de directeur Jan Boots
vanwege zijn 50-jarig jubileum bij de NKB aangevraagd zou worden. In de brief vroeg ze
of ik een aanbevelingsbief zou kunnen schrijven. Dat heb ik
met plezier gedaan. Jan Boots heeft zeer veel verdiensten op
zijn naam staan en betekent veel voor de kermiswereld.
Hij heeft een hele grote dossierkennis en een enorm netwerk in
allerlei lagen van de bevolking. In zijn toespraken die hij houdt
bijvoorbeeld na de eucharistieviering in de autoscooter geeft
hij daar blijk van. Het resultaat mag er zijn en Jan Boots was er
zeer verrast enerzijds maar ook zeer verguld mee, deze bijzondere onderscheiding te mogen ontvangen.
Van harte gelukgewenst namens het bestuur en directie van
het KSCC en pastoraat en ook namens ENTE.
Jan van harte en blijf gezond.
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VAN DE BESTUURSHet balletje voor het laatste stuk
EN DIRECTIETAFEL
Veel mensen uit de politiek en de samenleving hebben zich ingezet om

de olifant Buba in Nederland te houden bij de familie Freiwald.
Wij zijn blij dat het pastoraat het balletje, voor het laatste belangrijke stukje dat afgelegd moest worden, heeft doen rollen bij Martijn van Helvert, lid van de Tweede
Kamerfractie van het CDA.
Eindelijk na 5 jaar vechten mag Buba, de enige overgebleven olifant uit de circuswereld, bij de Familie Luz en Monica Freiwald blijven.
Ja, iedereen rond Buba wachtte in spanning op de uitslag van de motie die door
Martijn van Helvert en Dion Graus (PVV) was ingediend. De stemming zou op dinsdag
1 december om 15.45 uur, plaatsvinden in de Tweede Kamer.
Bij Maria brandden dinsdag 3 kaarsjes.
Vrijdag 27 november al, bleek uit een peiling dat
er een meerderheid in de Tweede Kamer was die
de motie steunde. Maar ja, dan is het laatste
woord nog altijd aan de minister Carla Schouten.
Ook zij kwam terug op eerder gedane uitspraken
en gaf akkoord. De motie werd met een grote
meerderheid aangenomen en mocht uitgevoerd
worden.
Het resultaat wordt op papier gezet en de familie
ontvangt vrijdag de officiële bevestiging.
Kevin van Geet, directeur kerstcircus Etten-Leur
wist, als contactpersoon op een duidelijke wijze
met de media om te gaan en mensen vanuit die
wereld warm te maken voor toekomstige plannen.
Met een aantal mensen is de familie nu bezig
een stappenplan voor de toekomst op te stellen.
Een olifant houden kost ook geld. Nu de circussen
platliggen komt er niets binnen.
Proficiat met deze overwinning.

Buba
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Speciale dank aan alle sponsoren
Op deze plek willen wij alle bedrijven en organisaties en mensen bedanken die ons op financiële of op andere wijze hebben bijgedragen aan het onderhoud en reparatie van ons parochieschip Jos Vranken. Zonder jullie hulp was het niet gelukt. Dank!
Onze erkentelijkheid gaat speciaal uit naar:

Alle vrijwilligers!
Shipyard Millingen in het bijzonder

Branghetti Holding BV

Gert de Swart en Martijn van Haaren

Willemsen Interieurbouw
& Scheepsbetimmering

TeamCo Shipyard
De Gerlien van Tiem
Scheepsreparatie BV

Daanen Shipping & Logistics

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Autena
Handels- en Scheepvaartbedrijf
O. Slokkers BV
Beleggings- en Beheersmaatschappij
“Dornick B.V.”

