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Kerstmis 2018
Hé aal, je ziet het, het adventwater komt
Natuurlijk zijn we blij dat er water komt. Ons centrum in Nijmegen wordt elke dag makkelijker toegankelijk: de afloopbrug
wordt elke dag wat minder stijl. Maar het is ook fijn dat schippers een ligplaats kunnen kiezen in de haven. Natuurlijk zijn er
voldoende ligplaatsen binnen Weurt en hopelijk ook aan de
Waalkade, maar het is toch fijn bij de stad te liggen.
Denk a.u.b. aan……
Zoals elke jaar volgen hier weer tips:
● Zorg bij het ligplaats kiezen dat er maar één mogelijkheid is
om van en aan boord te komen.
● Plaats bij de loopplank of moeilijke op- en afstapjes een licht.
● Wanneer u uw auto voor het schip plaatst: laat er niets in liggen. Er zijn altijd mensen die juist van dit soort gelegenheden
gebruik maken om in te breken.
● Wanneer u van boord gaat, sluit alles goed af: ook de machinekamer.

Inmiddels ligt de 2de zondag van de Advent achter ons. Nog
een kleine 2 weken scheiden ons van Kerstmis: het Feest met
een vredesboodschap.
Hoe kijken we naar dit feest?
Natuurlijk bereiden de pastores, de koren zich voor op dit grote
feest. Maar laten wij de Boodschap van Vrede landen in ons
hart?
Vorige week liep ik even door een tuincentrum. Je keek je
ogen uit. Buiten de dennenboom onder kunstsneeuw en mooi
verlicht. Zoveel te koop, lichtje hier, groen daar, kerststerren,
kerstkransen verlicht aan de wand, beeldjes alleen ter decoratie: te veel om op te noemen. Winkelwagentjes vol. Even de
code scannen en hup met de bankpas en met flapjes van 50,
20 en 10 euro werd alles snel betaald.
Het aanbod van de traditionele kerststal was zeer schaars: ze
stonden zielig en onopvallend ergens in een hoek.
Wat met kerstmis te schrijven. Onze jaarspreuk: ‘doe wel en kijk
niet om. ‘
Deze spreuk is gedeeltelijk waar: doe wel, dat betekent aan
de slag. Kijk niet om betekent naar mijn smaak: staar niet te
veel naar het verleden, de woorden staren en vertroebelen
teveel het zicht op het nu en wat komen gaat. Het verleden
onder ogen zien en daaruit de nodige lessen trekken verbeteren het leven.
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Al in een eerdere uitgave van de Christoffel Nieuwsbrief heb ik geschreven over reflectie,
inkeer in jezelf. ’s Avonds voor het slapen gaan de
dag doornemen: hoe heb ik mijn werk gedaan, hoe was
ik tot mijn medemens.
Heb ik O.L. Heer een plaatsje in mijn leven gegeven: dankzeggen, vergeving vragen, van mijn fouten leren. Er staan zoveel
teksten in de heilige Schrift die ons daartoe inspireren, er zijn
zoveel mensen in onze omgeving die ons hiertoe aansporen.
Het is de mantelzorger, de juffrouw of meneer in de klas, in de
groep, op het internaat, een mooie zonsopgang of -ondergang, een hartelijk woord uit een onverwachte hoek: allemaal
prikkels die stimuleren tot nadenken.

Een kerststal kan ook zo’n instrument zijn. Bij ons aan boord
staat een hele mooie kerststal met hele mooie beelden. Kinderen vergapen zich aan de stal. En dan het verhaal wat erbij
hoort: gewoon simpel, helder en duidelijk: een vader, een
moeder, een kind herders en dieren.

Wat hebben zij ons te zeggen, of wat kunnen wij in deze beelden zien. Onze verbeelding wordt op de proef gesteld, maar
gelukkig kennen heel veel mensen het verhaal dat er bij hoort:
het kerstverhaal. Wanneer de onderwijzer het op school vertelde, dan vertelde hij het met veel emotie: het was heel koud,
een moeder in verwachting op een ezel was met haar man
onderweg om zich te laten registreren.
Toen het avond werd, konden ze nergens een bed vinden om
te slapen, ja toch in ene tochtige schuur… En zo vertelde hij
het verhaal… en het werd steeds stiller in de klas. Nu achteraf
denk ik: toen was er nog stilte, toen mocht er stilte zijn. Nu is er
altijd licht en lawaai. Stilte maakt ons bang, bang om je eigen
hart te horen, bang om tot jezelf te komen en inzicht te krijgen
wie je echt bent. Maar u weet ook goed dat angst een slechte
raadgever is.
De stilte van toen was de stilte van verwondering over de spelers in het verhaal, maar vooral om uit zo’n klein gezinnetje in
een nederig stalletje te midden van de os en de ezel de lang
beloofde Verlosser is geboren.
Momenteel worden veel kinderen geboren. Ouders worden stil
van verbazing en verwonderen zich erover dat zo’n mooi mensenkind uit twee mensen in liefde geboren worden, die een
mooie naam zal krijgen, die zijn vader en moeder pappa en
mamma mag noemen, hij, zij alleen.
Dankbaarheid voor het geschenk van dit wonder laten ouders
hun kindje dopen, dankbaar aan elkaar en aan de Schenker
van het leven. Een opname in de gemeenschap van mensen
van goede wil, die zullen opgroeien tot rentmeesters van de
aarde.
Het lijkt me goed in deze sfeer elkaar een zalig en gezegend
kerstfeest te wensen: handen die elkaar raken, een kus die wij
geven: een verstaanbaar contact van over en weer, van begrip en bemoediging, van: we gaan er samen voor.
Namens de vrijwilligers, de medewerkers, de directie het pastorale team en bestuur wens ik u allen een zalig kerstfeest en een
zegen over het nieuwe jaar.
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Schippers zoeken hun thuishaven op
De schippers zoeken hun thuishaven op. Het is een zeer bewogen jaar geweest. Het aanhoudende lage water heeft een
hele grote invloed gehad over het verloop van het jaar.
De schippers, zo is te beluisteren, hebben goed verdiend. Dat
wel. Maar vervoerszekerheid is ook betrekkelijk geworden.
Nu het water op een redelijk niveau schijnt te komen, verandert er veel. Er zal een inhaalslag gemaakt worden voor het
vervoer van grondstoffen, olieproducten, etc. zodat de bedrijven hun productie kunnen voortzetten.
Waterstanden worden goed in de gaten gehouden. Daarop
worden de vrachtprijzen berekend.

