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Van de bestuurs- en directietafel
Wij beginnen met u allen een zalig en gezegend 2018
toe te wensen. Dank voor de ontelbare nieuwjaars-
wensen die wij ontvingen. Ik wil u attenderen op het
Don Bosco feest op zondag 28 januari. U bent van
harte welkom.
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De veranderingen in 2018

Er gaat een aantal zaken veranderen in 2018 met be-
trekking tot zorg, inkomen en gezondheid. We heb-
ben wat voorbeelden voor u op een rij gezet. Op de
website van de overheid treft u een volledige lijst aan.
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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Dit is het 1ste nummer van de 3de jaargang van de Christoffel Nieuws-
brief.
Wij beginnen met u allen een zalig en gezegend 2018 toe te wensen.
Deze wens zo geformuleerd, hoor je niet zo vaak. Maar in zalig en
gezegend zit eigenlijk alles ingesloten wat een mens echt gelukkig
kan maken en waar uit blijkt dat wij dit geluk met elkaar willen delen
en het voornemen hebben om deze wens in daden om te zetten.

Dank voor de ontelbare nieuwjaarswensen die wij ontvingen: per
post, e-mail, WhatsApp, sms, telefoon. Maar ook voor de wensen die
wij persoonlijk face to face hebben ontvangen. Het zijn allemaal
vitamientjes om er dit jaar tegenaan te kunnen.
De medewerkers en de vele vrijwilligers zullen dit jaar weer van dienst
zijn. Waarmee? U kunt het allemaal vinden in de veertiendaagse uit-
gave van de inmiddels bekende Christoffel Nieuwsbrief.

Ondertussen liggen er heel veel activiteiten achter ons.
Fotoverslagen daarvan kunt u vinden op pagina’s 5 en 11 en op
www.kscc.nl/fotovideo/

Terugblik

Toch nog even terug naar de 1ste kerstdag: de Kerstmis in de circus-
tent van de familie Freiwald. De foto’s vindt u op de website. Toch
even een woord van dank aan de familie Freiwald. Zij boden hun
gastvrijheid aan voor deze viering en verleenden hand- en span-
diensten om alles zo sfeervol te laten verlopen: licht, geluid, de kerst-
versiering, de acts – die even iets anders liepen dan gepland – maar
toch in de smaak vielen bij de aanwezigen.
Met de zang en muziek van ons koor aangevuld met de Waalkanters
of andersom, de soliste met harp, de bloemversiering en de vele
deelnemers etc. is het een feestelijke kerstviering geworden.

Natascha Freiwald met
Aalmoezenier Van Welzenes sdb

http://www.kscc.nl/fotovideo/
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Ook een terugblik op de op 28 december
gehouden Telematica dag - KSCC Nijmegen

Gebruik Sociale Media met zorg

Het onderwerp cybercrime kreeg een prominente plaats. En terecht.
Wij realiseren ons naar mijn mening nog niet genoeg de mogelijk ne-
gatieve gevolgen ervan. Vorig jaar werd een hele containerterminal
plat gelegd door cybercrime. Het kan zo weer gebeuren.

Wij moeten alert zijn op onze privé en zakelijke informatie. Door me-
nig winkel of bedrijf wordt naar onze gegevens gevraagd. Of het nu
Media markt is, Albert Hein of Ikea, zij willen ons graag volgen. Zij
doen dit om ons ook die producten aan te bieden waarin wij (dat
zou blijken uit onze aankopen) geïnteresseerd blijken te zijn. Wan-
neer de formulieren ingevuld zijn, wordt een pasje geactiveerd.
Daarbij wordt, wanneer wij een app gebruiken gevraagd of de loca-
tie van de app-eigenaar gevolgd mag worden. De gegevens voor
bestellingen via een smartphone lopen kans elders gebruikt te wor-
den.

Een advies: kies een moeilijk wachtwoord en wissel regelmatig van
wachtwoord. Een Duits spreekwoord luidt: der kluger Mann baut vor.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Persoonlijk contact

Wij hopen tijd vrij te kunnen maken voor persoonlijk contact. Wij ge-
bruiken de social media zoals Facebook en Twitter, maar er gaat
niets boven het persoonlijk contact. Maar de uitdaging komt wel
van twee kanten.

