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Van de bestuurs- en directietafel

Het lijkt er op dat het paus Franciscus menens is wat
betreft het misbruik. Bij mooie woorden en excuses en
mea culpa kan het niet blijven. Maar er wordt van de
paus een grote stuurmanskunst verwacht.
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Twee nieuwe columnisten

We verwelkomen twee columnisten die
elk resp. hun roots hebben in de circus- en
kermisgemeenschap. Kitty Cuijpers en
Atze Lubach. Een welkome aanvulling.
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Vastenactie 2019

Paul en Henriëtte Leensen bezochten
hun neef broeder Willy op Java.
N.a.v. de Vastenactie hun verslag en
een brief van de broeder.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De speciale bisschoppenconferentie bijeen-
geroepen door paus Franciscus
Onderwerp: misbruik

Er is het nodige over gepubliceerd in de media. De bisschop-
pen hebben heel wat te verwerken gekregen. Het lijkt er op
dat het paus Franciscus menens is. Bij mooie woorden en excu-
ses en mea culpa kan het niet blijven. Maar er wordt van de
paus een grote stuurmanskunst verwacht. Zo dicht mogelijk bij
het doel: zero tollerance - dat had de paus eigenlijk uit moeten
spreken, als een terechte tegemoetkoming aan de slachtoffers
- en zoveel mogelijk de groep bij elkaar houden.
In een interview in de krant las ik dat sommige bisschoppen
vooral Afrikaanse bisschoppen denken dat het misbruik schan-
daal alleen voorkomt in Europa en Amerika. Laten wij hopen
dat deze synode hen er van overtuigd heeft dat deze misda-
den hoe triest ook in alle landen op alle continenten voorko-
men.
Er komt een handboek waarin staat hoe er gehandeld moet
worden bij misbruik, maar ook hoe misbruik voorkomen kan
worden. Niemand, zo melden de media, weet wat er precies
in dit handboek staat.

Toch lijkt het mij goed – en de tijd is er rijp voor – om het ver-
plichte celibaat voor priesters af te schaffen. Let wel het ver-
plichte celibaat - dit probleem blijft onderhuids sudderen en
blokkeert pastores in het echte werk. In de Grieks orthodoxe
kerk mag iemand die door de gemeenschap tot priester wordt
gekozen getrouwd zijn. Priesters die verbonden zijn aan een
bisschop mogen niet trouwen. Het probleem van priester- en
diakentekort wordt hier niet helemaal mee opgelost, maar de
leefsfeer van de priester wordt minder geforceerd.
Overeind blijft dat het allergrootste deel van de priesters en
diakens keihard werken en het vertrouwen meer dan de moei-
te waard zijn.

Het afscheid van voorzitter BLN Schuttevaer de heer Roland
Kortenhorst op 15 februari

Men had op veel meer mensen ge-
rekend. De grote zaal in het ARA ho-
tel in Zwijndrecht was gehuurd om
het afscheid te laten plaats vinden.
Maar helaas waren er maar een kleine 60 mensen aanwezig
op dit afscheid. Toch had de vicevoorzitter Jan van Belzen een
mooie en inspiratievolle toespraak.
Daarin bedankte hij de heer Kortenhorst voor zijn inzet voor de
totstandkoming van de Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij schil-
derde het pad dat afgelegd moest worden om tot hier te ko-
men. Hij stapte op dit pad nadat mevrouw Maria van der
Hoeven (de latere minister van Onderwijs) diverse bonden had
verzameld in een cluster: het Kantoor. In dit proces speelde
o.a.de heer Johan Groenewold † een hele actieve rol.
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En Roland Kortenhorst zou Roland Kor-
tenhorst niet zijn wanneer hij de gelegenheid

voorbij zou laten gaan om over de ‘verleden‘ tijd
een vlammend betoog te houden waarin hij alle

mensen bedankte die met hem de kar getrokken hadden.
Natuurlijk wenste hij zijn opvolger Dominique Schreijer het aller-
beste.
Met heel veel hapjes en stukje metworst en voldoende drank
werd het een gezellig afscheidsfeest.
Maandag 4 maart brengt Dominique een werk bezoek bij ons
aan boord. Voor het KSCC en het pastoraat is het van belang
om met andere organisaties het welzijn van de kermis, circus
en binnenvaart te verbeteren.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