Reederei Deymann
Gruppe
Een sponsor die onbekend wil blijven
Lees verder
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Speciale dank aan alle sponsoren - vervolg
Firma Rensen-Driessen
Ship Brokers b.v

Lerta Techniek

Bosman Container
Shipping Group

KSW Rotterdam

Rensen Beheer b.v.
TVM Verzekeringen

Snijders Expertises BV
En vele sponsoren die ons donaties van
€ 25 tot € 1000 hebben geschonken.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief
met uw vrienden.
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Misschien heeft u ook een ongekende behoefte om te lezen
van georganiseerde wandeltochten, juist nu de patroonheilige
van de kinderen, maar ook van de mensen in de scheepvaart,
zijn verjaardag viert. We missen de aankondiging van de naam
van St. Nicolaas gekoppeld aan bijvoorbeeld een wandelmars
van 20 kilometer door een schilderij met wisselende kleuren,
van grijs door vocht, nevel en wolken tot rood en violet door
een laagstaande zon. En we zien dan de bladeren in de winterplanten, maar ook die langzaam op de grond liggend opgaan in humus. De bekendmaking missen we, maar de
inspanning kan blijven.
De constatering van het RIVM van vorige week rondom de algehele gezondheid van de Nederlanders liet iets onaangenaams blijken. Niet alle aanbevelingen voor een levensstijl met
een volle aandacht voor het lichaam en de geest zijn aangekomen en omgezet in een goede actie. Er is een toename van
overgewicht gezien, het aantal gerookte tabaksproducten
neemt toe, er wordt minder bewogen dan ongeveer een jaar
geleden en ook de geestelijke belasting is minder onder controle. En alle genoemde zaken zijn verklaarbaar, net zo goed
dat maatregelen en beperkingen een grote impact kunnen
hebben op de gebruikelijke activiteiten. Het geheel vraagt om
discipline, en de hobbel die daarvoor genomen moet worden,
is veel gemakkelijker te beslechten met een team dan individueel.
Er is altijd hoop, ook als bekend is dat niet iedereen de kracht
kan opbrengen om een uurtje, of iets meer op pad te gaan. Er
zijn ook eenvoudige toestellen om thuis aan de conditie te

werken. En is het niet altijd mogelijk om een sportschool te bezoeken of een teamsport te bedrijven, op de televisie of via
internet kan de nodige inspiratie worden opgedaan, met blokken, gewichten en steppers. Huisgymnastiek is misschien niet
de totale vervanging van een stevige wandel- of fietstocht
met de wind in de haren en de geuren van de buitenlucht,
maar het kan helpen zodat over een half jaar het RIVM kan
melden dat het weer iets beter gaat.
Kijkt u ook eens op www.wandel.nl met verschillende tips 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
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Sint op KSCC Nijmegen
Op zondag 29 november bezocht Sint Nicolaas, direct na de zondagse
mis, ons KSCC parochiecentrum. Hij kwam dit jaar per auto, omdat de waterstand in de haven te laag is voor zijn stoomboot. De Sint werd verwelkomd door de aalmoezenier. De kinderen zongen liedjes onder
begeleiding van accordeonmuziek van de muziekpiet (Dinie Jacobs). Het
geheel is op livestream te volgen geweest. Foto’s: Gerus Brugman.
Bekijk alle foto’s op: www.kscc.nl/fotovideo/
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ENTE in gesprek met eurocommissaris Mariya Gabriel van onderwijs

Tijdens de onlinevergadering
van ENTE met Mariya Gabriel,
Europees commissaris voor onderzoek, innovatie, onderwijs,
cultuur en jeugdzaken, werd
gisteren de onderwijssituatie
van kinderen van werkende ouders die in Europa reizen, besproken.
Net als ENTE is de Europese
M. Gabriel
commissaris van mening dat er
stappen moeten worden ondernomen om de onderwijskansen voor deze kinderen
structureel te verbeteren. Alleen op deze manier kan een goede educatieve opvoeding worden bereikt voor de kinderen van kermisexploitanten, circusartiesten of -medewerkers en binnenvaartschippers. De innovaties op het gebied van online leren en
de huidige aandacht voor dit onderwijsgebied in de verschillende Europese lidstaten
kunnen een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de onderwijsmogelijkheden voor de kinderen van werkende ouders. Er is afgesproken dat het commissariaat
van Mariya Gabriel nauw zal samenwerken met ENTE om het doel van onderwijsgelijkheid voor de kinderen van werkende ouders te bereiken.
A. Schwer

Aan het gesprek deden mee:
Annette Schwer, vicevoorzitter
van ENTE; Mariya Gabriel, eurocommissaris voor onderzoek,
innovatie, onderwijs, cultuur en
jeugdzaken; Bernhard van Welzenes, voorzitter van ENTE; Nina
Crommelin, lid van de raad
van bestuur, internationale samenwerking van ENTE.
N. Crommelin