Archieffoto van de Waalhaven in Nijmegen

Oliebollen en appelflappen
Veel kermis exploitanten hebben het druk met het bakken van
oliebollen en appelflappen. Overal zie je de kramen: in de tuincentra, bij het station, in de winkelcentra. Je ruikt de oliebollen
al van ver.
Vroeger werd ze op grote schaal thuis gebakken. Het vereist
kunst. Maar ook in kramen verandert er veel: De bakker schept
het deeg in de hete olie. Maar nu doet een machine dat: leuk
om te zien.
De kermisexploitant is blij dat mensen thuis niet meer bakken
en bij hem of haar kopen. Voor vele exploitanten is het oliebollenseizoen een goedmakertje.
Misschien weet u het nog: het Algemeen Dagblad hield elk
jaar een oliebollentest. Maar de beoordeling hiervan rammelde aan alle kanten. De kermisbonden en exploitanten beklaagden zich, maar kregen nul op rekest, totdat het bij het
programma Jinek item ter sprake kwam. De redactie van het
Algemeen Dagblad haalde bakzeil en de test verdween.
Alle Kermis oliebollebakkers wens ik succes en goed verdiensten.
Maar ook de thuisbakkers die er echt ook mogen zijn, wens ik
smakelijke oliebollen en appelflappen?
Weet iemand hoe Oliebollen in het Duits vertaald wordt? Het
antwoord vindt u elders in deze uitgave.

← terug naar pagina 1
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Eucharistieviering in de piste van
KerstCircus Haarlem te Haarlem

Zondag 23 december om 10.00 uur heilige Mis in de piste van
het circus in Haarlem. De dienst wordt geleid door aalmoezenier Bernhard van Welzenes van het landelijk pastoraat voor
Binnenvaart, Kermis- en Circusexploitanten.
Het initiatief om een heilige Mis te vieren tijdens het kerstcircus
is van Nijmegen overgewaaid naar Haarlem. Het circus staat
op het Reinaldapark aan het Reinaldapad in Haarlem.
Organist is Vincent van Delft uit Rijnsburg. De luchtacrobatiek
act zal worden uitgevoerd door Veda, van de Haarlemse Circusschool.
Ook daar hebben we de formule die goed aanslaat: kerstliederen, begeleid door piano, orgel, trompet, solozang en een
interactie van een of twee artiesten.
De toegang is gratis. Iedereen van harte welkom.

← terug naar pagina 1
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Eucharistieviering in de Piste van circus Freiwald
in Nijmegen

Op dinsdag 1ste kerstdag 25 december om 10.30 uur in de piste
van Circus Freiwald.
Dit jaar voor de 3de keer. Het circus staat op de Goffertweide,
Slotemaker de Bruïneweg 268 in Nijmegen.
Veel mensen verheugen zich op deze viering en herinneren
zich graag de vieringen van vorige jaren.
Met Natascha Freiwald is het programma besproken: Kerstliederen door het KSCC-Kerkkoor van het pastoraat met ondersteuning van de Waalkanters o.l.v. Gerard Verschuren en
optreden van Sylvia Greve (zang), Ingeborg Hubens (piano) en
natuurlijk drie acts door circusartiesten. Cheyenne Sperlich
(luchtacrobatiek), Sharon Freiwald (pony-act) en ….
Iedereen is van harte welkom.
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Een eerlijke politicus, een hardwerkende ambtenaar en de Kerstman vinden
een biljet van 50 euro.
Wie mag het houden?
De Kerstman.
De andere twee bestaan niet.
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Binnenvaartsoos Zwijndrecht kerstcruise naar Duitsland
Op maandag 3 december vertrok de kerstcruise naar Duitsland. Georganiseerd door Gijsbert Reijmers. Met de cruise gingen 70 personen mee van de binnenvaartsoos. Gezellige dagen en goede
verzorging op het passagiersschip Salvinia.

← terug naar pagina 1
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Riet stopt met haar kookrubriek

Hertenpastei met bruin bier (recept voor 6 pers.)

Benodigdheden:
1 handje bloem, peper en zout, 1 kilo hertpoulet, flinke scheut
olijfolie, 2 grote uien, geschild en fijn gesneden, 5 teentjes knoflook, fijngehakt, 2 middelgrote wortelen, geschild en in kleine blokjes, 2 stengels
bleekselderij, in kleine blokjes, 150 gr gerookte spekblokjes, 2 el mosterd,
halve el venkelzaad, halve el korianderzaad, 600 ml bruin bier 2 flesjes, 500
ml wild of runderbouillon, 1 el bruine basterdsuiker, 3 el rode wijnazijn, flinke
snuf nootmuskaat, 8 jeneverbessen, gekneusd, de naaldjes van 3 takjes
verse rozemarijn.
Bereiding:
Breng de bloem op smaak met zout en peper en haal de stukjes poulet
erdoor. Klop overtollige bloem eraf. Verhit de olijfolie in een zware grote
braadpan en braad het vlees in portie in een enkele laag bruin. Schep
het vlees uit de pan en houd het warm onder een deksel. Voeg opnieuw
wat olijfolie aan de pan toe en bak nu de ui, knoflook, wortelblokjes en de
spekblokjes, bleekselderijblokjes al omscheppend een paar min. Voeg
dan het aangebraden vlees toe, schep alles om en roer de mosterd en
de specerijen venkelzaad en korianderzaad erdoor. Blus de boel af met
het bier. Giet er zoveel bouillon bij tot alles onder staat. Breng de saus aan
de kook en roer de bruine suiker, azijn, nootmuskaat, jeneverbes, en de
rozemarijn erdoor Draai het vuur heel laag en laat de stoof 2 -3 uur sudderen tot het vlees zacht genoeg is. Proef evt. of er nog peper en zout bij
moet.