37 jaar vergadering Vrouwenbond voor Kermis exploitanten

De voorzitter van de BOVAK Atze Lubach en ondergetekende
waren de enige twee heren die deze jaarvergadering bezoch-
ten.
Het bestuur had een goede agenda samengesteld en ze had
een gastspreker aangetrokken, notaris Yvon Eerens. Het onder-
werp dat ze besprak luidde: een ondernemer is ook maar een
mens.
Veel interessante onderwerpen kwamen aan de orde. Regel
alles goed en op tijd, was haar opmerking.
Veel kwam voorbij: ongevallenverzekering, testament, wat ver-
zeker je, de verzekering updaten.
Vaak is het taalgebruik van de notaris droog en kost het moei-
te om er naar te luisteren. Maar zij sprak in Jip en Janneke taal
en wist de zaal zo toe te spreken dat er een hele goede discus-

sie ontstond en er een interactie
tussen de zaal en de notaris ont-
stond. Men kwam tijd te kort.
Haar slogan die op de informatie-
folder stond afgedrukt: ‘Geen
vraag onbeantwoord’ maakte zij
helemaal waar.

Vanuit onder ander het pastoraat
hebben wij beklemtoond dat het
van groot belang is om er voor te
zorgen dat de kermis op de lijst
van immaterieel erfgoed wordt
opgenomen. Er wordt al actie
ondernomen door mevrouw Ine-
ke Strouken. Zij weet van de hoed
en de rand. Vanuit het pastoraat
zullen wij deze actie van harte
ondersteunen.

Yvon Eerens
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MOP

Twee ezels staan aan de kant van de weg, vraagt
de een aan de ander: Zullen we oversteken?

 -
De andere schudt zijn hoofd: "Zeker niet, moet je

kijken wat er met die zebra is gebeurd.”

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Onderwijs

Op 19 februari werd ’s avonds in het Valkhotel in Apeldoorn
een inspiratieavond gehouden: in gesprek met oud-leerlingen,
ouders, de bonden en de Rijdende School. Met als thema
‘Wat zijn de mogelijkheden na het voortgezet onderwijs’.

Na een openingswoord van Nora Booij, direc-
teur van de Rijdende School, volgden getuige-
nis van oud-leerlingen waarvan sommige
ouders nog in het internaat Stella Maris in Arn-
hem gezeten hebben. Het was goed te horen
dat de ouders het van groot belang vonden
dat hun kind of ze nu wel of niet hun brood wil-
de verdienen op de kermis hun talenten ten

volle zouden ontwikkelen. Vanuit het pastoraat steunden wij
deze mening. De kermisexploitant moet zijn talenten goed ont-
wikkelen om de traditie van de kermis een goede toekomst te
geven.
Men hoort wel eens: de toekomst van de kermis is zorgelijk. Ja,
dat klopt, maar met dit te constateren komen wij er niet. Daar-
om, met exploitanten die een goede en technische opleiding
hebben, maar ook het ondernemers vak beheersen en goed
weten te communiceren moeten we gezamenlijk zorgen dat
de kermis een goede toekomst heeft.
Vanuit ENTE de Europese organisatie ter bevordering van on-
derwijs zal ook het FORUM, de mondiale organisatie van pasto-
res werkzaam vanuit de christelijke kerken, alles in het werk
stellen om onderwijs te promoten en ouders en jongeren hun
talenten te ontwikkelen.
De opkomst van oud-leerlingen, leerkrachten en ouders was
zeer groot. Het initiatief was een schot in de roos.

Geen mis
Zondag 3 maart is er geen heilige Mis aan boord van het KSCC
centrum in Nijmegen.
U bent van harte uitgenodigd om de Carnavalsmis mee te vie-
ren in de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat te Nijmegen.
Het is dit jaar de 22ste keer dat de Carnavalsmis gevierd wordt
in deze kerk. De prinsen, hun kabinetten, burgemeester, boe-
renbruiloftspaar, vendeliers en het koor van de Molenstraatse
kerk zullen de viering een extra kleur geven.

Vastenactie 2019
In de komende uitgaven van het Christoffelnieuws zult u infor-
matie krijgen over de projecten die wij met de opbrengst van
de Vastenactie 2019 willen ondersteunen.
In dit nummer is broeder Willy Leensen uit Indonesië aan het
woord. In de volgende nummers vertellen broeder Cees Smee-
le, pater Wim Boksenbeld en Pam van den Belt hun verhaal.
Van harte wensen wij u een fijn Carnavalsweekend.