B. van Welzenes
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Prinses Stéphanie van Monaco ontvangt eerste zilveren zandmunt
Monte Carlo, 3 december 2020 - Vandaag heeft Prinses Stéphanie van Monaco het eerste zilveren exemplaar van de Nederlandse
‘zandmunt’ ter ere van 250 jaar circuscultuur in ontvangst genomen. H.D.H. Prinses Stéphanie van Monaco is beschermvrouwe van
de Fédération Mondiale du Cirque. De ‘zandmunt’ wordt geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt en is ontworpen door de
welbekende Zandtovenaar. De verkopen van de uitgiften zijn direct van start gegaan op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.
Eerste zandmunt ooit
De ‘zandmunt’ brengt een eerbetoon aan het circus, waar de
ronde piste is bedekt met zand. Zandtovenaar Gert van der
Vijver, onder andere bekend van het tv-programma ‘De
Zandtovenaar’ en het jaarlijks terugkerende ‘Kerst met de
Zandtovenaar’, ontwierp de uitgifte. De Zandtovenaar bootste
een ronde circuspiste na op een lichtbak, waar hij met zand
een kunstwerk op maakte. De Koninklijke Nederlandse Munt
zette de zandtekening om in een 3D-ontwerp en behield de
fijne zandkorrelstructuur op de uiteindelijke uitgifte. De ‘zandmunt’ is één van de meest bijzondere ontwerpen van de Koninklijke Nederlandse Munt ooit. Het ontwerp geeft de
geschiedenis en de dynamiek van het circus weer en toont
een paard, trapezeartiesten en een clown. In een video ter ere
van 250 jaar circuscultuur is te zien hoe het ontwerp van de
Zandtovenaar overgaat in de uiteindelijke ‘zandmunt’:
https://www.youtube.com/watch?v=g2W6cVoL7Ak
Circuscultuur: een wereldwijd fenomeen
Jaarlijks lanceert de Koninklijke Nederlandse Munt een uitgifte
in de lopende serie ‘Immaterieel Erfgoed in Nederland’. Dit
jaar brengt het Nederlandse munthuis een eerbetoon aan circuscultuur in verband met de 250-jarige viering. Rond 1770 ontpopte het circus zich tot een heuse cultuur en werden de
paardenshows die ten grondslag liggen aan het moderne

circus uitgebreid met acts door clowns, acrobaten en jongleurs. In Nederland wordt de circuscultuur breed gedragen en
erkend. Sinds 2012 staat circuscultuur bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Nederland is het eerste Europese land dat circuscultuur hierin heeft opgenomen.
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In Monaco vindt jaarlijks het wereldberoemde Internationaal
Circusfestival van Monte Carlo plaats. De Monegaskische Prinselijke familie is hierbij nauw betrokken. De Nederlandse honorair consul-generaal in Monaco, Arie van ’t Hof, overhandigde
het eerste zilveren exemplaar van de ‘zandmunt’ namens de
Koninklijke Nederlandse Munt aan Prinses Stéphanie, die blij
verrast was met de bijzondere uitgifte. Deze uitgifte is tot stand
gekomen in samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland, het Circuspunt, de Fédération Mondiale
du Cirque en de Zandtovenaar.

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.
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.

Echte collector’s items
De ‘zandmunt’ is verkrijgbaar in maar liefst drie uitvoeringen:
een uitgifte in coincard (een verzamelverpakking op creditcardformaat), en een puur zilveren en puur gouden uitgifte in
exclusieve circustent bewaarverpakking. De zilveren en gouden uitgiften zijn streng gelimiteerd tot 250 zilveren en slechts
25 gouden exemplaren. De ‘zandmunten’ zijn geen wettig betaalmiddel, maar verzamelaarsitems van hoge kwaliteit. De
uitgiften zijn vanaf nu te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt: www.knm.nl/circus