Na 10 jaren stopt Riet met haar kookrubriek in de Christoffel
Nieuwsbrief. Eerst in Volaan Vooruit en daarna in de Christoffel Nieuwsbrief schreef ze haar recepten. Aangepast aan
het seizoen. Van een goede voedzame maaltijd tot en met
een lichte salade voor de zomeravond. Altijd bijzonder en
altijd lekker.
In deze uitgave van de Christoffel Nieuwsbrief vindt u haar
laatste recepten. Riet heeft een aantal maanden geleden
aangegeven om met haar rubriek te willen stoppen. Het is
na zo’n lange tijd wel genoeg geweest, vond ze. Maar ze
wou nog wel het jaar ‘volmaken’. De redactie vindt het
jammer dat ze stopt, maar begrijpt het. Ook aan mooie dingen komt een eind.
Aalmoezenier Van Welzenes en de gehele redactie bedanken Riet voor haar inzet van de afgelopen jaren en wensen
haar een fijne kerst en gelukkig Nieuwjaar.

Gerooktezalmpasteitjes (recept voor 2 pers.)
Benodigdheden:
250 gr gerookte zalm, in dunne reepjes, 13 cm komkommer, ontdaan van zaadjes, grof geraspt, 1 venkel
grof geraspt, 2 el crème fraîche, 2 el mierikswortelcrème, 2 el citroensap, 2 el gehakte verse dille, peper
en zout, rucolasla voor de garnering.
Bereiding:
Meng alle ingrediënten behalve de rucola in een
kom. Strooi een beetje zout en flink wat peper over.
Zet het mengsel 30 min in de koelkast. Schep het zalmmengsel in ronde vormpjes van 9 cm of schep twee
nette bergjes in het midden van twee borden. Garneer met rucola en serveer met toast.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 9
Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.
In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang van
het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven
bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

OVERLEDEN

VERHUISD

Na een periode van afnemende gezondheid, is in zijn vertrouwde omgeving ingeslapen, op de leeftijd van 82 jaar, Johannes Eusebius (Johan) van Angelen echtgenoot van Tiny
van Angelen-Fiddelers, weduwnaar van Annie van Angelenvan Bennekom.
Er werd afscheid genomen van Johan op zaterdag 8 december in de parochiekerk St. Antonius Abt, te Mook. Aansluitend
werd Johan begraven op het R.K. kerkhof aan de Groesbeekseweg te Mook.
Correspondentieadres: p/a Begrafenisonderneming Jacobs
t.a.v. familie van Angelen, Kloosterstraat 73, 6562 AV Groesbeek

Na meer dan 36 jaar samen gevaren te hebben, gaan Frans
en Gea Buil – de Beer aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Zij
verhuizen van de St. Maria en de Posthuisstraat naar hun nieuwe huis: St. Joosterweg 10, 6051 HE Maasbracht.
De familie Van Megen – van den Berg zijn verhuisd van de Langeweerdstraat in Doornenburg naar de Nijmeegsestraat 9H,
6691 CJ Gendt.

KSCC Regio Rotterdam
Dinsdag 11 december waren in Huize Antonius in Rotterdam ruim 40
mensen bijeen om de Gulden Mis te vieren. Pater Jan Vijverberg
ging voor in deze bijzondere Mis, waar door iedereen goed gezongen en gebeden werd.
In de preek kregen de mensen een mooie gedachte mee. Na afloop was er voldoende tijd om onder het genot van een kopje koffie
en een goed verzorgde lunch uitvoerig bij te praten.
Op 1e kerstdag 25 december om 11.00 uur een viering in Huize Antonius waar Pater Jan Vijverberg weer voor zal gaan.
U bent van harte welkom.

← terug naar pagina 1
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Mevr. Nel Keuvelaar; Monique Huibers.
Han de Beyer; Tamara Diks.
Jos de Jong.
Mevr. Rina Peters-Colmbijn.
Dhr. Han van Angelen; mevr. Lenie Arntz; dhr. Theo Nuy;
Linda Zijlmans, mvs “Esti”.
John Rutjes; A.J. Vink-Nab.
Mevr. Annie Derksen-Bisschops; Jos van Oyen; Noel Diks.
Astrid Bouwens; dhr. Eugené Savelkoul; Bo Bosman.
Dhr. Nol Verberck m/s “Elithe”; Victor Peters; Anja Benda;
dhr. Nico van Lent, m/s. “Maja”.
Dhr. Jan Derksen, vh. “Pax”; Johanna Lagarde;
Antoinette van Weel, “Reina”.
Maurice Vranken; Maurice Kievits.
Mary v/d Donk-v/d Heuvel; Laura Pruyn.
Jannie Struijk.
Senna Hoveling.
Hans Peters.
Mevr. A. Huibers-van Lent; Henry van Ommen;
Gerard Jansen.