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

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Nederland ruimschoots vertegenwoordigd bij circus
in Monaco

Half januari was het weer zover: het circusfestival in Monaco
vond plaats! Het festival start altijd op donderdag, dit jaar op
17 januari. Eerst is er dan de welkomstborrel van de ECA (Euro-
pean Circus Association) en FMC (Federation Mondiale du Cir-
que) gevolgd door de ontvangst bij het Koninklijk huis.

Bij deze ontvangst, waarvoor je een persoonlijke uitnodiging
van Prinses Stéphanie krijgt, waren, naast de High Socièty van
de circuswereld, dit keer ook de dames van de Rijdende
school aanwezig! Evenals de heer Willem Rodenhuis van de
Universiteit Amsterdam, die de volgende dag een lezing gaf
over www.circusmuseum.nl, waar circuscollecties van enkele cir-
cusvrienden digitaal in te zien zijn! Een kijkje op deze website is
aan te bevelen.

’s Avonds is dan de eerste voorstelling in de tent: circusvoorstel-
ling A, gevolgd de dag erna door : circusvoorstelling B. Twee
verschillende voorstellingen omdat het een festival is: het is een
wedstrijd, waarbij de artiesten strijden voor een bronzen, zilve-
ren of gouden Clown.

Zo’n voorstelling duurt altijd erg lang (tot na middernacht). De
artiesten mogen hun hele act, ongeacht de lengte, laten zien.

De dag erna, vrijdags  organiseren  de ECA  en de FMC de he-
le dag vergaderingen en lezingen. De show werd gestolen
door Alex Sijm, eigenaar van circus Sijm en circus Alexander,

die een fantastisch verhaal over zijn circusfilosofie hield. Ieder-
een was erg onder de indruk van zijn presentatie en wij waren
als Nederlanders natuurlijk apetrots!

Na dit alles, volgt op zondagmiddag de lunch bij Prinses Step-
hanie voor alle circusdirecteuren, waarbij dit keer ook  aanwe-
zig: Martin Hanson, Arie Oudenes en Alex Sijm. Op
zondagavond is het Gala-diner in het Fairmount-hotel (even-
eens op uitnodiging)! Bij dit diner worden ook alle artiesten uit-
genodigd en na het eten, rond de klok van half twaalf, komt
Prinses Stephanie binnen met de jury en worden de winnaars
van de  bronzen -, zilveren- en gouden clowns bekendge-
maakt! Evenals de winnaars van de (+40) extra prijzen die be-
schikbaar gesteld zijn door circusgerelateerde organisaties.

Het is elk jaar weer een feest om bij dit alles aanwezig te mo-
gen zijn!

Kitty Cuijpers

Alex Sijm
over zijn
circus-
filosofie

http://circusmuseum.nl/nl/home-nl/
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Op 6 maart begint de veertig
dagentijd. Wilt u naar Pasen toele-
ven? Vraag het leesplan aan via
bijbelgenootschap.nl/40dagentijd
en sta elke dag even stil bij de Bijbel
met vragen als:

Hoe leef ik? Wie ben ik? Maak ik
bewust tijd voor stilte? Word ik ge-
leefd? Wat betekent het geloof
voor mij?

De veertigdagentijd is voor veel
mensen een tijd van bezinning. Hoe
leef ik? Wie ben ik? Maak ik bewust
tijd voor stilte? Of word ik geleefd

door mijn gewoontes en dagelijkse
bezigheden? Wat betekent het ge-
loof voor mij? Dit leesplan daagt je
uit bij dit soort vragen stil te staan.
We doen dat aan de hand van het
Johannes-evangelie, waarin steeds
wordt benadrukt dat we God kun-
nen leren kennen in Jezus.