U kunt mij altijd telefonisch bereiken op 0031 (0)6 - 55 53 6666. Het
gebeurt natuurlijk wel eens dat ik de telefoon niet kan opnemen om-
dat ik in gesprek met iemand ben of voorga in een viering. Probeer
het later dan nog eens.

Ik hoor nog wel eens: ‘ja, pater maar wij hebben u toch een bericht-
je gestuurd of een mail’. Lieve mensen ik zit niet elk moment op mijn
telefoon te kijken of er een berichtje is. Dus gewoon even bellen.

Bezoek aan het Europarlement

9 januari, een bezoek aan de volksvertegenwoordigers van het Euro-
paparlement in Brussel om steun te vragen voor onderwijs aan de
kinderen van de reizende bevolking (binnenvaart, kermis en circus).
U bent hier al eerder over geïnformeerd, maar het zijn soms lang-
zaam lopende molens. Druk vanuit diverse organisaties is van evi-
dent belang. Vandaar dat ook het KSCC en het internationale
pastoraat haar schouders onder deze steun zet en deelneemt aan
dit gesprek.

Vlnr: Jan Roest, pres. ENTE; Sabine Verheyen, lid EP;
Nina Crommelin; Birgid Oertel; Volkel Oertel; aalmoezenier
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

PIN en Kansfonds
Het bestuur is druk bezig met een subsidie aanvraag

bij het PIN (Projecten in Nederland) en Het KANSfonds om
een voor het sociaal diaconale werk een jongere kracht te

kunnen aanstellen.

Contacten
Ik schreef het u al: het persoonlijk contact is van vitaal belang. Door
de grootte van de gemeenschap en de vele onverwachte gebeur-
tenissen komen wij daar veel te weinig aan toe.
Gelukkig houden wij de contacten via de activiteiten van de vele
organisaties. Rond deze tijd zijn dat voornamelijk: de vele nieuwjaars-
recepties, gemeente, EOC, de Wandelgang, de vele vergaderingen
van o.a. BLN Schuttevaer, CBRB, Millingse schippersvereniging.

ENTE/FMC/ECA te Budapest en FORUM te Monaco
Helaas kunnen wij niet aanwezig zijn bij de jaarvergade-
ring van de BOVAK en NKB. Deze vallen samen met de
vergaderingen van de ECA de FMC de ENTE te Budapest
van 12 t/m 14 januari en het FORUM in Monaco die
plaatsvindt van 18 t/m 24 januari.

ENTE/Blended Learning
In Budapest zal een start gegeven worden
aan het ENTE Erasmus project: Blended Lear-
ning.
Blended learning is een manier van leren
waarbij klassieke leermethode's zoals trainingen of lessen in een klas-
lokaal op een slimme manier gecombineerd worden met minder
klassieke, modernere vormen van educatie zoals e-learning met be-
hulp van webinars, online video's of online quizzen of toetsen.
Scholen uit Oostenrijk en Duitsland en Nederland zullen vanuit ENTE
de Pioniersfunctie hebben. Aan deze start is een hele lange tijd voor-
af gegaan. Belangrijk was om de juiste personen voor en achter de
kar te spannen.

Dank

Aan allen die met een extra financiële bijdragen ons werk hebben
gesteund en gehoor hebben gegeven aan de extra Kerst- en Sinter-
klaasactie in december jl.
Bestuur en directie spannen zich in om geld bij diverse fondsen los te
peuteren. Maar de fondsen vragen – terecht – allemaal: wat is uw
inspanning in uw eigen gemeenschap om geld te genereren, wat
dragen de mensen uit uw eigen gemeenschap bij?

Van harte een fijn weekend
B.E.M. van Welzenes SDB
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC

Uitnodiging Don Bosco feest

31 januari is de sterfdag van de heilige Johannes Bosco, in de
volksmond Don Bosco genoemd.