10-1
11-1

Dhr. A.J. Meeuwsen; Corry Buil-Booltink.
Gert-Jan Nuy.
Valentijn Peters; Gwendy van Raaij.
Rinaldo Kerkhof; Dennis van Zoest; John Brugman;
Finette Stenssen.
Bart Span; Armand van de Donk; mevr. Tonissen
Coenen; mevr. Huibers-Knieriem; J. v.d. Broek; Jeroen
Abbing; Quinten van der Klocht.
Roland Teuben.
Mevr. Jetty van Oijen-v/d Berg, m/s "Montanara";
Wolter Buil; George de Bot; Wilke Basten; Simon Sep.
Mevr. Bianca Wolthuis-Beyer; Irene Poppelier.
Silvia v/d Vooren; dhr. Piet Rutjes; dhr. Jan van Ommen;
Marijn Jansen.
Thijs van den Berg.
Thea Bennink; Dora Koks; Anke Peters.
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MISINTENTIES WOENSDAG 26 DECEMBER 2E KERSTDAG 2018
dhr. J. van der Hoeven v/h. Matterhorn,
dhr. Steef Bruins en ouders Bertus en Truus Bruins,
dhr. G. van Laak,
dhr. Jan van der Hoeven,
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Tjek van Ophuizen.

MISINTENTIES ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Rina Derksen en familie Derksen, ouders Driessen-Verbeet,
ouders van Steen-v.d. Wielen en overleden familieleden,
dhr. Toon Elsakkers sdb, mw. Rieky Bouhuis,
dhr. Joop Balm en overleden familieleden, ouders Wennekes-van Oijen, Gerard Wennekes en Elise Derksen-Wennekes Jan Wennekes,
Dhr. Jan Heijmen Stomerette en overledenen uit de familie WennekesHeijmen.

MISINTENTIES MAANDAG 24 DECEMBER 2018
Familieviering 18.00 uur
- Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermisen Circusgemeenschap.
- Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.
Nachtmis 21.30 uur
- Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermisen Circusgemeenschap.
- Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.
dhr. Jack de Grundt,
dhr. Vincent Derksen en Marijke van Oijen en Gerrit van Oijen,
mw. Marie-Louise de Vries-van Musscher en Anton van Breda,
dhr. Henk Verberck sr.
MISINTENTIES DINSDAG 25 DECEMBER 2018 – 1E KERSTDAG
Dhr. Henk Verberck sr. en voor alle overledenen van familie VerberckWanders,

-Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en
Circusgemeenschap.
-Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.
-Voor het 42-jarig jubileum van het KSCC Schipperscentrum
-Voor het 12-jarig bestaan van de landelijke parochie voor binnenvaart, kermis en circus
-Uit dankbaarheid van de grondleggers van het KSCC en parochie.

MISINTENTIES ZONDAG 30 DECEMBER 2018
dhr. H. Buil m/s Wiltura en overleden familie,
ouders van Laak-de Bot, pater Sjef van Dooren, sdb.

MISINTENTIES DINSDAG 1 JANUARI 2019 - NIEUWJAAR
-Zegen over het Nieuwe Jaar 2019
-Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en
Circusgemeenschap.
-Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.
familie Pols-van Laack.

MISINTENTIES ZONDAG 6 JANUARI 2019
dhr. Jan Heijmen, (Stoom) en overleden familieleden,
pater Paschalis, ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
Henk en Annie van Zwam,
mw. Marja Straathof-Kuijf en overleden familieleden,
ouders Paal-Burgers,
ouders Buurman v/h ms “Gerjo”,
ouders Stevens "Petronella" en Gerard en Bernard Stevens.
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WINDKANTER

Alhoewel het
Hoogfeest van Pasen,
de Opstanding van Jezus
na zijn Kruisdood, door kerkleiders wordt gezien als de belangrijkste Christelijke feestdag, spreekt het Kerstfeest
de gewone gelovigen toch het meest aan,
het is een zo'n menselijk gebeuren. Kerstmis
heeft veel bekende schrijvers geïnspireerd tot
het schrijven van mooie verhalen die, al dan
niet rechtstreeks, hierop betrekking hadden.
Het waren vaak tranentrekkers of heel geromantiseerde verhalen rondom de geboorte
van Christus.
In het Kerstverhaal van het Evangelie zelf komen er engelen aan te pas die aan de herders de Boodschap doorgeven: 'De Heiland is
geboren. Ere zij God in den Hoge en vrede op
aarde aan de mensen van goede wil'. Een
mooi verhaal en ten tijde van het Rijke Roomse Leven zullen er weinig katholieken zijn geweest die twijfelden aan het
waarheidsgehalte van dit verhaal want zo
stond het immers in het Evangelie.
De huidige generatie met haar kritische geest
denkt daar toch wat anders over en kan zich
niet voorstellen dat een dergelijk verhaal met
zijn bovennatuurlijke gebeurtenissen in de oorspronkelijke tekst van het Evangelie werd opgeschreven en als waargebeurd moet
worden beschouwd. In een recent verleden
was het min of meer verboden jezelf dergelijke vragen te stellen en zeker niet te uiten
want het bord 'ongelovig' werd je al gauw
opgeplakt en misschien is dat nu nog zo. De
passage: 'indien je niet wordt als kinderen zul
je het Hemelrijk niet binnen gaan' en met een
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verwijzing naar de ongelovige apostel Thomas: 'eerst zien en dan geloven', was tijdens
de godsdienstles op school in ieder geval
voor ons voldoende om je verder maar stil te
houden.
Eigenlijk is het jammer dat bovennatuurlijke
gebeurtenissen in loop der jaren door kerkleiders zó nadrukkelijk naar voren zijn geschoven, dat de werkelijke Boodschap van
Christus wat ondergesneeuwd werd. We
moeten toch toegeven dat heel wat kerkleiders, uit welke godsdienstige hoek dan ook,
weinig hebben laten zien van een navolging
van Christus' oproep tot vrede. Wie zich wel