Iedere dag is er een korte uitleg bij
een tekst uit het Johannes-evange-
lie. Ook vindt u bij elke dag een
vraag om over na te denken en een
suggestie om aan de slag te gaan
met wat u gelezen hebt.
Klik op de afbeelding en bestel het leesplan

40 dagen | 40 vragen
Leesplan

Op weg naar Pasen

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd
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Ontdek hoe fascinerend en verrassend
anders Nederland eruitziet vanaf het wa-
ter. Dat kan op zaterdag 16 maart tijdens
de Dag van de Binnenvaart. Stap aan
boord en ervaar de sfeer van het varen.
Kijk hoe ze werken, wonen en hun vrije tijd
besteden op een schip. Een unieke gele-
genheid om te komen zien, voelen, ruiken
en ervaren wat er allemaal gebeurt op en
rondom het water. Wat maakt het vak zo
leuk en uitdagend? Wat houdt wonen en
werken op een schip in? Ontdek het zelf
tijdens de Dag van de Binnenvaart. Dat
moet je (er)varen!
Wat is er te doen?
Op diverse locaties in Nederland worden
leuke en interessante activiteiten georga-
niseerd. Via de website
www.dagvandebinnenvaart.nl word je op
de hoogte gebracht wat er bij jou in de
regio te doen is! Je bent welkom op de
diverse locaties en beleef de binnenvaart.
Bezoek een schip, vaar een stukje mee,
bezoek de machinekamer, kom kijken
hoe een schip wordt gebouwd of ga in
gesprek met de bemanning. Dit en meer
is er te doen op 16 maart tussen 10.00 uur
en 15.00 uur op een van de verzamello-
caties in jouw regio.
Hou deze website in de gaten. Vanaf 4
maart staan alle activiteiten online! Ont-
dek wat er in jouw regio gebeurt.

Oproep aan de Binnenvaart
Het liefst laten wij iedereen die dag aan
boord stappen om de sfeer en realiteit
van het varen te laten beleven. Want hoe
kun je binnenvaart nu beter overbrengen
dan het daadwerkelijk te laten ervaren?
Nu is dat erg lastig in de binnenvaart, dat
begrijpen we, maar we willen toch kijken
wat we kunnen doen.

Heeft u zicht op uw planning en bent u
bereid op 16 maart uw steentje bij te dra-
gen aan binnenvaartpromotie? Stuur dan
een e-mail naar Bureau Voorlichting Bin-
nenvaart:
info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
Wellicht wilt u dan die dag ergens stil lig-
gen en uw schip open stellen voor bezoe-
kers. Of bent u bereid al varende een
klein groepje geïnteresseerden een stukje
mee te nemen. We kijken graag samen
met u wat de mogelijkheden zijn. Er zijn
diverse locaties waar we mogelijkheden
hebben aan te leggen.

Over Dag van de Binnenvaart
De Dag van de binnenvaart is een dag
de binnenvaart te ervaren. Deze dag
wordt in 2019 door diverse partijen uit de
sector voor het eerst georganiseerd. Het
biedt een eerste kennismaking met de
binnenvaart. De Dag van de Binnenvaart
geeft eenieder die geïnteresseerd is de
mogelijkheid een stukje beleving aan
boord mee te krijgen. Hoe is het om te va-
ren? Waar woon je dan? Waar kom je al-
lemaal? Wie werken en wonen er aan
boord van zo’n schip? Dit en meer kan
die dag ervaren worden. Tevens wordt er
een goed beeld gegeven van de diverse
beroeps- en opleidingsmogelijkheden in
de binnenvaart vanaf de basisschool tot
zij-instroom.

16 maart 2019. Dag van de Binnenvaart. Dat moet je (er)varen!

www.dagvandebinnenvaart.nl
mailto:info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen
en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Ondanks verwoede pogingen van diver-
se instanties of van verschillende individu-
ele personen om mensen niet alleen aan
het bewegen te krijgen, maar vooral aan
het bewegen te houden. Maar we zien
nog steeds dat in en na de jeugdperiode
de prikkels om te sporten snel verdwijnen
en dat heeft dan ook weer vaak gevol-
gen voor het dagelijkse leven met volle
parkeerplaatsen bij winkels en wachttij-
den bij liften. Hoe moet het dan worden
gezien bij grote open sportevenemen-
ten, zoals de Dam tot Damloop, diverse
marathons, maar ook grote wandeleve-
nementen.

Dat is ook goed en moet zeker worden
gewaardeerd. Toch zijn het cijfermatig
gezien maar weinig deelnemers. Aan de
Nijmeegse Vierdaagse doet ongeveer
0,3 procent van de Nederlanders boven
12 jaar mee, oftewel 3 mensen op 1000.
Het hoeven natuurlijk niet altijd opzienba-
rende prestaties te zijn en laten we niet
vergeten dat heel veel mensen meer
zouden willen wandelen bijvoorbeeld,
maar het lichaam protesteert of de tijd
wordt opgeslokt door veel andere din-
gen. Maar waar een wil is, is een weg.