REINPLUSFIWADO.COM
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Geweldig. Bijna duizend loten zijn verkocht en het geld daarvoor is binnen. Met zijn allen hebben wij dit mooi voor elkaar
geschopt in dit zo vreemde jaar met al die coronaregels.
Alleen in Nijmegen bij de bar liggen er nog een paar. Dus daar
kunt u er nog een paar ‘los’ kopen. Mocht u nu toch nog loten
willen kopen dan kan dat natuurlijk toch nog wel. Wij kunnen er
altijd nog bijhalen. Dus als u nog loten wenst voor onze Grote
Club Actie neem dan gerust contact op met ons en wij regelen dan dat u de loten nog kunt ontvangen.
VER
U kunt nu nog loten kopen of bestellen via:
DINSD KOOP T/M
AG 8
DECE
•
Schipperscentrum Nijmegen 024-3777575
MBER
•
Karel Schreurs 06-20406872
WOEN TREKKING
SDAG
9 DEC
•
Mail aan info@kscc.nl
EMBE
R
•
Mail aan k.schreurs@kscc.nl
•
Geld overmaken (€ 3,00 per lot) naar
NL42ABNA0500244324 t.n.v. Katholiek Schipperswerk Rotterdam
o.v.v. Grote Club Actie 2020 en uw adres.

In ieder geval zorgen wij er met zijn allen voor dat er van die
duizend verkochte loten € 2.400,00 naar de eerstvolgende ziekenvaartocht met de Prins Willem Alexander gaat. Mooi gedaan en dank aan alle kopers van die loten en natuurlijk ook
dank aan alle mensen, die meegewerkt hebben aan de verkoop.
Wilt u weten of u met uw lot een prijs hebt gewonnen? Vanaf
10 december staat de uitslag van de trekking op internet. Kijk
dan op www.clubactie.nl en daar kunt u terugvinden of uw lot in de prijzen is gevallen.
Nogmaals bedankt allemaal
Karel Schreurs

Nog even het volgende:
Van onderstaande personen of families hebben wij wel geld
mogen ontvangen voor loten, maar wij hebben geen adres in
ons bezit waar wij de loten naar toe kunnen sturen. Wij willen
de volgende personen vragen per telefoon (024 – 377 75 75) of
e-mail (info@kscc.nl) hun adres aan ons door te geven.
Wij zoeken nadere gegevens van :
Mw. T.M. Zwijnenburg-Joost.
Mw. M.G. Pents.
Mw. W.C. Blom.
H.M.A. Verschuren e/o A.J.
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Mevr. Verberck

Mevr. Kersten

Mevr. De Vroedt

Dhr. van Steen

Sinterklaasactie voor zieken en ouderen
De bezoekersdienst heeft vorige week onze zieken en mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben, verrast met een sinterklaasattentie.
In de regio Nijmegen werden de mensen persoonlijk bezocht en
kregen zij een cadeautje coronaproof overhandigd (zie foto’s).
Personen die buiten de regio Nijmegen wonen kregen per post
een leuke attentie toegestuurd.
Mevr. De Grundt

Bezoekersdienst KSCC-Nijmegen
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Wij hebben voor deze uitgave geen familieberichten ontvangen.

Ha
a
H
Ha
a
Ha H

Ha Ha

Ha Ha

MOP

Een slechthorende man komt bij de dokter en
klaagt over zijn pijnlijke oor.
De dokter zegt na zijn onderzoek:
“Ik zie het probleem al,
er zit een zetpil in uw oor!”
Zegt de man:
“Bedankt dokter, dan weet ik gelijk
waar ik
mijn hoortoestel heb gelaten!”

Ha Ha Ha
Ha Ha

Wah
zeggu?
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18-12
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Mieke Buil-Bosman; Marina Willemsen;
Claudia van Megen.
Miranda Gerrits; Hettie Seuren; Niklas Sieger.
Jesper Peters.
Wim Buil, m/s "Franciscus"; Loes Tonissen.
Mevr. Thea van Megen-van der Berg; Nuria van Oyen;
Richard van Meegen, m/s “Pasari”; Amber de Bont;
Hans Peter de Vries; Bernard Tonissen.
Maik Janssen; Nelly Bosman-Wennekes; Linus Berkers.
Max van Meegen; Anne Berends.
Mevr. Geertje de Bont-Robben; mevr. Isabel Geerts;
Huub Keuvelaar, v/h “Adato”; dhr. Theo Heijmen.
Zjarri Stadhouders.
Mevr. Nel Keuvelaar; Monique Huibers.
Han de Beyer; Tamara Diks.
Jos de Jong.
Rina Peters-Colmbijn.