Hij is een van de twee patronen van onze parochie. Op zondag
28 januari vieren wij zijn feest in een heilige Mis om 11.00 uur. De
preek zal verzorgd worden door mijn mede-
broeder Henny Koot sdb. Hij is lid van onze
regionale communiteit regio Rotterdam.
Maar hij was vele jaren directeur van het
jeugdcentrum Don Bosco in Rijswijk. Hij is ook
diaken en verstaat uitstekend de kunst om
met jongeren om te gaan uit welk land, ge-
loofsgemeenschap hij of zij ook komt. Zijn in-
spiratie is don Bosco en deze inspiratie delen
wij met elkaar.
Na de H. Mis een aangekleed kopje
koffie/thee en voor de kinderen en glas limo-
nade.
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Kerstviering in Circus Freiwald

Alle foto’s bekijken?
Ga naar http://www.kscc.nl/fotovideo/ Foto’s van Atze J. Lubach en Gerus Brugman

www.kscc.nl/fotovideo/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van Christoffel

Nieuws,

Ongeveer tien dagen geleden, afhankelijk van
het tijdstip waarop u dit leest, zijn we een
nieuw wandeljaar binnengekomen en op ver-
schillende plekken zijn er al weer veel mensen
actief om een en ander te organiseren, maar
ook die juist deelnemen aan een van de vele
evenementen in Nederland en zich al bezig
houden met de komende versie van de Nij-
meegse Vierdaagse. De 102e editie staat op
het programma van dinsdag 17 tot en met 20
juli. Over twee weken zal de eerste informatie
in het Christoffel Nieuws verschijnen. Het is ver-
heugend dat er al meldingen binnenkomen
van hen die dit jaar van de KSCC-verzorging
gebruik willen maken. Al hoewel het nog een
geruime tijd duurt bewegen ook daar al men-
sen om er in juli een mooie happening van te
maken.

Voor de komende twee weken staan de vol-
gende wandeltochten op het programma:

14 januari:
3e Tocht 38e Winterwandelserie  in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstand: 5-10-20 km
Startplaats:  jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334   6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 -13.00 uur
06-15137440
www.wsv-paschalis.eu
info@wsv-paschalis.eu

20 januari:
Hatertse Vennentocht  in Nijmegen
WS 78
Afstand: 20-40 km
Startplaats:  Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD Nijmegen
Starttijd: 09.00 -10.00 uur
033-8443178
www.ws78.nl
ws78.info@gmail.com

21 januari:
Winterserie  in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Afstand: 6-10-15-20-25 km
Startplaats:  clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1, 5361 JT Grave
Starttijd: 08.00 -12.30 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (voornamelijk) in Ne-
derland worden gehouden, zoals in Apeldoorn
op 13 en 14 januari, in Barchem op 14 januari,
in Lunteren op 17 januari en in Wichmond op
20 januari 2018.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
mailto:info@wsv-paschalis.eu
mailto:info@wsv-paschalis.eu
www.ws78.nl
www.ws78.nl
mailto:ws78.info@gmail.com
mailto:ws78.info@gmail.com
www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
www.wandel.nl
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Veranderingen in 2018

In 2018 gaat er voor de burger het een en an-
der veranderen. Hieronder een (niet complete!)
Lijst van wat er veranderd. Wilt u alle veranderin-
gen op uw gemak doornemen dan verwijzen wij
u naar de website van de overheid die per on-
derwerp zal ingaan op wat er anders wordt.

Ga naar:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/veranderingen

Werk en inkomen
● De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2018 om-

hoog met 3 maanden naar 66 jaar. Hiervoor
was dit 65 + 9 maanden.

● De ouderenkorting gaat in 2018 omhoog met
€ 115. De ouderenkorting bedraagt in 2018
€ 1.418. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt,
kun je onder bepaalde voorwaarden deze
korting bij je belastingaangifte.

● Per 1 januari 2018 gaat het minimumloon om-
hoog.

● De maximale transitievergoeding (bij
ontslag) is per 1 januari 2018 € 79.000 of een
bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000.
In 2017 was dit  €77.000.

Zorg
● Het basispakket van de zorgverzekering wordt

iets uitgebreid.
● Het eigen risico wijzigt niet in 2018 en blijft

€ 385.
● De maximale zorgtoeslag voor alleenstaan-

den stijgt in 2018 met € 73 tot € 1.139. De maxi-
male zorgtoeslag voor partners stijgt met € 79
naar € 2.121.