Inmiddels gaat de inschrij-
vingsperiode van de 103e

Nijmeegse Vierdaagse, die
op dinsdag 16 juli 2019 van
start gaat en eindigt op
vrijdag 19 juli, de vijfde
week in en resten er nog
drie weken. Er is ook dit
jaar een limiteringsprotocol
en een inschrijvingsregle-
ment en daaruit blijkt dat
er dit jaar een inschrijvings-
termijn is tot en met vrijdag
22 maart 17.00 uur. Iedere
belangstellende kan zich
via www.4daagse.nl aan-
melden voor een deelna-
me. De kosten bedragen €
84,00 en bij een KWBN-lid-
maatschap zal er een kor-
ting van € 5,00 worden
verleend.
Mochten er op 22 maart
meer dan 47.000 inschrijvin-
gen zijn dan volgt er een
loting. Met nog vier weken
te gaan stond de meter
overigens op 36.908.

In de mogelijke loting val-
len alle inschrijvers die voor
de eerste beloning gaan.

Verzekerd van deelname zijn zij die:
● voor de tweede of hogere beloning

gaan
● in een detachement of in groeps-

verband lopen
● in de jaren 2004, 2005, 2006 of 2007

zijn geboren
● zijn uitgeloot in 2017 (de 101e Vier-

daagse) én in 2018 (de 102e Vier-
daagse)

● het gehele programma van Via
Vierdaagse doorlopen

Kinderen van 12 t/m 15 jaar kunnen onder
begeleiding meelopen. De begeleid(st)er
krijgt daarvoor geen officiële medaille en
de afgelegde 120 kilometers tellen voor
de statistieken binnen de stichting De
4DAAGSE niet mee. Is deze persoon ech-
ter geboren in 1959 of eerder dan komt
een beloning haar of hem toe.
Uiteraard is er op website van de stichting
De 4DAAGSE heel veel informatie te vin-
den.

Dat er al veel enthousiasme is voor de
KSCC-Vierdaagseverzorging van 2019 is
te waarderen. Inmiddels is website
(www.ksccvierdaagse.nl) ingericht voor dit
jaar. Een e-mailbericht naar
mooren.spesnova@vaart.net mag, maar ze-
ker tot 15 juni is het mogelijk een opgave
te doen. →

www.4daagse.nl
www.ksccvierdaagse.nl
mailto:mooren.spesnova@vaart.net 
mailto:mooren.spesnova@vaart.net 
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Voor de komende twee weken staan de
volgende wandeltochten op het pro-
gramma:

6 maart
Rondje Wolfheze in Wolfheze
Stichting Samen op Pad
Afstand: 25 km
Startplaats: restaurant De Tijd
Wolfhezerweg 87 6874 AC Wolfheze
Starttijd: 10.00 uur
0318-514586
www.samenoppad-wandelen.nl

10 maart
5e Tocht 39e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstand: 5-10-20-30 km
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 -13.00 uur
06-15137440
www.wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Geldermalsen op 2 maart, in Varsse-
veld, in Rotterdam en Waalwijk op 3
maart, in Bennekom, Maassluis en Breda
op 9 maart, in Gorssel op 9 en 10 maart, in
Etten-Leur op 10 maart en in Alverna op
13 maart 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

De Vastenactie 2019 is weer begonnen

Woensdag 6 maart

Ook dit jaar staat op het KSCC Schipperscentrum Nijmegen
als vanouds weer de melkbus voor uw giften.
De opbrengst wordt bijgehouden op de donatiemeter.

Extra dit jaar!

We verzamelen dit jaar ook voedsel in voor de voedselbank.
Hebt u nog voedsel dat lang houdbaar is en tegen de houdbaarheidsdatum zit?
Lever het in op het schipperscentrum.
Bij de ingang staat een plastic krat waar u de spullen in kunt achterlaten.

www.samenoppad-wandelen.nl
www.samenoppad-wandelen.nl
www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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Broeder Wilhelm Leensen verblijft al
vele jaren op Java. Daar zet hij zich
volledig in voor de mensen aldaar. In
het kader van de Vastenactie 2019
publiceren we zijn laatste brief aan
aalmoezenier Van Welzenes. We hebben gemeend zijn ma-
nier van schrijven in de brief niet te verbeteren. Er is geen be-
tere manier om zijn toewijding te illustreren.