ZONDAG 6 DECEMBER 2020
Voor dhr. Sjaak Weckx,
mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen.
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink
en familie van den Brink
Miek Broekmeulen – Tonissen en Harry Broekmeulen,
Ouders Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
dhr. Toon Bosman, dhr. Kees Leeuwestein “Marty”,
dhr. Nico van Welzenes, mw. V. Steentjes-van Welzenes en
overleden familieleden fam. van Welzenes-Klarenaar,
dhr. Jan Joosten en Wil de Korte,
dhr. Nico Verlaan m/s Francisca, Jenny en Patrick,
dhr. Hans Augustijn, ouders van Bon-Leygraf en Hetty van Bon,
ouders Rigter-van Steenwijk, sb Albert R.
Jan en Maria Keller 60 jaar getrouwd (25-10)

ZONDAG 13 DECEMBER 2020
ouders de Bot-Neff en George,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
mw. Marja Straathof-Kuijf,
dhr. W. Heijmen "Hermina" en overleden familieleden,
mw. H. Bouhuis, Magda Sipkema,
Ouders Frits en Dora Pruyn-van Deurzen,
dhr. Joop Balm, mw. Rina Derksen.

← terug naar pagina 1
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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.
* 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.

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

* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4,
3223 PC.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Betty Bosman-Driessen SWINHOVE
GROEP.
ZWIJNDRECHT, AMBACHTSSTAETE, LOCATIE
SWINHOVE, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.
* Dhr. Jan van Rijn.
DORDRECHT, BINNEN KALKHAVEN 35,
3311JC.
* Danie en Ria Martens-Lischer.
WIJCHEN, KRAAYENBERG 71-29,6601 SL.
* Dhr. Sjef Bom.
BEUNINGEN, LEERLOOIER 18, 6641 DK.

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.

← terug naar pagina 1
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FEEST VAN LICHT
Zoals de naam al doet vermoeden, staat het jaarlijkse Feest
van Licht in Museumpark Orientalis in het teken van licht. Symbolisch omdat we tijdens de donkere kerstdagen het licht vieren, maar dit jaar heeft het ook een letterlijke betekenis. Van
12 december t/m 10 januari wordt Orientalis omgetoverd tot
een betoverend winteruitje voor jong en oud met een dag -en
avondprogramma.
Dagprogramma
Elke dag gaan om 12.00 uur de deuren open. In het binnenmuseum kun je je verwonderen over vele unieke kerststallen, afkomstig van Italië tot Thailand en van Afrika tot in Scandinavië.
De grootste kerststal van Europa is opgebouwd zoals je deze
nog nooit eerder hebt gezien. De meest bijzondere scenes uit
het kerstverhaal zijn in vitrines tentoongesteld, zodat je ze van
dichtbij en vanuit een andere invalshoek kunt bewonderen.
Ook zijn er overdag regelmatig activiteiten voor kinderen, zoals
voorstellingen van Professor Bombasticus.
Avondprogramma met lichtroute
Bij het Feest van Licht denk je natuurlijk aan licht. Dit komt het
beste tot uiting als het donker is, en daarom is het museum elke
avond tot 20.00 uur geopend. Bij aankomst word je verrast
door de bijzondere verlichting van het binnenmuseum en langs
de verlichte buitenroute door het museumpark lijkt het alsof je
in een sprookje bent beland. In het bosrijke gebied kom je kunstige lichtobjecten tegen, een waar spektakel!
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Let op tickets voor het Feest van Licht zijn uitsluitend ONLINE ter
koop
Bezoek aan Feest van
Licht is enkel mogelijk
met een vooraf geboekt
ticket met tijdslot. U reserveert een tijdslot
waarop u de tentoonstellingen in het hoofdgebouw kunt bezoeken.
Het hoofdgebouw is nog
zo’n 5 minuten lopen
vanaf de entree, dus
zorg dat je op tijd arriveert. Ben je te laat bij
het hoofdgebouw, dan
kun je hier niet meer
naar binnen. Nadat je
het hoofdgebouw hebt
bezocht, kun je vrij rondlopen in het buitenmuseum, waar genoeg ruimte
is om afstand te houden
tot andere bezoekers.
Ook houders van een
Museumjaarkaart of Vriendenkaart Orientalis MOETEN reserveren.
Adres: Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting
Dagelijks geopend van 12.00 tot 20.00 uur.
Kinderen 4 t/m 15 jaar € 6,50
Volwassenen vanaf 16 jaar € 10,50
Museumjaarkaart of Vriendenkaart Orientalis gratis.