Teveel sneeuw van boven

eens heeft verdiept in onze vaderlandse geschiedenis kan zien, de tv-serie 'de 80-jarige
oorlog' geeft daar nu ook een duidelijk beeld
van, hoe scheef het kan lopen ondanks de
Christelijke Kerstboodschap 'Vrede op aarde
aan mensen van goede wil'. Dat de haat tussen christelijke groeperingen, allen denkend
vanuit het grote eigen gelijk, zo uit de hand
kon lopen dat men elkaar gewoon afslachtte,
is in onze contreien nu haast ondenkbaar.
De twee wereldoorlogen echter hebben toch
weer laten zien hoe dun onze beschaving eigenlijk is. Hoe de haat van zwakzinnigen uit
een christelijk land tegen het Joodse volk
heeft geleid tot gruwelijke excessen, om over
de slavenhandel met zijn christelijke slavenhandelaren nog maar niet te spreken. Te
vaak hebben kerkleiders in het verleden misbruik gemaakt van de sterke arm van de hen
welgevallige staat om hun grote gelijk aan de
man te brengen bij andersdenkenden en ergerlijke misdaden door de vingers te zien. Het
is dan ook niet vreemd dat heel wat mensen
tegenwoordig van mening zijn dat al die
godsdiensten, allen uitgaand vanuit het grote
eigen gelijk en menen dit te vuur en te
zwaard te moeten verkondigen en verdedigen, alleen maar voor ellende hebben gezorgd en weinig vrede hebben gebracht en
dus beter aan de kant kunnen worden geschoven.
Vergeten wordt echter dat een gezonde
menslievende staat niet kan bestaan zonder
de toch eenvoudig Boodschap van Christus:
'Vrede op aarde aan de mensen van goede
wil' en niet te vergeten: 'Zorg voor de medemens'. Niets bovennatuurlijks.
Corvee

← terug naar pagina 1

Reminder Uitnodiging Lancering
Missie/visie Binnenvaart
Afgelopen jaar heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer samen met de branche en stakeholders
een proces doorlopen waarin is geidentificeerd wat belangrijke toekomstperspectieven
voor de binnenvaartsector zijn. Wat zijn de prioriteiten én waar moet BLN-Schuttevaer op
inzetten. De uitkomsten presenteren wij vanaf
14 december op een speciaal online platform.
Onze leden en alle andere belangstellenden
vinden vanaf dat moment alle informatie met
betrekking tot de toekomst en speerpunten
voor de binnenvaart op een visueel attractieve website die ook is ingericht voor mobiel
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gebruik. Ook de voortgang en geboekte resultaten gaan we regelmatig op het platform publiceren.
DRAAGVLAK
Wij zijn trots op dit resultaat! Dankzij de grote
betrokkenheid van vertegenwoordigers uit de
branche en daarbuiten hebben we een perspectief weten te formuleren waar draagvlak
voor is. Een mooie opsteker en een stimulans
om op die onderwerpen vaart te maken.
BENT U ERBIJ?
Wij vieren deze eerste mijlpaal graag met u!
Omdat we u dankbaar zijn voor de inzet die u
heeft geleverd om tot deze aftrap te komen.
Wij nodigen u van harte uit voor een 'lanceringsborrel’ op vrijdag 14 december a.s. vanaf
15.30 uur op ons kantoor aan de Scheepmakerij 320, Zwijndrecht.
Wat u van ons mag verwachten? Natuurlijk de
officiele lancering van het platform, maar ook
drinks 'n bites, netwerkgelegenheid én de kans
om de uitkomsten letterlijk te aanschouwen en
beoordelen.
Wij kijken er naar uit u dan te ontmoeten!
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FINANCIËN

SCHENKEN NOG DIT JAAR

De decembermaand blijkt ieder jaar weer de favoriete maand te zijn om nog eens terug te kijken en
de financiële hand over het hart te halen.
Een hulpmiddel bij het schenken:
● kinderen mogen belastingvrij € 5.363 ontvangen van hun ouders
● tot 40 jaar is dit (éénmalig) zelfs € 25.731
● tot 40 jaar is dit (éénmalig) zelfs € 53.602 als dit gebruikt wordt voor
een studie
● tot 40 jaar is dit (éénmalig) zelfs € 100.800 als dit gebruikt wordt
voor aanschaf of verbetering van een woning
● kleinkinderen mogen belastingvrij € 2.147 ontvangen
● dit laatste bedrag geldt ook voor andere verkrijgers: (groot)ouders,
broer/zus, neven/nichten en andere familieleden, zelfs voor vrienden en kennissen
● als er daarnaast nog méér wordt geschonken is er schenkbelasting verschuldigd:
- 10% indien aan kinderen wordt geschonken,
- 18% indien aan kleinkinderen wordt geschonken,
- 30% als er sprake is van overige verkrijgers,
- bovenstaande is van toepassing tot € 123.248.
Bijkomende voordelen zijn:
● Er is later (bij overlijden van de schenker) minder erfbelasting verschuldigd
● Er is bij een opname in zorginstelling minder “eigen bijdrage” verschuldigd.
Denk eens na over een “persoonlijk plan” om met de warme hand
vermogen over te dragen waarmee tegelijk meerdere doelen en
wensen worden gerealiseerd.
Wim Onderdelinden
www.stichtingabri.nl

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Ria Vermeeren-Huibers.
NIJMEGEN, MACKENZIE, PANOVENLAAN 25,
6525 DZ.
* Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ. (Correspondentieadres)
VERPLEEGHUIS DE ZELLINGEN-RIJCKEHOVE:
CAPELLE AAN DEN IJSSEL, TSJAIKOVSKISTRAAT
1, 2901 HM.
* Mevr. Willie Joosten-de Korte.
ROTTERDAM, BUITENBASSINWEG 749, 3063 TM.
* Dhr. Huub Keuvelaar.
BEUNINGEN, BURG. GERADTSLAAN 9, 6641 ZR.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Marie Wanders-Sanders.
DORDRECHT, HARINGVLIETSTRAAT 693, 3313 ER.
* 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.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND
16, 3344 EE.
* 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 WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.

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

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2018/2019

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge14.00 uur
opend.
Kerstbrunch bij Boelaars na de kerkdienst.
13.00 uur
Verplicht opgeven ivm reservering.

