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Van de bestuurs- en directietafel

Allerzielen. Natuurlijk bent u allemaal van harte uitge-
nodigd om onze overleden dierbaren te gedenken.
Speciaal zijn de families uitgenodigd die dit jaar een
dierbare naar de laatste rustplaats hebben gebracht.
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Het 19 de Internationaal circus festival in Latina

Van 18 tot en met 22 oktober. Er staat ons een bijzon-
der programma te wachten. Artiesten uit de hele we-
reld vertonen er hun kunsten en hopen zo contracten
te sluiten met circusdirecteuren, etc.
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De jaarlijkse Ontmoetingsdag voor Katholieke Schip-
pers in Rotterdam
Het is een gezellige dag geworden. Om 10.00 uur de
H.Mis in Huize Antonius. Daarna koffie met gebak en
druk bijpraten. Ook werden er liedjes gezongen. Ten-
slotte was er een diner met diverse gangen.
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Laag tot zeer laag water

Het water is het nieuws van de dag. Nog nooit heeft de Rijn zo
laag gestaan. Wanneer u vanaf de Waalkade in Nijmegen het
scheepvaartverkeer bekijkt, ziet u dat ze schepen langzaam
naar boven sloffen. Er zijn grote ondiepten en het lijkt of er bij
de spoorbrug een stenen drempel ligt. Maar ook bij de
Vikingsteiger is er een grote ondiepte met veel stenen en kei-
en. Diverse veren varen niet meer.
Hoever men nog de Rijn kan bevaren? Voor nieuwe schepen
worden de problemen steeds groter. Maar bedrijven hebben
hun grondstoffen of andere materialen nodig. Dus waar het
schip niet kan komen zal de vrachtwagen of trein de oplossing
zijn.

Kent u dit mopje?
Er was heel lang geen regen gevallen. De boeren en tuinders
maakten zich grote zorgen. Het was het gesprek van de dag.
Toen kwam een boer op het idee: Jongens we gaan de pas-
toor vragen de h. Mis zondag te lezen voor een bijzondere in-
tentie. Zo gezegd, zo gedaan.
De volgende zondag was in de kerk geen zitplaats meer te vin-
den. De mensen stonden aan de kant en achterin.
De pastoor begon met de h. Mis. Toen de preek. Hij keek goed
rond en keek nog eens. Het
werd muisstil en hij begon:
‘Dierbare gelovigen, u hebt
de woorden en gebeden om
regen gehoord.
U heeft er zelf weinig vertrou-
wen in… (– doodse stilte –)
niemand heeft een paraplu
bij zich’.

De kermisexploitanten hebben met hun attracties Nijmegen en
Leuth al verlaten. Het was uitstekend kermisweer. De oliebollen
smaakten prima en naar ik begreep smaakte de paling goed
maar was ‘top duur’. Dit jaar geen kermis op de Waalkade in
Nijmegen. Dat zou maken te hebben met de zoveelste reno-
vatie en aanpassing van de kade.
Maar nu zal de kade ‘het neusje’van de zalm worden.

Allerzielen
De Allerzielenviering is op zondag 28 oktober 2018 om 11. 00
uur aan boord van het KSCC parochiecentrum in Nijmegen.
Leden van de bezoekersdienst zullen u ontvangen. Voor hen
die van ver komen is er een kopje koffie/thee.
Natuurlijk bent u allemaal van harte uitgenodigd om onze
overleden dierbaren te gedenken. Heel bijzonder zijn de fami-
lies uitgenodigd die dit jaar een dierbare naar de laatste rust-
plaats hebben gebracht.
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De laatste tijd wordt er veel aandacht
besteed aan het uiterlijk van afscheid ne-

men. Originele ideeën volgen elkaar snel op, aan
sfeer wordt veel gedaan. Fantastisch, maar het is

nu net de kunst om de vorm, de inhoud en je persoonlijke
houding, met reflectie in evenwicht te houden.

‘Mogen wij de kist waarin oma ligt beschilderen?’ Ja natuurlijk,
zo’n activiteit geeft de mogelijkheid om over oma te praten
herinneringen op te halen, maar ook om de kern van het leven
van haar boven tafel te halen.

Het vormt een troost wanneer je kunt vertellen dat je fijn gewin-
keld hebt, lekker op de bank hebt geslapen, of samen aan
een nieuwe job bent begonnen. Deze anekdotes krijgen nog
meer waarden wanneer je daarmee aangeeft dat hij of zij een
luisterend oor had. Ik kon bij hem of haar altijd terecht. Zij of hij
was een en al zorg, of plichtsgetrouw en ook op haar of zijn
manier een gelovig mens, zoekend, tastend, wel of niet ver-
bonden met de kerk.

‘In onze opvoeding heb ik waarden en normen mee gekregen
en ook het besef dat er meer is tussen hemel en aarde.’ Dat
zijn gedachten waarmee iemands binnenste naar buiten komt,
het zijn woorden waar we iets mee kunnen.

Kerkelijke vieringen zijn niet meer in. …Ja, pater wij gaan nooit
naar de kerk dus…! Jammer want juist in een kerkelijke viering,
ook los van het kerkelijke gebouw rond de overledene kom je
tot je zelf, kom je tot levensverdieping en het werkt verbin-
dend.

De dood is een thema dat vaak angst inboezemt. Toch wor-
den we ermee geconfronteerd. Mag ik een advies geven: zet
uw wensen met betrekking tot uw uitvaart op papier. Dat is
een zorg minder voor de nabestaanden.
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Laten wij eerlijk zijn: kennis over geloof en
over kerk is ver weg gezakt. Jammer want kennis

verrijkt.
Gelukkig dat er nog families zijn waar de kennis wel aanwe-

zig is en waar wanneer iemand ernstig ziek is, gedacht wordt
aan het sacrament van de zieken. Een dieptemedicijn, niet al-
leen voor de zieke in het bijzonder, maar voor ons allemaal. Een
sacrament dat in de gezin of familiekring toegediend en ontvan-
gen wordt. Voor de Weg die wij ons hele leven gaan, ook naar
het Leven over de grens van de dood. Het is een boodschap
van hoop en liefde. Vele wegen lopen dood, zo zei bisschop
A. van Luyn sdb een tijd geleden, maar de weg van de liefde
loopt nooit dood.
De priesters, de pastorale werkers broeders en zusters zijn met te
weinig om feeling te houden met wat er in de gemeenschap ge-
beurt. Natuurlijk maken velen gebruik van internet, Facebook,
Instagram etc., maar er gaat niets boven een persoonlijk con-
tact: face to face.

De pastoraal en diaconale werkers staan voor u klaar en houden
graag met u contact of u nu naar de zondagse mis komt, of twij-
felend bent, of het allemaal zeker weet. U bent welkom in tijden
van vreugde en verdriet, ‘armoede’ en ‘rijkdom’ ziekte en ge-
zondheid.
Neem gerust contact met hen op:
● in Raamsdonksveer de gebedsleider Jos van Dongen, tel.