● Vanaf 1 januari 2018 vallen alleen geregi-
streerde (homeopatische) geneesmiddelen,

met een handelsvergunning onder het ver-
laagde btw-tarief van 6%. Producten als
tandpasta, shampoo en zonnebrandmidde-
len vallen in het normale btw-tarief van 21%.

Verkeer
● De tarieven voor de motorrijtuigenbelasting

worden aangepast aan de inflatie. Daarom
gaat de wegenbelasting in 2018 met 0,8%
omhoog.

● De boetes voor snelheidsovertredingen stijgen
met 1,1%, na aanpassing aan de inflatie. Snel-
heidsovertredingen buiten de bebouwde
kom worden zwaarder bestraft.

● De NS verhoogt de prijzen voor enkele reizen
en Dagretours, gemaakt met OV Chipkaart,
NS-Business Card, enz.

 Wonen
● Per 1 juli is de maximaal toegestane huurver-

hoging in de sociale huur 3,9% voor inkomens
tot en met € 41.056. Voor hogere inkomens is
dat 5,4%.

● Je kunt in 2018 een hypotheek afsluiten tot
100% van de waarde van je koophuis. In 2017
was dit 101%. Je kunt dan niet meer lenen
dan het huis waard is.

● Vanaf 1 januari 2018 gaat het maximale hy-
potheekbedrag voor tweeverdieners verder
omhoog. Het 2e inkomen telt dan voor 70%
mee. In 2017 was dat 60%.

● Vanaf 1 januari 2018 moeten Verenigingen
van Eigenaars verplicht geld reserveren voor
groot onderhoud.

Overig
● De energiebelasting gaat in 2018 omhoog.
● Vanaf 1 april 2018 gaat de tabaksaccijns om-

hoog. Een pakje van 20 sigaretten wordt
€ 0,18 duurder en een pakje shag van 40
gram € 0,36 cent.

● De postzegel is duurder geworden. Vanaf 1
januari betaal je voor het versturen van een
brief of kaartje 83 cent in plaats van 78 cent.
Op een brief naar het buitenland moet per dit
jaar 1,40 euro geplakt worden (7 cent meer).

● Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van
goederen automatisch standaard. Met in-
gang van 1 januari verandert de wet en trou-
wen echtparen in beperkte gemeenschap
van goederen. Je kunt zelf afwijkende afspra-
ken maken en laten vastleggen. Wat dit pre-
cies inhoud, zie hieronder.

Nieuw huwelijksgoederenrecht

Per 1 januari van dit jaar is de Wet beperkte ge-
meenschap van goederen ingevoerd. Ieder-
een, die vanaf dit jaar in het huwelijk treedt,
trouwt in een beperkte gemeenschap van goe-
deren. Dat is uiteraard anders wanneer er hu-
welijkse voorwaarden zijn gemaakt.

Dit houdt globaal het volgende in:
● Alle persoonlijke bezittingen en schulden die

iemand vóór het trouwen heeft, blijven van
hem of haar alleen.

● Bezittingen en schulden die na het trouwen
worden verkregen, zijn gezamenlijk.

● Schenkingen of erfenissen die iemand ont-
vangt vóór en tijdens het huwelijk zijn persoon-
lijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald
of in het testament iets anders is aangegeven.

● Een goede administratie is dus nodig om dit
allemaal uit elkaar te houden.

● De wet geldt ook voor geregistreerde part-
ners.

● Voor echtparen, die getrouwd zijn vóór 2018,
verandert er niets

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen
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28 december 2017 Telematicadag Nijmegen
‘Digitaler dan je denkt’

Alle foto’s bekijken?
Ga naar http://www.kscc.nl/fotovideo/ Foto’s: Gerus Brugman

www.kscc.nl/fotovideo/
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GEBOREN

21-12-2017: EMILY JEANNE SARA DE JONGE-DEEN.
Emily is het dochtertje van Maarten en Joyce de Jonge - Deen en
zusje van Olivia.
Correspondentieadres: Watermunt 49, 3344 BG HENDRIK IDO AM-
BACHT

OVERLEDEN

29-12-2017: MARIA THEODORA (RIE) BOS-HEINEN. In de
leeftijd van 92 jaar. Weduwe van Johan Bos. De uitvaart
vond plaats op zaterdag 6 januari  in de H. Cornelius kerk
te Beuningen.