Zondag
Woensdag
Zo. 16-12
Za 22-12

13.30 uur Bingo

Di. 25-12

10.30 uur Eerste Kerstdagviering
2019

Zo. 6-1

11.30 uur Na de kerkdienst Nieuwjaarsborrel

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2018
Elke derde zondag van de
maand
Di. 25-12

Eucharistieviering met ontmoeting in
11.00 uur Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam
Eerste Kerstdagviering in Huize Antonius,
11.00 uur
waar pater Jan Vijverberg zal voorgaan.

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2018/2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Heilige Mis voor de MSV St.Nicolaas in Zaal
Kastanje te Millingen a/d Rijn.
Di. 1-1-2019 11.00 uur
m.m.v. het St. Johannes de Deo koor
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie en brunch
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT 2018/2019
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 18-12
Do. 20-12

13.30 uur
17.00 uur

10 jarig jubileum binnenvaartsoos.
Kerstviering
2019

Di. 8-1

13.30 uur

Binnenvaartsoos

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

AGENDA SCHIPPERSDANSAVOND PARAMONT dec 2018
Kerstbal in het ARA Hotel, Veerweg 10 in Zwijndrecht. Entreeprijs € 25,-. Voor meer informatie
ga naar:
www.paramont.nl/kerstbal-14-december-2018

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

Vrij. 14-12

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018/2019

Contactpersoon voor Paramont: Wilma Vissers, telefoon: +31(0)6-15 06 35 39

Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats
op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Elke laatste
vrijdag van 19.30 uur
de maand

Gezellige vrijdagavond

Wo. 19-12

Algemene ledenvergadering SV Sterreschans in het Ontmoetingscentrum.

19.30 uur

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

20.00 uur

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC NIJMEGEN december/januari 2018/2019
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
15.30 uur
Bezorging Christoffel Nieuwsbrief
Donderdag
19.00 uur
Repetitie KSCC koor
Vrijdag
10.00 uur
Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vrij. 14 dec.

14.00 uur

Zo. 16 dec.

12.00 uur

Ma. 17 dec.

13.30 uur

Zo. 23 dec.
10.00 uur
18.00 uur
Ma. 24 dec.
21.30 uur

Di. 25 dec.

10.30 uur

Kerststukjes maken voor KSCC kerstmarkt o.l.v.
Yvonne
KSCC Nijmegen kerstmarkt. Opbrengst voor het
goede doel.
CreaDoe workshop kerststukjes maken o.l.v.
Yvonne Meering
Geen eucharistieviering aan boord van Parochiecentrum
Eucharistieviering in Kerstcircus Haarlem in het
Reinaldapark te Haarlem
Herdertjesmis voor en met de kinderen m.m.v.
de families Wagemakers en Kuenen
Kerstnachtviering m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v.
Gerard Verschuren en trompettisten Stefan Peters en Philip van de Ven
Eerste Kerstdagviering in Circus Freiwald op de
Goffertweide in het Goffertpark Nijmegen.
M.m.v. KSCC Kerkkoor en koor De Waalkanters
o.l.v. Gerard Verschuren. Sylvia Greve-Peters
(solo-zang), Ingeborg Hubens (piano) en artiesten van de familie Freiwald.

AGENDA KSCC NIJMEGEN vervolg
Tweede Kerstdagviering m.m.v. Diny JaWo. 26-12 11.00 uur
cobs (fluit) en samenzang.
Kon. BLN-Schuttevaer ZON vergadering in
Do. 27-12 15.30 uur Hotel Van Der Valk, Raamweg 10 te
Cuijk.
Telematicadag aan boord KSCC SchipVrij. 28-12 10.00 uur
perscentrum.
Cursus reanimatie en AED door Curore
Za. 29-12
10.00 uur
o.l.v. Tessa Zijlstra.
Nieuwjaarsviering KSCC Nijmegen. Zegen
over het nieuwe jaar. M.m.v. KSCC Kerk19.00 uur
Di. 1 jan.
koor o.l.v. Gerard Verschuren. Aanslui2019
tend:
20.00 uur Nieuwjaarsreceptie KSCC Nijmegen
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

GEZOCHT VOOR DE
HERDERTJESMIS
We zijn ook dit jaar weer op zoek
naar muzikale kinderen die een
instrument bespelen en willen
meespelen (of meezingen) tijdens
de KindKerstviering op maandag 24
december 2018 om 18:00 uur aan
boord van ons Schipperscentrum
Nijmegen.
Als je dit leuk vindt en je wilt
meespelen of meezingen stuur een
berichtje aan het K.S.C.C.: Tel. +31
(0)24-377 75 75 of Email:
info@kscc.nl
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Millingse Schippersvereniging St.Nicolaas
Werfstraat 16
6566 BB Millingen aan de Rijn
Tel.: +31 6 10116358
E-mail: inekeheijmen64@gmail.com

Geachte leden,

Op dinsdag 1 januari 2019 houden wij traditiegetrouw weer onze
Nieuwjaarsviering.
Evenals voorgaande jaren beginnen wij met een Eucharistieviering in
de grote zaal van Café de Kastanje, Heerbaan 116, postcode 6566
EG te Millingen aan de Rijn.
Aanvang: 11.00 uur.
Zoals elk jaar zal het koor van het Gasthuis St. Jan de Deo de muzikale omlijsting verzorgen.
Aansluitend gaan wij verder met een gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje en een heerlijke Nieuwjaarsbrunch.
De loterij met mooie prijzen zal niet ontbreken.
Wij hopen dat u allen komt.
Verder wensen wij u alvast prettige feestdagen toe.
Tot ziens op 1 januari a.s. om 11.00 uur in Zaal De Kastanje.

Het bestuur van
M.S.V.