+31(0)6 – 53 91 01 54
● In Nijmegen zuster Vincentia tel. +31(0)6 – 21 93 00 93
● En aalmoezenier B. van Welzenes sdb tel. +31(0)6 – 55 35 66 66
● Installeer onze app op uw smartphone en u

hebt alle noodnummers voor geestelijke bij-
stand onder handbereik. (Bekijk hier hoe u de
app kunt downloaden)

U bent welkom zondag 28 oktober 11.00 (u
heeft dan een uur langer kunnen slapen)

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

https://www.kscc.nl/social-helpdesk/
https://www.kscc.nl/social-helpdesk/
https://www.kscc.nl/social-helpdesk/
https://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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19 de Internationaal Circus Festival

Het 19 de Internationaal circus festival in Latina
(dit stadje ligt tussen Rome en Napels in Italië)

wordt gehouden van 18 oktober tot en met maandag 22
oktober.
Er staat ons een bijzonder programma te wachten. Artiesten uit
de hele wereld vertonen er hun kunsten en hopen zo contrac-
ten te sluiten met circusdirecteuren, etc.
Er worden ook Awards uitgereikt: 2 jury’s beoordelen de arties-
ten op technisch en op artistiek vlak.
Tussen de programma’s door houden diverse internationale
organisaties hun vergaderingen. Er zijn ook lezingen over Circus
themaliteratuur. Dit jaar ook een tentoonstelling van fotogra-
fen, beeldhouwers, kunstenaars, etc.

Op zondag 21 oktober is er om 11.30 een feestelijke eucharis-
tieviering in de circustent. Jongeren, ouders, mensen verbon-
den aan de Salesianen van de parochie San Marco zullen de
heilige Mis vorm geven. Dit is altijd een heel bijzondere inspire-
rend evenement.
Als secretaris generaal van het FORUM, de internationale oe-
cumenische organisatie voor pastores die voor de kermis en
circusgemeenschap werkt, mocht ik een tekst schrijven voor
het programma boekje. De tekst luidt als volgt:

Aan allen die verbonden zijn met de circusgemeenschap

Het is leuk dat het Internationale Circusfestival van Latina in oktober weer plaats-
vindt. De internationale circusartiesten ontmoeten elkaar en zullen ons weer prach-
tige shows laten zien.
Dit festival wordt bezocht door veel mensen uit vele landen, die ook in eigen land
een festival organiseren. En hier in Latina en in Monaco, Wiesbaden, Boedapest
wordt een selectie van topartiesten gepresenteerd.

Maar ook het FORUM, de internationale oecumenische organisatie voor de pasto-
rale werkers van alle christelijke kerken, krijgt een podium. Verschillende pastors
zijn hier te vinden. We doen geen voorstelling, maar we zijn hier om contacten mo-

gelijk te maken, face to face, en om de circusgemeenschap te inspireren betekenis
te geven aan het evangelie en dienovereenkomstig te leven. Ze, de circusgemeen-
schap is er ook om ons pastors te inspireren, ER TE ZIJN. Dat heeft effecten op
ons welzijn.

De kerk bevindt zich in stormachtige tijden. De seksschandalen worden steeds
meer publiek. (Sociale) media berichten hierover uit de hele wereld. Mensen zeg-
gen tegen mij: ik verlaat de kerk, ik wil geen lid zijn van zo'n kerk.
Beste lezers: Op dit moment hebben we elkaar nodig. Nu kunnen we voor ons ge-
loof opkomen. Op dit moment hebben we elkaar nodig.

Maar het is ook een taak voor ons als gelovigen, voor de autoriteiten, voor de pas-
toraal werkers, voor de bisschoppen, voor de paus met zijn vertrouwelingen en
medewerkers: Stap in de publiciteit, noem de dingen die verkeerd zijn; laat ze niet
verborgen in de vuilnisbak liggen: als het vandaag niet aan het licht komt, gebeurt
het morgen. Er zal steeds meer en meer schade worden aangericht.

Want we hebben zoveel goeds te zeggen: Duizenden en duizenden gelovigen,
priesters, zusters en broeders van de katholieke en evangelische kerk verkondigen
het evangelie met WOORD EN DAAD.

We hebben erkenning, steun en nieuwe inspiratie nodig. Daarvoor is het belangrijk
om tot rust te komen, tot bezinning te komen, te bidden en samen de maaltijd van
de Heer te vieren: iedereen die gelovig is, is van harte uitgenodigd.

In Latina zal er op zondag een eucharistieviering plaatsvinden in samenwerking
met de parochie van de Salesianen van Don Bosco in Latina. Zij brengt de jeugd
mee. Mensen die later de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kerk op
zich moeten nemen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de maaltijd samen aan tafel de maaltijd van
de Heer te vieren. Dan kunnen we aan de slag. Op deze manier kunnen we oecu-
menisch samenwerken, voor onze circus- en kermisgemeenschap. Dan kunnen we
bruggen bouwen, contacten leggen met politici, verantwoordelijken in de kerken en
met nationale en internationale autoriteiten, maar het belangrijkste is: samen op
Weg gaan en een brug slaan tussen ons en God door gebed, meditatie en deelna-
me aan het Heilig Avondmaal, de Eucharistie.

In naam van het FORUM:

B.E.M. van Welzenes sdb  Dominee Katharina Hoby
Katholieke Kerk    Protestantse Kerk
Secretaris-generaal FORUM  Vice Gen. Secretaris Forum
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OCRN/KLOS jaarver-
gadering in de Tiber
st. Nicolaasinternaat

Zondag 28 oktober om 20.00 uur is de
jaarvergadering van de oudercommissie van het st. Nicolaas
internaat.

Op de agenda staan de vaste agendapunten zoals jaarver-
slag door de voorzitter; financiën; jaarplanning etc.
Het is goed dat ouders, groepsleiding en directie elkaar per-
soonlijk ontmoeten. Ten slotte hebben ze een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Mochten voeger subsidie, financiën, ver-
ticale, horizontale groepsindeling een groot van de vergade-
ring in beslag nemen, nu gaat het vaak over het bepalen van
grenzen van verantwoordelijkheden, plus- en minpunten waar
jongeren, groepsleiding en ouders mee te maken krijgen.
De tijd van ‘dat regelen ze wel op het internaat’ is gelukkig
voorbij. De tijd van samenspraak is al even aan de gang. Er zal
ook geluisterd moeten worden. ‘Wie ore heeft hij luistere.’
Door de inzet van de ouders wordt het ‘wij zijn gezamenlijk ver-
antwoordelijk’. De gezinssituatie kunnen we nooit kopiëren
maar we streven wel naar een ‘thuis voor de jeugd‘ situatie.
Het KSCC en het pastoraat onderhouden met de oudercom-
missie goede contacten.

Jaarvergadering LOVT

De jaarvergadering van de landelijke oudervereniging vindt
plaats in het internaat in Werkendam op vrijdag 9 november.
Inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur. Het thema is deze keer
‘Wisseling van de Wacht’. Er gaat een aantal mensen afscheid
nemen en nieuwe bestuursleden worden voorgesteld.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Aanmelden via:
info@lovt.org.