Stuur een kerst- en nieuwjaarswens in.
Voor slechts € 10 (voor het goede doel)
Stuur de wens naar: info@kscc.nl
Uiterlijk voor 15 december.

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC NIJMEGEN december/januari 2020/2021

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 2de
zondag

Elke ma.

10.30 uur

Elke andere
zondag

Zo. 6 dec.

11.00 uur

Zo. 13 dec.

11.00 uur

Zo. 20 dec.

11.00 uur

Do. 24 dec. 21.30 uur

Vr. 25 dec.

11.00 uur

Za. 26 dec.

11.00 uur

Zo. 27 dec.
Vr. 1 jan.

19.00 uur

Stafvergadering.
Tweede Adventszondag. H. Mis aan boord
van het KSCC Schipperscentrum. Bezoek onze website voor het protocol en voor de
livestreamlink.
Derde Adventszondag. H. Mis aan boord van
het KSCC Schipperscentrum. Bezoek onze
website voor het protocol en voor de
livestreamlink.
Vierde Adventszondag. H. Mis aan boord
van het KSCC Schipperscentrum. Bezoek onze website voor het protocol en voor de
livestreamlink.
Kerstnachtviering met een mini-KSCC kerkkoor en Steffan Peters en Philip van de Ven
(trompettisten).
Eerste Kerstdagviering. Eucharistieviering aan
boord van ons kerkschip. M.m.v. Sylvia Greve
(zang), Ingeborg Hubens (piano) en Martin
Hoenselaar (orgel). Bezoek onze website
voor het protocol en voor de livestreamlink.
Tweede Kerstdagviering. Eucharistieviering
aan boord van ons kerkschip. Met Dinie Jacobs (fluit). Bezoek onze website voor het
protocol en voor de livestreamlink.
Geen eucharistieviering!
Nieuwjaarsviering aan boord van ons kerkschip. M.m.v. Mini-KSCC Kerkkoor en Dinie
Jacobs (fluit). Bezoek onze website voor het
protocol en voor de livestreamlink.

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

Eucharistieviering. Na de viering is een be10.30 uur stuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Woord en Communiedienst. Na de dienst is
10.30 uur een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Vr. 25 dec.

10.30 uur Woord en Communiedienst.

Zo. 27 dec.

10.30 uur

Ook op deze zogeheten Derde Kerstdag is
er een Woord en Communiedienst.

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

← terug naar pagina 1
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KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
Er is dit jaar misschien wel meer dan ooit behoefte om elkaar fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2021
te wensen. We bieden u dan ook weer de mogelijkheid
om uw kerst- en nieuwjaarswensen via de Kerstspecial
van het Christoffel Nieuwsbrief (uitgave donderdag 17
december) kenbaar te maken, zodat u niemand kunt vergeten.
Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is het mogelijk
om uw wens kenbaar te maken, hetzij per mail:
info@kscc.nl of p.vancleef@kscc.nl of
telefonisch 024 – 377 75 75.

KERSTSTUKJES KOPEN
De traditionele K.S.C.C. Kerstmarkt kan dit jaar helaas niet
doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. Wel worden er door
Yvonne kerststukjes gemaakt voor de verkoop en de opbrengst is voor het goede doel.
U kunt kiezen voor een kerststukje van:

€ 10,00

€ 13,50

Opgave wensen kan tot uiterlijk dinsdag 15 december

€ 17,00
Bestellen kan tot en met zondag 13 december via mail:
info@kscc.nl of bel naar 024 – 377 75 75.
Of bel naar Yvonne: 024 - 378 03 40
De Kerststukjes kunnen dan worden afgehaald vanaf zondag
20 december 2020 op het K.S.C.C. centrum.