← terug naar pagina 1
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KSCC Nijmegen
Soos met…
Sinterklaasbingo
De Soos met... van dinsdag 4 december stond in het teken van
een sinterklaasbingo. Een mooi
sinterklaasverhaal werd voorgelezen. In het verhaal kwamen alle
bingogetallen voor. Wie het eerst
bingo had mocht een mooi presentje uitzoeken. Doordat uiteindelijk alle getallen langs kwamen,
was er een cadeau voor iedereen.
Het ontbrak ook niet aan koffie
en thee met met lekkere sinterklaaskoek en snoepgoed.
Foto's Agnes Valentijn
Bekijk alle foto’s op onze website.

← terug naar pagina 1

WANDELNIEUWS

Beste
wandelvrienden,

Ieder jaar wordt er teruggekeken op bijzondere momenten en
dat geldt ook voor de mensen die
(bijna) dag in dag uit bezig zijn met
het aanbieden van wandelevenementen. Het is zelfs zo
dat na de uitreiking van de
laatste medaille de voorbereiding van de volgende versie al weer begint. Zeker bij
wandeltochten met veel
deelnemers (Airborne, Bloesemtocht en
[avond]Vierdaagsen) komt
heel wat kijken. En wat zeker
van belang is zijn de aantrekkelijkheid van de route en de
veiligheid. Zintuigen prikkelen
en ervoor zorgen dat alle
wandelaars weer gezond en
wel naar huis kunnen gaan zijn
motivaties om door te gaan.
Alle liefhebbers van de wandelsport en zij die het nog kunnen worden of graag volgen,
fijne Kerstdagen en een doorlopend goed 2019 gewenst.
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Voor de wandelaar die ook in de
winter haar of zijn conditie op niveau
houdt zijn er de volgende mogelijkheden:
5 januari
43e Winterserie in Geldermalsen
Afstanden: 5-10-15-25-40 km
Starttijd: 08.00 – 12.30 uur
Startplaats: clubhuis CWSV Prinses
Marijke
Meersteeg 4h 4191 NK Geldermalsen
06-17344411
www.cwsvprinsesmarijke.nl

6 januari
13e Snertmars in Nijmegen
Afstanden: 5-10-15-20 km
Starttijd: 09.00 – 14.00 uur
Startplaats: Wijkcentrum Ark van
Oost Nijmegen
Cipresstraat 154 6523 HR Nijmegen
06-48403731
www.wios81.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel
gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland
worden gehouden, zoals in Nunspeet op 5 januari en in Rozendaal op 9 januari 2019.
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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De kerststemming komt erin
De heren zijn buiten aan het
werk. De grote kerstboom
wordt buiten op het dek geplaatst. Het kerkschip wordt
versiert met kerstdecoratie.
Binnen zijn enkele van de dames bezig met het interieur te
versieren.
De kerststal wordt in de kerk
opgebouwd.
In de pauze geniet iedereen
van de heerlijke erwtensoep
die (zoals elk jaar) door Sander
en Lizette Janssen is aangeboden. Brood met spek ontbreekt
niet.

Kerstbusreis
De meeste dames zijn
met de bus naar de kerstmarkt in Dortmund (D).
Wanneer ze terug zijn
worden ook zij getrakteerd op de erwtensoep
van Sander en Lizette.

← terug naar pagina 1
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Programma Telematicadag – vrijdag 28 december 2018:

14:00 - 14:15: Update Bargelink
Axel Götze-Rohen

Data Gedreven Binnenvaart in de 21 Eeuw
Tools voor een meer winstgevende
Bedrijfsvoering

14.15 – 14.45 uur: Elektronisch Melden
Stand van zaken Tankvaart
Toekomstig beleid en tools
Sunetti – integratie in bestaande dataprocessen
Periskal – integratie in applicatie

IEDEREEN WELKOM!
Dagvoorzitter Henk van Laar
Dit jaar is alles plenair op het Plaza!
09.30: Inloop en koffie
10.00 - 16.00: Informatiemarkt
10.00: Welkom en opening door Bernhard van
Welzenes, directeur KSCC Update MOB
10.15 - 11:00 uur: Factor 6 Binnenvaart
Toekomst goederenstromen en ons digitaal handelingsperspectief
Herman Wagter, Topsector Logistiek
11.00 - 11.30 uur: Sander Duivestein – Trendwatcher
Kan digitale technologie de binnenvaart maken
of breken?
11:30 - 12:00 uur: Opschaling CoVadem
Varen met Voorkennis
Introductie platform en aanbod - Meeuwis van
Wirdum
12:00 - 12:30 uur: Duurzaamheid ondersteund
door actuele data
Vaargedrag en reissimulatie voor analyse en
voorspellen van energiegebruik
Wytze de Boer, MARIN
12.30-13.45 uur: PLAZA LUNCH
Uitreiking Telematica Award 2018 en interview
met vlogster Liana Engibarjan

14.45 – 15.05 uur: Inspanningen Agentschap Telecom voor AIS
Erik Lucas, Hoofd Markttoezicht, Agentschap Telecom
15:05 – 15.30 uur: Toekomst mobiliteit op de weg:
drie revoluties en hun belang voor binnenvaart
Henk van Laar
15.30 -16.15 uur: Discussie
Waar gaat de binnenvaartondernemer het
meest van profiteren?
16.15 – 18.00 uur:
PLAZA Afsluiting en receptie.
Op social media zal in de voorbereiding, tijdens
het evenement en na afloop vlogster Liana Engibarjan een aantal vlogs maken!!
Locatie: KSCC
Waalhaven 1K (navigatie Havenweg) te 6541
AG Nijmegen
https://www.kscc.nl/wie-zijn-wij/contactgegevens/routebeschrijving/
Met dank aan Autena Marine, KSCC, Rijkswaterstaat, Weekblad Schuttevaer, Sociëteit De Wandelgang, Aqualink, Marin, EOC
Scheepsverzekeringen, De Binnenvaartkrant, De
Scheepvaartkrant, Maritiem Courant