150 jaar Akte van Mannheim

Dinsdag 16 oktober werd een groots symposium gehouden
over150 jaar Akte van Mannheim.
De scheepvaartmedia zullen u hiervan zeker uitgebreid verslag
doen.
Prominente sprekers voerde het woord zoals:

● Prof. Dr. Hiriam Kümper van het Historisch Instituut van de Uni-
versiteit van Mannheim over Vrijheid van de binnenvaart.

● Prof. Dr. Hans-Joachim Cremer, Voorzitter publiek recht en
rechtsfilosofie, Universiteit van Mannheim over Supranationa-
le elementen van het Rijnvaartregime

● Dr. Klaus Ramming, Livonian kip & puchta, Hamburg over De
CLNI 2012 – een kind (of kleinkind) van de Akte van
Mannheim

● En twee advocaten over schade aan lading en aansprake-
lijkheid van de vervoerder. Vroeger en nu.

Een heel fijn weekend.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

mailto:info@lovt.org
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Hoogwaterbrug voor laag water

Moeilijke toegang KSCC Schipperscentrum Nijmegen door
lage waterstand.

Door de lage waterstand
in de Waal (6,8 meter bo-
ven NAP) is het moeilijker
geworden om het KSCC
Schipperscentrum in de
Waalhaven te bereiken.
De normale loopbrug is nu
zo steil geworden dat het
lastig wordt om aan
boord te komen van het
kerkschip.

Een oplossing is gevonden door
de veel langere hoogwater-
brug te gebruiken. Daardoor is
de gang van wal naar schip
minder steil geworden.
Het blijft echter raadzaam de
nodige voorzichtigheid te be-
trachten als u het kerkschip wilt
bezoeken.
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            MOP
Drie vrienden zijn gestrand in een woestijn. Door puur

mazzel vinden ze een magische lamp.

Van de geest krijgt elk van hen één wens.

De eerste vriend wil weer thuis zijn. Wens verleend.

De tweede wenst hetzelfde. Wens verleend.

De derde zegt: "Het voelt nu wel heel eenzaam hier,
ik wou dat mijn vrienden bij mij waren…".

Wens verleend.

Ha Ha
Ha Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha
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Koop loten en steun de parochie!

en win mooie prijzen
Prijzen 2018:

1e  € 100.000

2e  Auto Volkswagen up!

3e   Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect
 t.w.v. € 2.500,-
en nog veel meer, kijk hier!

Koop uw loten bij:
Ria Lentjes in Nijmegen 024-3777575

Jos van Dongen Het Zuiden 06-53910154 of 0162-314569
Jeanneke wijnen in Zwijndrecht 078-6121666

Domien Thijssen in Rotterdam  06-51855105 of 010-2511668
Toos Steffan mail toos@steffan.nl

Karel Schreurs 06-20406872 of mail k.schreurs@kscc.nl

  Uit liefde voor je club!

https://clubactie.nl/prijzen
mailto:toos@steffan.nl
mailto:toos@steffan.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
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FINANCIËN

Belastingplan 2019

Tegelijk met de miljoenennota wordt er ieder
jaar door het kabinet een belastingplan ge-
presenteerd.

Een greep daaruit:

● In 2021 zijn er nog 2 belastingtariefschijven
(voor AOW-ers 3).

● In 2019 praten we nog over 36,65%
 (1e schijf), 38,1% (2e schijf) en een toptarief
 van 51,75%
  (voor AOW-ers nog 4 tarieven).
● In 2019 kan de hypotheekrenteaftrek (huis)

worden gerealiseerd tegen een belasting-
aftrek van max. 49%.

● Vanaf 2020 is alles (ook huis) nog aftrek-
baar tegen max. 46%; ieder jaar daarna
met 3% minder aftrek (tot een tarief van
37,05% is bereikt).

● Ook ondernemers moeten helaas boven-
staande belastingreducties toepassen op
de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek,
de MKB-vrijstelling en stakingsaftrek.

● De heffingskorting en de arbeidskorting
worden verhoogd.

● Het aanmerkelijk-belang-tarief wordt ver-
hoogd naar 26,25% (2020) en 26,9% (2021).

● Het eigenwoningforfait wordt in 2019  ver-
laagd naar 0,65%.

● Indien geen eigenwoningschuld aan de
orde is, komt het belaste eigenwoningfor-
fait weer, gefaseerd, in beeld.

● Het tarief vennootschapsbelasting gaat
vanaf 2019 ieder jaar iets omlaag (van
20% naar 16% in 2021, winsten tot
€ 200.000).

● Box 3-belasting: 0,6% belasting op belast-
baar vermogen tot € 100.800 en 1,3% be-
lasting op vermogen tussen € 100.801 en
€ 1.008.000.

● Btw: lage tarief wordt in 2019 verhoogd
met 3% tot 9%.

● Btw: de kleine-ondernemersregeling gaat
in 2020 veranderen in OVOB (Omzetgere-
lateerde Vrijstellingsregeling van Omzetbe-
lasting). Een omzet van max. € 20.000
wordt bepalend voor de OVOB.

● De bijtelling voor privé-gebruik-auto gaat
wederom op de schop: 4% bijtelling voor
elektrische auto’s; voor de overige auto’s
moet 22% worden bijgeteld.

● De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt
verlaagd naar 45% (thans 54,5%).

Neemt u vooral met uw boekhouder contact
op voor uw persoonlijke situatie en verande-
ringen.

    Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
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Koninklijke bedankkaartjes

Wat hebben Koninklijke bedankkaartjes met
scheepvaart te maken? Meer dan je zou den-
ken.

Annie Van Beers en Dora Joosten zaten sa-
men op internaat in Kessel. Daar zaten des-
tijds veel schipperskinderen. Op jonge leeftijd
begon Annie, bij heuglijke gebeurtenissen van
koninklijke en adellijke families van over de
hele wereld, felicitatie kaartjes te sturen. Bijna
altijd kreeg ze een bedankje terug. Soms on-
dertekend door de secretaris van de betref-
fende, maar ook vaak persoonlijk
ondertekend. De Duitse families zonden ook
vaak een foto mee. Annie heeft deze hobby
meer dan veertig jaar volgehouden. De be-
dankjes bewaarde ze in eenvoudige schoe-
nendozen.

Op hoge leeftijd trouwde Annie met Theo
Koppelaars, die destijds op de Mariniersweg in
Rotterdam woonde. Dora woonde daar ook.
En zo werden de schoolvriendinnen jaren later
buurvrouwen. Telkens wanneer ik bij Dora
(mijn moeder) op bezoek ging, brachten we
samen ook een bezoekje aan Annie en haar
man. En telkens liet Annie me haar collectie
zien. Ik vond dat leuk. Er zaten heel bijzondere
exemplaren tussen, zoals van Farah Diba,
Koning Simeon van Bulgarije, Grace Kelly van
Monaco. Annie heeft het me nooit gevraagd,
maar ik voelde dat ze hoopte dat ik na haar
dood zorg voor de collectie zou dragen.