Correspondentieadres: De Balmerd 201, 6641 LW BEUNINGEN.

29-12-2017: PIETER (PETER) WEEKHOUT. In de leeftijd van 78 jaar. We-
duwnaar van Jacoba Weekhout – den Dunnen.
De uitvaart vond plaats op donderdag 4 januari in het Rouwcentrum
De Meidoorn, te Rotterdam-Schiebroek.

Correspondentieadres: Veeneklaaslaan 24, 2252 TG  VOORSCHO-
TEN.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

FAMILIE-

BERICHTEN



Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

13-01 Dhr. John van Oijen; mevrouw Ria Vermeeren-Huibers;
dhr. Willy Joosten; dhr. Edwin Peters; dhr. Eef Bosman;
mevrouw Pauline Vermaas m/s “Poolster”.

14-01 Mevr. Fien de Goey, m/s "Maasvallei"; mevr. J. Tonissen-Lips.
15-01 Dhr. Anton Arntz; Winand Sep m/s “Boris”; mevr. Wil Kreuze;

Laurens de Reuver; Samantha Smit.
16-01 Antonie Roland Bosman; dhr. Cor van de Veeken.
17-01 Dhr. Bas Brom; Marijke van de Donk; Lieke Beijer;

mevr. Trudie Roos; Milan Verlaan.
18-01 Mevr. Miep Willems-Schüttler; Kiki van Dongen;

dhr. Ivo Cornelissen; Hidde Kuenen; Sander Mooren
m/s “Prudentia”; Theo van Ophuizen.

19-01 Mevr. Lies Broeders-Pruyn; Ed Mooren m/s “Prudentia”;
Noud Johan Geutjes; Liesbeth Jansen-Seijsener.

20-01 Dhr. Wim Derksen uit Druten; dhr. Romy Reemer; mevr. Kievits.
21-01 Dhr. William Peters; Philip Brouwer.
22-01 Bert en Christien v/d Donk-Wanders; dhr. Joeri van Thiel;

Jan Willem Heijmen.
23-01 Mevr. Trudy van Kleef-Derksen; mevr. Jeanneke Wendt;

mevr. Roos Montens-Wigman.
24-01 Idara Laeijendecker.
25-01 Stephan Valk; Henny Bomert-Ooms; Nikita de Leeuw;

Nathalie Lindqvist; Wilbert van Tuyl.
26-01 Marjolijn Lentjes; Bas Nuy; mevr. Zweers-Wiegers;

Ingrid Schipperheijn-de Vries; mevr. Berendsen-Droog;
Chris Janssen, mvs. Padua; Juriaan Wissing; Tom Wissing.

27-01 Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk;
Mariette Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen.

MISINTENTIES ZONDAG 14 JANUARI 2018

ouders de Bot-Neff,
Nancy Rensen-van de Brink,
dhr. Wim Oudakker,
zr. Mariëtta (Snijders),
ouders van Laak-Snijders,
ouders Snijders-van Neijenhoff v/h San Antonio I,
mw. Ellen Heijmen-van Engelen,
dhr. Bertus Kerkhof,
dhr. Kees den Braber, m/s Avanti,
ouders van Meegen,

MISINTENTIES ZONDAG 21 JANUARI 2018

mw. Helêne Stuij,
dhr. Harry Mooren,
dhr. J. Buil v/h ms “Noviomagum”,
mw. Winanda de Ruijter-Baijens,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
-bijzondere intentie,

Nu de toekomst in
Dit jaar zullen wij in het kader van onze jaarspreuk,

door en voor elkaar –samen sterk
er weer voor u zijn in tijden van vreugde verdriet en

de dingen van alle dag.
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*Dhr. Ton de Vries.
EINDHOVEN, CATHARINA ZIEKENHUIS,
MICHELANGELOLAAN 2, 5623 EJ.
* Dhr. Tonny Driessen uit Millingen a/d Rijn
(afd. C42 – kamer 15-1).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Dhr. Jan van Eck (afd. C42 – kamer 15-3).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Mevr. Lies van Leeuwen-van der Laan.
NIEUWEGEIN, MAASSTRAAT 11, 3433 BK.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia
Merkelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette) en
mevr. Greet Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Mevr. Greet van Werkhoven.
GENDT, MARGRIETSTRAAT 16, 6691 ZR.