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinneringen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.
In het dorp was een bakker. Om de dag
moest je daar in de rij voor je broodje. Dat
stak ik in mijn holle kies, zo weinig was het.
We moesten het ook nog met z'n drieën
delen. Ik had het me zo eens aangekeken. In de gang waar we stonden aan te
sluiten waren hele rekken met Oberländers, van die grote zesponders. Daar
kreeg je in de winkel maar de helft van. Ik
deed mijn tas open en liet er vast zo'n joekel inglijden. Dat was goed gelukt. Niemand had iets gezien. Toen ik aan de
beurt was kreeg ik er nog een halve bij.
Wat was ik rijk. Toen ik aan boord kwam
konden we weer eens eten tot we echt
genoeg hadden. Dat was me een weelde. Het was niet zo netjes wat ik gedaan
had, maar ik had er geen spijt van. De
moffen hadden mij zoveel aangedaan
dat ik dit als een kleine vergoeding zag.
Na een week of vier werd het onrustiger
op de wegen. Allemaal soldaten, pantservoertuigen en tanks. De Tommy's en Amerikanen kwamen steeds dichterbij. Er
waren al soldaten die een burgerpak
aantrokken en tegen ons riepen: "We
gaan naar huis, het is voorbij." Dat waren
meestal ouderen. Zij geloofden niet meer
in de overwinning. Op een dag hoorden
we vertellen dat ze de schepen zouden
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laten zinken en de bruggen wilden opblazen. Bij ons zijn ze gelukkig niet geweest.
Maar enige ligplaatsen voor ons lag het
vol schepen die ze hebben laten zinken.
Bij ons was een Duits motorschip aan de
loswal gekomen met vijfhonderd ton witte
suiker. De schipper had de bui zeker al
zien hangen, want hij was hem gesmeerd.
Wij wisten niet dat er suiker in zat maar de
volgende dag krioelde het van de mensen op dat schip. Ze hadden een paar
luiken opengelegd en waren met zakken
suiker aan het slepen. Wij met alle schippers die bij ons lagen met de roeiboot erheen. We hebben de hele roeiboot
volgeladen. Allemaal zakken van vijftig
kilo. We gooiden twee zakken bij ons en
bij de buren in het herft. Er was geen
mens die er nog naar keek dat er zomaar
een schip werd leeggemaakt.Een paar
dagen later kwam er een sleepschip van
Damco bij ons voorbij. Een dertienhonderd tonner, nogal vlot geladen, met een
stel Duitse soldaten. Ze maakten het schip
ongeveer twee kilometer bij ons vandaan
vast. Even later hoorden we een grote
knal, maar we wisten niet waar het vandaan kwam. 's Morgens keken we, zat het
hele schip vol mensen. Wij weer onze roeiboten in en er naar toe. Het was niet te
geloven wat we daar zagen. Het schip
zat vol met levensmiddelen. De moffen
was het te heet onder de voeten geworden. De Amerikanen zaten hen dicht op
de hielen. Ze hadden een springlading in
het middenruim laten ontploffen om het

schip te laten zinken. Alleen het middenruim was volgelopen, verder was er niets
gebeurd. We hebben de roeiboten vol
geladen met van alles en nog wat. Kisten
met koffie, echte geen surrogaat. Kisten
met thee, pakken chocolade, hammen
en hele kazen. Die wogen wel vijfentwintig kilo per stuk. We kregen ze met veel
moeite over de dennenboom. Zakken vol
rijst en griesmeel. Bussen met vlees en
worst, boter, en blikken slaolie. Het is te
veel om op te noemen wat we er allemaal uitgehaald hebben. De Duitsers konden lang niet zoveel meenemen als wij. Zij
waren maar op de fiets, wij met de roeiboot. We hebben de roeiboten twee keer
volgeladen en vonden toen dat we wel
genoeg hadden. Er zat trouwens ook volop bier en jenever in dus ’s avonds hebben we een feestje gebouwd. De
vrouwen hadden taarten gebakken, o zo
lekker, dat was lang geleden.
In de nanacht werd ik misselijk. Ik had veel
te veel gegeten. Onder het werk in het
schip had ik al een bus vlees leeggegeten
met een dikke laag vet er boven op. Dat
zat me meteen al niet lekker maar was 's
avonds toch aan de taart en het bier gegaan. Dat was teveel van het goede. Ik
ben maar even buiten boord gaan hangen, daar knapte ik meteen van op. Ik
was de volgende dag wel wat voorzichtiger. Ik had mijn lesje geleerd.
Wordt vervolgd.

← terug naar pagina 1
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Trekking Grote Clubactie
2018

Het is weer een succes geworden. Bijna alle loten zijn verkocht.
Tot gisteren toe waren mensen actief om loten te verkopen. En
zo gezegd, is het gelukt weer veel loten te verkopen. Iedereen
hartelijk bedankt voor het kopen en verkopen van de loten.
In heel Nederland is voor bijna € 9 miljoen aan loten verkocht
door allerlei verenigingen. De penningmeesters van die verenigingen zijn weer verguld met de mooie opbrengst, want zoals
u weet, is 80% van de opbrengst voor de vereniging.
12 december was de trekking en vanaf 13 december kunt u
op de website van de Clubactie kijken of uw lot in de prijzen
gevallen is. Klik hier: www.clubactie.nl
Nogmaals bedankt en hopelijk doet u volgend jaar weer meer.
Karel Schreurs
De Info 84 van Schipperscentrum ‘Het Zuiden’ is uit.
Klik op de onderstaande link om Info 84 volledog te kunnen lezen.
Klik hier om de Info te lezen.

← terug naar pagina 1

Aanmelden kan via onderstaande link:
covadem2018@covadem.com

Christoffel Nieuws pagina 26

Christoffel Nieuws pagina 27

← terug naar pagina 1

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:
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
—-------------------------------------------------------

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

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

Volg het KSCC op:

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

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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
R. Kuijten - Joosten
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
vacature
Onderhoud buiten
G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------
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