Dat is ook gebeurd. Na de begrafenis heb ik
haar schoonzus Ria Koppelaars op het be-
staan van de collectie attent gemaakt en

heb haar gevraagd die niet klakkeloos bij het
oud papier te zetten. Ria beloofde het met
de familie te bespreken. Een half jaar later
kreeg ik een berichtje: 'Niemand van de fami-
lie wil het hebben, het staat in de garage,
Marion het is voor jou'. Mijn zus Yolande is het
bij Ria op gaan halen en via haar is het bij mij
in Gent beland.

Als eerste werk heb ik de hele boel gescand.
De binnen- en buitenkant van elk kaartje plus
de voor- en achterkant van de envelop.
Daarna begon het moeilijkste deel van het
werk, de afzenders identificeren. Gelukkig
had Annie bij veel kaartjes knipsels uit kranten
en tijdschriften bijgesloten. Dat was van on-
schatbare waarde. Met het nodige geduld
en behulp van internet, lukte het om de af-
zenders van de ongeveer 250 kaartjes te ach-
terhalen.

Tot slot moest er nog een goede bestemming
voor gevonden worden. Dat was moeilijker
dan ik dacht. Van officiële handelaren kreeg
ik een beleefd antwoord terug, dat ze geïnte-

resseerd zijn in handtekeningen van kunste-
naars, politici... maar niet in die van koningen
en prinsessen. Anderen waren dan weer hei-
melijke handelaars, die de collectie gratis pro-
beerde te bemachtigen, om dan de kaartjes
stuk voor stuk te verkopen.

Op een dag was ik op internet op zoek naar
een website 'Vrienden van...' en stootte ik toe-
vallig op de website 'Vrienden van de Konink-
lijke Familie'. Een uitgebreide blog, die
nauwgezet werd onderhouden door journalist
Hans Jacobs.
Hans Jacobs was als jongetje van 8 samen
met zijn grootmoeder ook felicitatie kaartjes
naar Koninklijke families gaan sturen. Hij raak-
te zo gefascineerd door deze wereld dat hij
van deze hobby zijn beroep heeft weten te
maken. Hij reist de hele wereld rond voor in-
terviews en publiceert in allerlei kranten en
tijdschriften. Ik heb hem een mailtje gestuurd
en het duurde dan ook niet lang tot ik een
razend enthousiast antwoord van hem kreeg
met de mededeling dat hij de kaartjes dol-
graag wilde hebben.

Vorige week stond hij hier met een grote bos
bloemen voor de deur en heeft hij 12 ring-
mappen meegenomen. Twee dagen later
kreeg ik een mailtje, Marion het is nachtwerk
geworden, maar ik kon niet stoppen en heb
alle kaartjes stuk voor stuk bestudeerd. Met de
kaartjes van Annie erbij heeft hij er nu onge-
veer 700.

   Gent, 10 oktober 2018

Marion Andrews-Pijl

Hans Jacobs en Marion
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KOKEN MET
RIET

Snelle gehaktchili met courgette

Benodigdheden:

2 el olijfolie, 2 uien, 300 gr rundergehakt, 1 courgette, 1 blik
tomatenblokjes 400 gr, 2 blikken chilibonen à 400 gr, 2 meer-
granen stokbrood.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Verhit in een hapjes-
pan de olijfolie. Fruit de ui 2 min. Voeg het gehakt toe en bak
het rul. Voeg de klein gesneden courgette in blokjes toe en
bak ongeveer een minuut of vier mee. Schenk de tomaten-
blokjes en chilibonen in
de pan en breng tegen
de kook. Draai het vuur
laag en stoof de chili
10 min zachtjes. Voeg
peper naar smaak toe.

Leg intussen het stok-
brood in de oven en
bak af volgens de ge-
bruiksaanwijzing op de
verpakking. Serveer de
chili met stokbrood.

Romige spinazie-tagliatelle met zalm

Benodigdheden:

350 gr tagliatelle, 4 el olijfolie, 500 gr zalmfilet, 2 el pijnboompit-
ten, 2 teentjes knoflook, 2 zakken gewassen spinazie à 400gr,
1 beker crème fraîche 200 gr.

Bereiding:

Kook de tagliatelle volgens de aanwijzing op de verpakking
beetgaar. Verhit in een koekenpan 2 el olijfolie. Bestrooi de
zalmfilet met peper en zout of eventueel viskruiden en bak in 2
min per kant bruin en vanbinnen rose en sappig. Neem de
zalmfilets uit de pan en houd ze onder een deksel warm.
Schenk de laatste 2 el olijfolie in de pan. Bak de pijnboompit-
ten goudbruin in 3 min. Voeg de knoflook toe en bak nog 1
min. Schep er de spinazie in portie door en laat elke portie slin-
ken en het vocht verdampen. Verdeel intussen de zalm in
mooie vlokken. Schep de zalm met de crème fraîche en peper
naar smaak, voorzichtig door de spinazie. Verdeel de tagliatel-
le over 4 borden en schep er de romige spinazie met de
zalmfilet erop.

Weinig tijd en toch lekker eten? Bekijkt u deze recepten eens.
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LOVK opent nieuwe locatie
in Werkendam!

Vanaf vrijdag 2 november, direct na de herfstvakantie, kunnen
peuters en kleuters vanaf 3-4 jaar op vrijdag terecht voor onder-
wijs op de nieuwe locatie ’t Zwaantje van de LOVK in internaat
De Merwede in Werkendam.

Hierbij voldoet de LOVK aan de vraag van de ouders om een
onderwijsmogelijkheid te creëren op vrijdag in Werkendam. Sinds
dit schooljaar bieden beide basisscholen in Werkendam op vrij-
dag geen onderwijs meer voor kleuters uit groep één. De varen-
de kinderen, die juist op vrijdag van boord kunnen, komen
daardoor tussen wal en schip. Voor hen is de afwisseling tussen
onderwijs aan boord enerzijds en het schoolbezoek anderzijds
erg belangrijk en leerzaam. Zij ervaren elke schooldag als een
feestje!

In internaat De Merwede is een mooie grote ruimte mèt buiten-
speelmogelijkheid beschikbaar en zodoende was, na overleg
met beide directies van de scholen, de beslissing snel genomen.
De varende kinderen vanaf 3-4 jaar zijn welkom op vrijdag van
9.00 uur tot 15.00 uur. Het onderwijs wordt op dezelfde wijze aan-
geboden als op alle ligplaatsscholen van de LOVK. De groep
wordt geleid door een ervaren onderbouwleerkracht die de ge-
hele dag wordt ondersteund door een onderwijsassistente.
Het betreft een pilot. Zolang er genoeg kinderen gebruik maken
van deze ligplaatsschool zal deze vanzelfsprekend gecontinu-
eerd worden. Wij zijn er trots op dat de LOVK wederom mee kan
bewegen met de wens van onze ouders. De LOVK hoopt veel
kinderen op ’t Zwaantje te mogen ontvangen!