* Mevr. Lilian de Vroedt.
NIJMEGEN, BLOEMENDAALSEWEG 16, 6542 RG.
* Mevr. Sipkema.
APELDOORN, CASA BONITA,
ANKLAARSEWEG 91, 7316 MC.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45,
3328 WC.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers
(kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJ-
SEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd. Rijn
en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT
1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT
1, 6566 DD.

ONZE ZIEKEN
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 mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op een van de onderstaande buttons.

http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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Jaarboek Binnenvaart 2017
De redacteuren van het weekblad Schuttevaer zijn beroepsmatige
insiders in de wereld van schippers en reders, Europese rivieren en ka-
nalen, waterstanden en Rijnvrachten, scheepsbouw en sloopregelin-
gen. Van wonen op het water, kinderen in het internaat en kleuters
aan boord.
Gericht op de actualiteit verzamelen zij beelden en feiten in het jaar-
boek. Aangevuld met overzichten van: nieuwbouwschepen, vlootsta-
tistieken, Rijnvrachten, waterstanden, vervoerde tonnages en
havencijfers.

Sleep en Duwboten 2018
In dit boek staan de Nederlandse sleep- en duwboten welke onder Ne-
derlandse vlag varen. Daarnaast zijn nog een aantal patrouillevaartui-
gen met sleepcapaciteit en werkvaartuigen opgenomen. Alle ruim
2.500 sleepboten, professionele en particuliere duwboten en duwsleep-
boten zijn in dit boek alfabetisch opgenomen met technische gege-
vens. Daarnaast de adresgegevens van werven, reparatiebedrijven,
machinefabrieken, toeleveranciers, scheepshandelaren, verenigingen
en bonden. Geïllustreerd met 150 foto's.

Binnenvaart 2018
In deze uitgave zijn de Nederlandse motorvracht-, beun-, passagiersen
tankschepen opgenomen. Alle ruim 5.500 binnenvaartschepen zijn al-
fabetisch gerangschikt met technische details. Daarnaast de adresge-
gevens van werven, reparatiebedrijven, bevrachters,
machinefabrieken, toeleveranciers, makelaars, scheepshandelaren,
schippersbeurzen en verenigingen en bonden. Ook is opgenomen een
lijst van alle schepen op volgorde van registratienummer. Geïllustreerd
met 150 foto's in kleur.

NIEUWE UITGAVES 2018

Uitgeverij Alk heeft enkele nieuwe boeken uitgebracht speciaal voor de binnen-
vaartschipper.

Voor meer informatie en bestellingen gaat u naar www.alk.nl

www.alk.nl
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Eucharistieviering met ontmoeting in Hui-
ze Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotter-
dam

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72,
e-mail: schre165@planet.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN januari 2018

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

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

Di. 23 jan. 9.30 uur Rikconcours
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT januari 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 23 jan. 13.30 uur Soosmiddag
Do 25 jan. 13.30 uur Klaverjasmiddag
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA KSCC  NIJMEGEN januari 2018
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 u Eucharistieviering
Maandag 10.30 u Stafvergadering
Dinsdag 10.00 u KSCC Gymnastiek
Woensdag 10.30 u Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag 15.30 u
19.00 u

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (even weken)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 u Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 12 jan. ENTE vergadering in Boedapest t/m 14 jan.
Do. 18 jan. FORUM in Monaco t/m 24 jan.

Do. 18 jan. 19.30 u Vergadering bestuur BLN-Schuttevaer ZON

Zo. 28 jan. 11.00 u
Don Bosco Viering met celebranten aalmoeze-
nier Van Welzenes sdb en medebroeder Henny
Koot sdb.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 25 jan. 14.00 uur Soosmiddag
Do. 28 febr. 14.00 uur Soosmiddag
Do. 29 maart 14.00 uur Soosmiddag
Do. 26 april 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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De hoogste stand sinds vijf jaar.
Op woensdag 10 januari werd de hoogste
stand bij Lobith bereikt met 14,64 meter. In
Nijmegen werd uiteindelijk 12,25 m. gemeten.