← terug naar pagina 1
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Body Language
Het lichaam in de middeleeuwse kunst
Van wonden in de vorm van vagina’s en wandelende heiligen
zonder hoofd tot Jezus die als een druif wordt uitgeperst. Welkom in de intrigerende belevingswereld van de middeleeuwer.
In Body Language. Het lichaam in de middeleeuwse kunst (te
zien t/m 17 januari 2021) toont Museum Catharijneconvent te
Utrecht de meest fascinerende verbeeldingen van het lichaam
uit het tijdvak 1300-1500. Het lichamelijke werd in die periode
namelijk op een totaal nieuwe manier afgebeeld. Wat zat hier
achter? En tot welke – in hedendaagse ogen – merkwaardige
kunst leidde dit? Kruip in de huid van de middeleeuwer en ervaar een nooit eerder tentoongesteld fenomeen!
Melk in een fontein en bloed uit een kraan
In de middeleeuwen kwam de menselijke kant van Jezus, Maria en heiligen steeds meer centraal te staan. En wat is er menselijker dan een lichaam? Zo ontstond een intrigerende
beeldcultuur waarin het lichaam en de lichaamsdelen van heilige figuren een hoofdrol speelden. De kunst diende als hulp-

Bloed van Jezus uit een
gouden kraan, detail van
Triptiek met de kruisiging en buitenluiken
met de levensbron.
Meester van de Aanbidding te Antwerpen,
1520. Collectie The
Phoebus Foundation,
foto Marco Sweering

middel bij gebed en meditatie, waarbij inleving van groot
belang was. De schilderijen, miniaturen en beelden werden
daarom steeds extremer: bloederiger, hariger, smartelijker. Een
uniek verschijnsel waarbij kunstenaars hun creativiteit de vrije
loop lieten. Ingewikkelde theologische concepten werden
daarbij vaak opvallend praktisch in beeld gebracht. Verwonder u in Body Language bijvoorbeeld over vlijtige engelen die
het bloed van Jezus opvangen uit een kraan of over Maria die
haar melk met een ferme straal in een fontein spuit.
Lees verder

← terug naar pagina 1
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De heilige Valérie met haar
hoofd in haar handen, Nevers, 1475-1500. Collectie
Museé du Louvre

Schitterend en vreemd
Deze laatmiddeleeuwse kunstwerken worden tegenwoordig
vaak met ongemak en onbegrip bekeken. Juist daarom
brengt Museum Catharijneconvent de mooiste voorbeelden
voor het eerst bij elkaar en
toont welke ideeën eraan ten
grondslag liggen. Laat u overrompelen door een kant van de
middeleeuwen die misschien
rauw, vies en vreemd lijkt, maar
juist getuigt van een diepe devotie.
Internationale topcollecties
In de tentoonstelling zijn zeldzame kunstwerken uit internationale collecties zoals Musée du Louvre, Musée de Cluny en het
Rijksmuseum eenmalig samen te zien. Enkele absolute topstukken zijn een houten sculptuur van Christus met okselhaar
(ca.1400 -1450) en een spectaculair marmeren beeld van de
heilige Valérie (ca.1475- 1510) die haar afgehakte hoofd in
haar handen heeft. We zijn zeer blij dat bruikleengevers ondanks de coronacrisis zo ruimhartig bijdragen aan de expositie.
Wilt u de tentoonstelling bezoeken dan moet u een ticket reserveren. Houdt u er rekening mee dat in het museum het dragen van een mondkapje verplicht is.
Voor meer informatie en reserveren kijk op
www.catharijneconvent.nl