LOVK
Ligplaatschool ’t Zwaantje
Internaat De Merwede
Havenstraat 52, 4251BD Werkendam
Open: elke vrijdag van 9.00 uur – 15.00 uur
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Jaarlijkse Ontmoetingsdag van de
Katholieke Schippers Rotterdam

Wij kregen ook een uitnodiging om te
komen terwijl we niet tot de doelgroep
behoorden maar graag aangenomen.
Op donderdag 4 oktober om 10.00 uur
waren we present met wel ruim 40 per-
sonen. We begonnen met een lekkere
koffie met gebak. Daarna naar de ka-
pel op Huize Antonius voor de H. Mis
door de bekende Pater en begeleid

door de organist die beiden op de
Mauritsweg ook vaak de Mis voorgaan.
Via mooie uitgewerkte misboekjes kon-
den wij de gezangen dan ook goed
meezingen.
Na de Mis werd de kapel vlot omge-
bouwd tot een knusse ruimte voor een
lekkere aperitief. Het weerzien van be-
kenden en bijpraten: druk gebabbeld,
gezelligheid alom! Met mijn mandoline
ook nog muzikaal wat bijgedragen.
Tenslotte tijd voor het diner zelfs met

meerdere gangen. Het was heerlijk en
dit alles geregeld door Paul en Dieny
Hofman. Wij hebben ze dan ook na af-
loop geweldig bedankt en Dieny zelf
bedankte de gastvrijheid van Huize An-
tonius nog eens met een prachtige rui-
ker. Jammer dat de drie zusters
(Adriënne, Mathea en Laetitia) ontbra-
ken. Zr. Laetitia was gevallen en blijk-
baar goed bezeerd. We hopen dat ze
de volgende keer wel kunnen komen.
Afijn, terugkijkend vinden wij deze
schippersdag een geslaagde samen-
komst om elkaar weer eens te ontmoe-
ten, een soort Mauritsweg 50 gevoel!

Paul en Dieny nogmaals dank van ie-
dereen
en gegroet familie Tromp

Hans Tromp
Krimpen aan de IJssel

Klik hier en bekijk alle foto’s.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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OVERLEDEN

Op woensdag 10 oktober is Antoon Wanders jr. in Tsjechië over-
leden. Zoon van Antoon en Marie Wanders. Correspondentie-
adres: Haringvliet 693, 3313 ER Dordrecht.

Op dinsdag 16 oktober is, in de leeftijd van 84 jaar,
Nelly Stroucken-van Veghel overleden. Echtgenote
van Piet Stroucken. De crematieplechtigheid zal wor-
den gehouden op vrijdag 19 oktober om 12.30 uur in
het uitvaartcentrum ‘Peusen’.
Correspondentieadres: Echterstraat 65, 6102 ES Echt.

VERHUISD

Sinds begin oktober zijn Anton en Ligra Poppelier-Pruyn ver-
huisd van hun oude adres in Herkingen naar Kloetingseweg
47-8, 4462 AW in Goes.

JUBILEUM

Op vrijdag 9 november zijn Peter en Cora Wanders
40 jaar getrouwd. Zij vieren dit heugelijke feit op 11
november. Wij feliciteren Peter en Cora met hun 40-
jarig huwelijk.

Groeten van…

Heel veel groeten uit Indonesië.

Corry en Wim Buil, voorheen ms Franciscus
Piet en Nanda,
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20-10 Mevr. Semper; Doortje van Lent; Piet Leensen;
Corina Hoefnagels.

21-10 José Janssen-Bonink, ms. “Padua”;  Annique Sipkema;
Kees Akkermans; Corrie Kartner-Wabeke; Robin Sep.

22-10 Dhr. Sander Wels; dhr. Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;
Leentje Scheepers.

23-10 Dhr. Jan Robben, v/h ‘Amodo’; Rene Nuy, v/h ‘Aegir’;
Marcel de Reuver; dhr. Jan Kartner.

24-10 Hans Peelen; Melle Jongejan.
25-10 Gera Derks-van Werkhoven; Jos Bosman; Ingrid Daanen;
 mevr. Joosten-Verschuren; Faya van Giesen; Jesper Sieger.
26-10 Hans van Oijen, van m/s "Montanara"; Ivo Verhoeven.
28-10 Joris v.d. Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Angelique van Meegen;

Janneke Stam; Teije de Jong.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevr. Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevr. Doris Storm-Sep; Hans Aerts.

NOVEMBER
1-11 Mevr. Gerda Pruyn; Toine Hooyman; Antoine Janssen;

Johan Peters (koster KSCC); dhr. Frans Huibers jr. uit
Beneden Leeuwen.

2-11 Antoon Wooning; Leon den Haan; Jordy Sep.
3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; mevr. v.d Geer-Janssen;

Harrie Witjes; Amber Janssen;
Zr. Vincentia, pastoraal medewerkster KSCC.

MISINTENTIES ZONDAG 21 OKTOBER 2018

Mevr. Nelly Stroucken-van Veghel (Kermis),
Irène en Thé Pruyn-Reyman,
mw. Ria van Megen en overleden familie,
mevr. Bep Peeters-Robbe (Kermis),
ouders Vermeeren-Poppelier v/h Huberdina en overleden familie,
mw. Leni Broekmeulen,
ouders Pruyn-Burgers v/h ms Mego,
mw Truus Bluemer-Leensen,
fam. Joosten v/h Constatine,

- bijzondere intentie.

MISINTENTIES ZONDAG 28 OKTOBER 2018

Allerzielenviering

dhr. D. Brevoord,
dhr. Peter Weekhout,
mw. E. Derksen-Wennekes en overleden familie,
dhr. P. Blom,
mw. E. ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
ouders Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
dhr. Piet Vermeulen v/h ms. Gerardus.
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* Mevr. Sybilla Sep-Tonissen (herstellende
aan boord ms Fergus)
NIJMEGEN, WAALHAVEN 1K, 6541 AG
* Mevr. Rina Peters-Colmbijn (Afd. B42-ka-
mer 15).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Mevr. Marie Wanders-Sanders (zieken-
huis Locatie Dordwijk).
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS
25, 3318 AT.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512
AC.
* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27, D-47533
KLEVE-DONSBRUGGEN.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566
EE.

* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Dhr. Joop Oudsen.
APELDOORN, HOFVELD 31, 7331 KB.
* Dhr. Albert Poppelen.
WEURT, JONKERSTRAAT 69, 6551
DE.
* Marijke van Loon van m/s Innu-
endo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDER-
LAND 16, 3344 EE.
* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim
Huibers.
BEUNINGEN, ZORGCENTRUM ALDE STEEG,
BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De
Brink – kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POSTBUS
27, 6870 AA  RENKUM.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 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 de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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WINDKANTER

Wanneer je de site 'Kerksluitingen' opent
kijk je op van het groot aantal kerken in
Nederland dat aan de Eredienst wordt
onttrokken en je vraagt je af hoe het zo
snel bergafwaarts heeft kunnen gaan met
het kerkbezoek en het daaruit voortvloei-
ende terugval. In gesprekken met vrien-
den wordt dan gewezen op de seksueel
misbruik in de RK. Kerk maar de terugloop
in het kerkbezoek was al veel eerder inge-
zet, al vanaf het einde van de Tweede
Wereldoorlog, al zal het seksueel misbruik
door religieuzen een rol hebben gespeeld
in een later stadium.
Met het teruglopend kerkbezoek daalde
ook de financiële armslag om de kerken
te onderhouden waardoor sluiting onont-
koombaar is geworden. Ook het gebrek
aan voldoende priesters die konden voor-
gaan in de Erediensten zou volgens ande-
ren van invloed zijn geweest op het
teruglopend kerkbezoek maar dan kom je
op het vraagstuk van oorzaak en gevolg.
Als de belangstelling van ouders voor ge-
loofszaken terugloopt zullen ook de kinde-
ren hun belangstelling voor het Geloof
verliezen waardoor priesterroepingen uit-
blijven.
Ook het verplicht celibaat in een wereld
vol welvaart en vermaak is niet meer aan-
trekkelijk in tegenstelling tot vroeger toen

het priesterschap vaak werd gezien als
een vlucht uit de armoe van het thuisfront
op weg naar een hogere status. De huidi-
ge generatie is niet meer te vergelijken
met die van voor 1800 toen veel mensen
leefden in kleine, geïsoleerde gemeen-
schappen, zelden hun dorp verlieten, am-
per een school bezochten en
communicatiekanalen ontbeerden. De
priester werd gezien als de 'alweetman'
en de gelovigen hadden zich als schapen
maar te houden aan wat hij voorschreef,
daar was een priester immers voor opge-
leid. Hij torende hoog boven de simpele
parochianen uit die alles wat hen werd
voorgehouden voor zoete koek slikten
omdat anders het hellevuur op hen
wachtte.
Mijn inziens hebben onze kerkleiders ver-
zuimd na te gaan wat er zich tegenwoor-
dig in de hoofden van veel gelovigen
afspeelt als ze in de praktijk van de dag
tegen al die heilige huisjes aanlopen wil-

len ze in dat verplichte spoor blijven lo-
pen. De huidige generatie gelovigen zijn
wereldburgers geworden, komen in con-
tact met andere zeden en gewoonten,
hebben goede of zeer goede scholing
gehad. De wetenschappelijke kennis ligt
bovendien voor het oprapen door de
moderne informatie- en communicatieka-
nalen. Onze generatie zoekt hierin zijn
weg en merkt dan dat kerk en weten-
schap schuren. Juist het vasthouden door
kerkleiders aan onhoudbare stellingen in
woord en geschrift, tegen beter weten in,
heeft mensen in verwarring gebracht en
doen twijfelen aan de waarheid.
Te lang heeft de kerk vastgehouden aan
de, door de wetenschap achterhaalde
kerkelijke 'waarheden', bang dat bij het
uithalen van enkele stenen uit hun bouw-
werk het gehele gebouw zou instorten.
Maar juist die angst om met de verande-
rende wereld mee te liften heeft er toe
geleid dat dit nu inderdaad is gebeurd.

Uit het stevige fundament dat onze Bouw-
meester onder het christendom heeft ge-
legd is echter geen steen uit te halen
maar wel uit de 'Toren van Babel', om
toch eens een verhaal uit de Bijbel te ge-
bruiken, die men in de loop der eeuwen
heeft willen opzetten met alle toeters en
bellen erbij. En net als in het Bijbelverhaal
heeft het geleid tot een Babylonische
spraakverwarring, hoe toepasselijk toch.

Corvee‘wel erg leeg en donker’
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen
en vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Er zijn veel mensen die beweren dat zij
tijdens een wandelingetje hun hoofd ‘leeg
lopen’, of te wel, zij laten de boel de boel
en genieten van de omgeving, maar ook
van hun tijdsbesteding aan de lichamelijke
inspanning. Dat is natuurlijk zeer te waarde-
ren en andersom wordt ook beweerd dat
tijdens een flink ommetje weer nieuwe
ideeën worden opgedaan. Gaat dat eigen-
lijk wel samen en hoe leeg is leeg? Is een
wandeling niet alleen een lichamelijke af-
wisseling van veel programmatische onder-
delen van het leven?
De hersenen zijn vrijwel altijd bezig en ook al
is er een wil om niet te denken aan het huis-
houden, of aan die taak die op het werk
wacht, of het gedrag van mensen in de na-
bijheid. Het samen met anderen op pad zijn
kan er wel toe leiden dat een gesprek over
diverse ervaringen afleidt van sommige ‘zor-
gen’. En aan de andere kant leert dit soort
conversaties dat het beeld van bepaalde
ontwikkelingen in een ander licht kan ko-
men te staan. Verbreding van inzicht is aar-
dig voor de meningsvorming. Maar goed,
niet alles hoeft zwart-wit te zijn, en het zal de
spieren en de voldoening van een gelever-
de prestatie een zorg zijn. Wat rest is een
beetje spierpijn en een geweldige oppep-
per voor de conditie en voor de geestelijke
en lichamelijke weerstand.

Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het program-
ma:

21 oktober
Herfstiezwerfietocht in Oeffelt
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Starttijd: 08.00-12.00 uur
Startplaats: café zaal Piepkes
Dorpsstraat 16 5441 AC Oeffelt
06-23280337
www.maasenviltmars.nl

31 oktober
Bossen, Boerderijen en Kastelen Groepswan-
deltocht in Vorden
Afstand: 25 km
Starttijd: 10.00 uur
Startplaats: Stationsweg 33 7251 EL Vorden
06-19222117
www.samenoppad-wandelen.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens
van wandeltochten die (hoofdzakelijk) in
Nederland worden gehouden, zoals in Zeve-
naar op 20 oktober, in Hengelo (Gld)op 20
en 21 oktober, in Voorst op 21 oktober, in
Wekerom op 27 oktober, in Kilder op 27 en
28 oktober en in Lochem op 28 oktober
2018.

Veel wandelplezier en een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.maasenviltmars.nl
www.maasenviltmars.nl
www.samenoppad-wandelen.nl
www.samenoppad-wandelen.nl
www.wandel.nl
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT oktober/november 2018

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

Za. 27-10 20.00 uur

Dansavond in Restaurant Paviljoen Develhof,
Parklaan 1 te Zwijndrecht. Toegangsprijs € 10,-
U hoeft u niet van te voren aan te melden. Op
deze avond kunt u zich ook al aanmelden
voor het a.s. Kerstbal op 14 december.

Di. 6-11 13.30 uur Binnenvaartsoos.

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 25-10 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 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 ge-
opend.

Di. 6-11  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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Elke laatste vrijdag
van de maand 19.30 uur Gezellige vrijdagavond

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

mailto:schre165@planet.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN oktober/november 2018
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of
telefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Do. 18 okt.
t/m 22 okt. Internationaal Circusfestival in Latino, Italië.

Zo. 21 okt. 11.00 uur Eucharistieviering met pastoor T. van Balveren.

Zo. 28 okt.
11.00 uur Allerzielenviering. Met Allerzielen worden de

overledenen herdacht. Iedereen is welkom.
20.00 uur Jaarvergadering KLOS/OCRN te Lent.