HOOG WATER IN NEDERLAND
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JongBLN presents:
'Splash! >> Refresh your New Years’s
resolutions'

18 januari 2018

Donderdag 18 januari 2018 - 15:00 uur.

Ben jij een jonge binnenvaartondernemer
zonder koudwatervrees? Dan dagen wij
jou uit om met ons mee te doen aan
'Splash >> Refresh your New Years’s resolu-
tions’ op donderdag 18 januari 2018! Een
'opfrisser’ in de Kralingse Plas waarmee we
zowel letterlijk als figuurlijk, samen met een
flinke dosis lef, het nieuwe jaar in duiken.

JongBLN zit boordevol ambities voor 2018
en dat onderstrepen we graag door in de
week van Blue Monday, waarin iedereen
baalt dat het niet gelukt is om zich aan de
goede voornemens te houden, te laten
zien dat wij wel 100% gaan voor onze
doelstellingen en dat het niet bij loze voor-
nemens blijft. 2018 staat voor ons in het
teken van binnenvaartpromotie onder

jongeren en het leek ons wel zo gepast
om zelf het goede voorbeeld te geven
door de binnenvaart met onze ludieke ac-
tie met hoofdletters op de kaart te zetten.

Durf jij het aan? Dan zien we je graag
donderdag 18 januari vanaf 15.00 uur bij
The Boathouse aan de Kralingse Plas.
Neem je zwemkleren (of je meest hilari-
sche outfit, creativiteit wordt beloond)
mee. Wij zorgen voor bites, borrels en veel
fun. Je wordt niet thuisgebracht.

Laat ons weten dat je erbij bent door een
mail te sturen naar info@bln.nl en dan re-
serveren we voor jou een customized
'Splash! badjas'.

Donderdag 18 januari 2018 @ The Boat-
house Kralingen vanaf 15.00 uur.
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Uit de nieuwsbrief Havendienst Arnhem

De haven van Arnhem is in ontwikkeling.
Na de renovatie van de Nieuwe Kade en
de aanleg van walstroom is de ook Park-line app voor het afrekenen
van havengelden actief. Er is een nieuwe Havenverordening en een
nieuwe Verordening op de scheepvaartrechten. Het baggerwerk in
de Haven van Coers is afgerond en het baggerwerk voor de Defen-
siehaven is in voorbereiding om in 2018 te starten. De fecaliënafvoer
in de Nieuwe Kade is vernieuwd. Al met al is er dus veel gaande in
Arnhem. Op onderstaand website zullen een aantal van deze ont-
wikkelingen nader belicht worden. Verder vragen de bewoners van
de woonschepen aan de rivier om snelheid te minderen bij het
llangsvaren.

Meer informatie treft u op www.arnhem.nl

Met dank aan BLN-Schuttevaer ZON.

Advertentie

De watersportvereniging Z.R.M.V. De Batavier te Niftrik

Zoekt een

Clubhuisbeheerder
(bij voorkeur een echtpaar)

De vereniging beschikt over moderne havenfaciliteiten en een mo-
dern clubgebouw, en exploiteert een jachthaven met ongeveer 300

ligplaatsen.
De clubhuisbeheerder exploiteert het restaurant en café voor eigen
rekening en risico. Eventueel verricht hij een aantal havenmeesters-

taken. In verband met die laatste functie is een dienstwoning
beschikbaar.

Bent u ondernemend, zelfstandig en klantgericht, voelt u zich thuis in
het verenigingsleven, weet u mensen te binden en heeft u relevante
horeca-ervaring? Dan bent u waarschijnlijk degene die wij  zoeken.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Rob Bou-
man, bestuurslid van Z.R.M.V. de Batavier. Hij is te bereiken

024-3581836 of  0622 525 998.  e-mail activiteiten@debatavier.com

www.arnhem.nl
mailto:activiteiten@debatavier.com
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

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 Rotterdam 010-413 00 34
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 Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 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
—-------------------------------------------------------

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

P.W.A. Administratie
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax  (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden: (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
  (+31) 024 – 3234568

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 2 verschijnt op 25 januari 2018.
Deadline: 18 januari.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Gerus Brugman, Atzej Lubach.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:  Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

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

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijk-
heid 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 infor-
matie verkregen uit Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoorde-
lijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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