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na
het overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zijn herinneringen hebben
iets extra’s gekregen.
Dinsdag 7 juli is een zonnige dag, maar er
is veel wind voorspeld. We besluiten nu
via Den Oever naar het IJsselmeer te
gaan. Dan kunnen we achter de Afsluitdijk blijven tijdens de oversteek naar Makkum. In het kanaal naar Den Oever
passeren we een klein sluisje (Slootdorp).
Daarvandaan is het nog 10 km naar de
sluis van Den Oever. Voor de sluis is het
avond. De volgende dag worden we geschut. Er staat veel wind, maar wij hebben
er gelukkig geen last van achter de dijk.
In Makkum worden we via een klein sluisje
naar binnen geschut. We kunnen er met
ons tjalkje maar net in. In Makkum gaan
we midden in het dorp aan de kade liggen. Hier bekijken we het Makkums aardewerk en het porseleinfabriekje. Dit is
een echt IJsselmeer plaatsje. Sjef gaat
nog vier gebakken schollen halen en
wordt vlak voor de winkel niet goed. We
hebben de ambulance gebeld en verteld
dat Sjef zwaar hartpatiënt is. Hij wordt
naar het ziekenhuis in Sneek vervoerd. Annie gaat mee. Dat was wel even schrikken. We hebben meteen de touwen
losgegooid en zijn ook naar Sneek gegaan. Maar we kwamen die dag niet ver-
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der dan Bolsward en daar hebben we
Annie gebeld. Die kwam met de taxi weer
aan boord. De volgende dag bellen we
om negen uur naar het ziekenhuis. Alles is
goed met Sjef. We gaan meteen op weg
en zijn tegen de middag in Sneek. Daar
lag alles vol met jachten. Aan de Koopmanskade is nog net een plaatsje vrij en
daar liggen we vlakbij het centrum. Het is
maar tien minuten lopen naar het ziekenhuis. We gaan 's middags naar Sjef en hij is
dan al van de hartbewaking af. Annie en
Miek genieten de rest van de middag van
de winkels in Sneek. Als we 's avonds weer
bij Sjef komen loopt hij al weer rond en
zaterdag mag hij weer naar boord.
Maandag zijn we uit Sneek vertrokken, het
Sneekermeer overgestoken en aangekomen in Akkrum. Er is besloten dat Sjef en
Annie niet mee naar Hamburg gaan, omdat Sjef zijn hart niet vertrouwt. Ik stel voor
om de turfroute te gaan varen, want daar
zijn we nog nooit geweest. We komen in
Old Boorne. Het kanaal wordt nu heel
smal. Als we onder het bruggetje doorvaren zien we dat zowat het hele dorp is uitgelopen. Zo'n grote tjalk hadden ze hier
nog nooit gezien. We begrijpen al gauw
waarom, want we komen nu bij een vaste
brug waar we niet onderdoor kunnen. Er
zit niets anders op dan terug te gaan. Het
kanaal is zo smal dat ik betwijfel of we hier
wel kunnen draaien. Nu is het een geluk
dat we een kopschroef hebben. Het gaat

net. We blijven nog in Old Boorne en
gaan het dorpje bezichtigen. Er staat een
heel mooie kerk uit 1700 met een mooie
toren die scheef staat. Alsof we in Pisa zijn!
De volgende dag varen we door een
sloot naar Nes en dan gaan we de andere kant op naar Grouw, Wartena en door
naar Leeuwarden. In Leeuwarden varen
we midden door de stad. Hier liggen veel
jachten aan weerskanten van het kanaal.
We maken vast en lopen nog even door
de stad. Dinsdag gaan we op weg naar
Dokkum. Miek en ik zijn er al geweest,
maar Sjef en Annie nog nooit. Het is de
moeite waard om er nog eens rond te lopen. We blijven twee dagen liggen en
gaan daarna door naar Delfzijl.
Delfzijl is voor mij bekend terrein, omdat
we daar in 1960 een 47meter-spits lieten
bouwen. lk ben toen zes weken in de kost
geweest bij meneer Huisman en zijn
vrouw. Reuze aardige mensen, die we regelmatig bezochten als we in de buurt
waren. In Delfzijl trakteerden Sjef en Annie
ons op een etentje in de stad. Als afscheid, want morgen gaan ze weer naar
huis. Jammer dat ze niet meekunnen naar
Hamburg.
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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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
Vacature
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
—-------------------------------------------------------

Christoffel Nieuwsbrief xx verschijnt op xx xxxxx xxxx.
Deadline: xxxx.

K.S.C.C.:
ING:

Rabobank:
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

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01
Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING:

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen(+), Gerus Brugman, Karel Schreurs,
Yvonne Meering.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
Uitgever/Hoofdredactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.
Directeur LKSCC
en Landelijk Aalmoezenier

Redactie:
B.E.M. Van Welzenes sdb
Tonny van der Veeken
Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl
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.
Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Pastoraat:
Rabobank:

Stg. K.S.W. Nijmegen
NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aanpassing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.
Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.