Di. 6 nov. 14.00 uur Bestuursvergadering KSW/KSCC.

Zo. 4 nov. 11.00 uur Eucharistieviering met pastoor T. van Balveren.

Vrij. 9 nov.

 9.30 uur
LOVT-Jaarvergadering. Met als thema: ‘Wisse-
ling van de wacht’. In de Merwede in Werken-
dam.

19.00 uur
Vrijwilligersavond op het KSCC Nijmegen. Wij
danken speciaal alle vrijwilligers voor hun tome-
loze inzet.

Di. 13 nov. 15.00 uur Bestuursvergadering Landelijke KSCC en Lande-
lijke Parochie.

Wo. 14 nov. 17.00 uur TPN-West bijeenkomst.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

Beste lezers

27 oktober is herfstbal.  De
bladeren liggen of hangen
goudgekleurd aan en on-
der de bomen. Wij gaan
proberen deze herfstsfeer
terug te brengen op deze
avond.
Genoeglijke uurtjes op een
warme herfstavond, live
muziekje er bij en veel
vrienden en bekenden om
ons heen. Hoe gezellig en
ontspannen is dit.

De avond begint om
20.00 uur en de muziek
speelt tot 24.00 uur.

U hoeft nog niet weg, een afsluitend kopje koffie staat dan
voor u klaar.

Graag zien we elkaar weer op 27 oktober in Paviljoen,
“de Devel” Parklaan 1 in Zwijndrecht. Er is genoeg parkeer
gelegenheid.
De entree kan laag blijven op € 10,- bij genoeg doorlo-
pend aantal bezoekers door het jaar heen.

Op deze avond begint de voorverkoop van de entree-
kaarten voor het aanstaande kerstbal op vrijdag 14 de-
cember. Ara Hotel Zwijndrecht
Omdat ik de verkoop nu alleen doe, zijn er niet zoveel ge-
legenheden waar u de kaarten kunt kopen. Vooruit den-
kend, wilt u daar a.u.b. rekening mee houden.
Wilma Vissers

Voor verder informatie ga naar onze website onder link
kerstbal 2018.

Telematicadag 2018
 Zet het alvast in uw agenda: vrijdag 28 december Telematicadag voor de
Binnenvaart te Nijmegen.

mailto:info@kscc.nl
https://www.paramont.nl/kerstbal-14-december-2018
https://www.paramont.nl/kerstbal-14-december-2018


Christoffel Nieuws pagina 22← terug naar pagina 1

Het museum is aan boord van de René Siegfried te Dordrecht. Het
binnenvaartmuseum is op zaterdag 3 november en 1 december ge-
opend van 10.00 uur tot 16.00 uur en voor groepen op aanvraag.
Toegang is gratis.

Agenda:
9 t/m 27 oktober:
Baggermuseum Sliedrecht: expositie over scheepjes/baggermolens
in flessen.
Zaterdag 3 november
Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing van
Sjoerd de Meer over beschilderd dundoek (feestvlaggen).
8 t/m 11 november
Gezamenlijke minicruise van Dordrecht naar Maasbracht.
Woensdag 21 november
Historische scheepswerf Wolthuis in Sappemeer.
Jaap Boersema houdt daar   een lezing over: ‘Scheepswerven in
Midden-Nederland.’
Aanvang 20.00 uur. Adres: Noorderstraat 308, 9611 AT Sappemeer
Zaterdag 1 december
Informatie bijeenkomst 10-12.00 uur Help ik moet vergroenen! Speci-
aal voor varende ondernemers.
Zaterdag 1 december
Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf 16.00 uur vrijwilli-
gersbijeenkomst.
14-15 en 16 december
Kerstmarkt in Dordrecht, De vereniging staat daar met een kraam.

Voor meer informatie:
ga naar de website van Vereniging 'De Binnenvaart'.

AGENDA

http://www.debinnenvaart.nl/
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 Onthullende kijk in Rotterdamse drugswereld

Rotterdam, 18 oktober 2018 - In het honderdste jaar na de invoe-
ring van de Opiumwet opent burgemeester Aboutaleb op vrijdag
19 oktober de tentoonstelling Dealen met Drugs in het Maritiem
Museum Rotterdam. Bezoekers (14+) krijgen een onthullend kijkje
in de ongrijpbare en meedogenloze wereld van drugssmokkel
via de Rotterdamse haven. Penoza-schrijfster Chris Westendorp
schreef het script. ‘Dealen met Drugs’ is van 20 oktober 2018 tot
en met 21 april 2021 te zien.

Waar trek jij de lijn?
In Dealen met Drugs geeft Penoza-schrijfster Chris Westendorp
bezoekers van het Maritiem Museum zélf de hoofdrol in de duiste-
re wereld van drugssmokkel. Bezoekers kruipen in de huid van ha-
venmedewerkers, dealers, douanebeambten en rechters. Geld is
de grote verleider en stelt ze voor onmogelijke dilemma’s. Ga jij
voor meer controles in de haven, ook al kost dit tijd en geld? Of
strijk jij 3.000 euro op door je toegangspas van de containertermi-
nal uit te lenen aan een smokkelaar? Geef jij die jonge dealer
straf of laat je hem gaan?

 “De handel in drugs is keihard, meedogenloos en zo goed als
ongrijpbaar. Maar het grote geld lonkt en de verleiding is moeilijk
te weerstaan. Goed om dit zelf eens te ervaren, deze penoze is
dichterbij dan je denkt.” - Chris Westendorp, scenario Penoza en
‘Dealen met Drugs’
Gesprekken met politie en ex-dealers

Voor Dealen met Drugs heeft het Maritiem Museum intensieve
gesprekken gevoerd met de Douane, Zeehavenpolitie, FIOD, het
Openbaar Ministerie, het HARC-team (Hit-And-Run-Cargo), pre-
ventieprogramma Drugs & Alcohol, ex-dealers en gebruikers. De
feiten, cijfers én verhalen zijn schokkend.

Rotterdamse penoze
Jaarlijks wordt in Europa zo’n 250 ton cocaïne gebruikt. Een groot
deel daarvan wordt geïmporteerd via de Rotterdamse haven en
de gevolgen gaan verder dan schadelijke effecten voor drugs-
gebruikers. Deze handel gaat gepaard met keiharde criminaliteit,
corruptie en een toenemende druk op Rotterdamse onderne-
mingen en overheidsinstellingen. Dagelijks krijgen uitwassen van
de drugshandel aandacht in de media, maar wat weten we
écht van de complexe wereld die hierachter schuilgaat?

Oppasservice
In de herfstvakantie biedt het Maritiem Museum oppasservice
aan voor kinderen jonger dan 14 jaar. Zij worden vermaakt met
een mysterieuze goochelworkshop terwijl de ouders de tentoon-
stelling ‘Dealen met Drugs’ kunnen bezoeken. Daarnaast organi-
seert het museum in november elke week een presentatie over
‘the making of van Dealen met Drugs’ (gratis voor museumkaart-
houders).

Meer info op maritiemmuseum.nl.

Dealen
met
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https://www.maritiemmuseum.nl/
https://www.maritiemmuseum.nl/
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Harry Broekmeulen schreef zijn er-
varingen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinnerin-
gen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.

De volgende dag heb ik mijn avonturen
uit de doeken gedaan en mijn broek
dichtgenaaid. De volgende dag zou het
Kerstmis zijn. Als het geen alarm was zou
de nachtmis om vijf uur 's ochtends ge-
houden worden. We gingen erheen. Ik
stond achter in de kerk met m'n blote
voeten in mijn klompen te sterven van de
kou, onvergetelijk. Het was gaan vriezen
en zonder hemd en onderbroek was het
behoorlijk koud. Na de kerk gauw weer
achter de kachel, heerlijk. De Bot wilde
me een hemd van de schipper geven
maar dat wilde ik niet. Ik was er al zo bin-
nen komen vallen en om er dan ook nog
met de spullen van de gastheer vandoor
te gaan vond ik te gortig. De Bot liep ook
al in de spullen van de schipper. Hij had
ook niets mee kunnen nemen. De schip-
per heb ik niet gezien. Daags na Kerstmis
ben ik naar het kantoor voor het kanaal-
verkeer gegaan. Ik had een oom wiens
schip gevorderd was. Hij mocht erop blij-
ven op voorwaarde dat hij van Herne
naar Braunsweich op en neer voer voor
de Göring Werke. Met kolen heen en met
erts terug. Ik ging naar het kantoor en zei
tegen de dienstdoende man: "Ik kom uit
Holland en wil als schipper varen." Nou

dat was "wunderbar, ein Geschenk aus
dem Himmel". Hij had nog een schip bij
sluis zeven in Herne liggen dat naar
Braunsweich moest. Ik zei tegen hem dat
ik een bewijs voor levensmiddelenbonnen
moest hebben en een bewijs dat ik verder
als vijfentwintig kilometer met de trein
mocht rijden. Hij wilde me ook nog 200
Duitse marken meegeven, maar die heb
ik niet aangenomen. Ik was niet van plan
om met dat sleepschip op stap te gaan.
Volgens hem was mijn oom in de buurt
van Munster. De levensmiddelenbonnen
waren gauw gehaald. Mijn weldoener De
Bot heb ik wat brood en vleesbonnen ge-
geven. We namen afscheid en ik ben
weer naar Duisburg gelopen met het plan
daar de trein naar Munster te nemen.

Mijn besluit stond vast. Ik wilde mijn oom
zien te vinden. Tegen acht uur ging er een
trein die richting uit. Je moest wel afwach-
ten of er geen alarm kwam. Dan liep alles
in de soep. Het viel mee, om half tien wa-
ren we al in Munster. Ook hier waren het
station en de straten er omheen in een
puinhoop veranderd. In de schuilkelder
was het heerlijk warm, buiten was het om
te bevriezen. Het was er niet druk. Je kon
languit op de houten bankjes gaan lig-
gen. Je jas onder je hoofd en slapen
maar. Jammer dat de bank van houten
latten was gemaakt, er moest nogal eens
gedraaid worden. De nacht duurde be-
hoorlijk lang.

Ik was nog nooit in Munster geweest. Ik
heb eerst maar eens gevraagd waar het
kanaal lag. Naar de sluis was een pittig
eindje. Het kanaal zat vol ijs. Er werd al
gebroken. Op de sluis gevraagd of de Ta-
ragona al gepasseerd was. Die was de
vorige ochtend vertrokken richting Min-
den. Van Munster naar Minden was hon-
derdzeventig kilometer. Terug naar het
station. Op het station bleek dat er voor
zeven uur 's avonds geen trein zou komen.
Toen ben ik de puinhopen van Munster
maar gaan bezichtigen. Maar het was
buiten niet te harden. Ik had te weinig kle-
ren aan. Gelukkig was er een restaurant in
een kelder waar je 'Stamm Essen' kon krij-
gen. Het was er heerlijk warm, ik heb op
mijn gemak twee porties naar binnen ge-
werkt. Toen alles op was maar weer naar
het station de schuilkelder in. De trein
kwam een uur te laat. Er was luchtalarm
geweest en dan stond alles stil. Tegen half
elf arriveerde ik in Minden. Het station was
nog heel. Naar het kanaal was het twintig
minuten lopen. Het 'Schlepambt' had ik
vlug gevonden. Er zat een wacht op het
kantoor. Hij vertelde me dat de Taragona
om half zeven was gepasseerd. Als ze
geen alarm gehad hadden zou hij een
kilometer of tien voorbij Minden liggen.
Het was heerlijk warm op het kantoor. Ik
vroeg of ik niet op de bank de nacht
mocht doorbrengen. Ik was koud tot op
het bot. Het mocht niet.

Wordt vervolgd
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Workshop Ketenoptimalisatie
binnenvaart met AIS-informatie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in om
samen met partners de haven van Rotter-
dam de slimste en efficiëntste haven te
maken. Dit doen we onder andere door
het ontwikkelen van digitale producten om
de logistieke keten te optimaliseren en ver-
duurzaming te stimuleren.
De binnenvaart is een belangrijk onderdeel
van de keten vanwege het volume en de
bijdrage aan verduurzaming. We richten
ons bij het ontwikkelen van deze produc-
ten dus ook op de binnenvaart. Inzicht in
de locatie van het schip is daarbij een be-
langrijk gegeven, bijvoorbeeld om plan-
ningsinformatie te verrijken.
Daarom organiseert het Havenbedrijf Rot-
terdam op dinsdag 20 november een inter-
actieve workshop om samen met
binnenvaartschippers te verkennen hoe
we met AIS-informatie de keten kunnen
optimaliseren, maar met name wat we als
Havenbedrijf binnenvaartschippers aan
voordeel kunnen bieden in ruil voor het ge-
bruik van de AIS-informatie. De uitkomst
van deze workshop leggen we graag voor
aan een bredere groep. Meld u aan om
hierover mee te denken en/of op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen!

Workshop:
Waar: World Port Center, Wilhelminakade
909 te Rotterdam
Wanneer: 20 november, 11:00 - 13:00. In-
clusief lunch.
Uit de aanmeldingen voor de workshop
selecteren we een representatieve groep,
zodat de sector zo goed mogelijk verte-
genwoordigd is. U ontvangt dus nog een
bevestiging van de deelname. Uiteraard
houden we u ook op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Aanmelden: Stuur een mail met de volgen-
de gegevens naar
visit@portofrotterdam.com:
• Naam
• Telefoonnummer
• ENI-nummer van uw schip

Alleen op de hoogte blijven?
Meld u aan door een mail te sturen naar
visit@portofrotterdam.com.
Uw gegevens worden alleen gebruikt ten
behoeve van het organiseren van de
workshop en het versturen van updates
over dit onderwerp.

mailto:visit@portofrotterdam.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 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 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
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? 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

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

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
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Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

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
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              +31 (0)24 – 323 45 68
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gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
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R. Kuijten - Joosten
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

vacature
G. Verschuren

H. Mooren

COLOFON
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Deadline: maandag 29 oktober.
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Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
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aan op onze website.
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