“Beste Bernhard,

Het is alweer 2 1/2 week geleden dat Paul en Henriette mij in Munti-
lan hebben opgezocht, nu nog twee dagen dan vliegen ze terug
naar Nederland. Het is wel gepast dat ik je nu een e-mail voordat ze
weer bij jullie over de vloer komen. Op maandag 21 januari kwamen
ze in de namiddag aan daarbij hebben ze hun eigen verhaal. Op
woensdag 23 januari waren uren van te voren op het vliegveld van
Yogyakarta om vooral het vliegtuig niet te missen, hadden enige er-
varingen opgedaan. Twee nachten in Muntilan hun eerste rede was
om mij een geldbedrag te overhandigen van 1.000 Euro van het
KSCC, dat is gebeurt met een kleine plechtigheid zonder genodig-
de, dat zullen ze wel laten zien. Namens de mensen die ik daarmee
kan helpen, zeg ik uit naam van hen HEEL-HEEL HARTELIJK DANK.

Besteding van die financiële bijdragen als volgt: Al een paar jaar
geef ik een studie bijdragen aan een meisje Fitri die zit in Yogyakar-
ta-Bantul op een voortgezegd onderwijsschool voor bedrijfskunde,
het tweede jaar, heeft nog een jaar te gaan. Deze eerste twee jaar
heeft ze ieder jaar een bedrag van 7.000.000 roepia van me gekre-
gen met nog wat extra voor schoolreisje. In juli '19 het laatste jaar
krijgt ze van mij Rp 10.000.000 (650 euro) het examenjaar. Haar half
zusje die is dit jaar pas op de SMP gekomen die heeft dit jaar Rp
2.000.000 gekregen voor schoolgeld plus schooluniformen 3 stel van
een totaal waarde van Rp 600.000 dus in totaal Rp 2.600.000. In het
tweede jaar komt er nog iets bij voor buitenschoolse aktiviteiten
maar het bedrag gaat maar met Rp 250.000 omhoog.

De vorige week heb ik een leerling ge-
holpen was al geslaagd, kwam voor
werk daar sta ik voor, die had nog
schulde op school waardoor hij zijn Di-
ploma niet kreeg voordat dat afgelost
zou zijn. Hij zei tegen mij 2 miljoen, ik op
school geïnformeerd om het exacte
bedrag op te vragen, toen bleek dat
hij nog Rp 2.676.000 moest betalen.
Toen heb ik voorgesteld om te helpen
maar wat konden de ouders daarvan
betalen, dat bleek Rp 1.500.000 daar
heb ik van jullie sponsorgeld Rp
1.176.000 bijgelegd (80 euro). In het
verleden als ze maar een bewijs hadden dat ze geslaagd waren
konden ze aangenomen worden in een bedrijf maar tegenwoordig
moeten ze het Diploma laten zien. Dit zijn zaken die je niet van te vo-
ren kunt overzien. Zo'n enkele keer iemand geholpen met een rol-
stoel maar dat insidenteel. De meeste gelden besteed ik om
schoolgelden te betalen die het echt niet kunnen. Zo heb ik er al ve-
le kunnen helpen in het verlede waardoor ze een goede opleiding
hebben gekregen en daarna heb ik ze aan werk geholpen. Ook
heb ik weleens iemand geholpen met het opstarten van een "klein
bedrijfje" hadden al een modal maar nog net niet genoeg. Zo zijn
we bezig op een verantwoorden manier dacht ik. Voorlopig kan ik
nog vooruit. Het plan voor de vastenactie vorig jaar voor ons Wees-
huis Sancta Maria in Boro heb ik afgeblazen omdat ik geen begro-
ting kreeg van de kosten, heb daar ook niets meer van gehoord.
Morgen moet ik op kontrole voor mijn hart, hoe dat functioneerd, ik
geloof dat er goede vooruitgang is geboekt. Moet me niet al te druk
maken, 'n beetje mezelf in de gaten houden. Op het moment ge-
noeg werklust als voorheen. Verders zullen Paul en Henriette wel het
een en ander vertellen daarom zet ik er een punt achter. Nogmaals
heel hartelijk dank voor geldelijke bijdragen waar ik andere kinderen
mee kan helpen die het zo goed getroffen hebben in hun leven.
Hartelijke groeten aan de hele KSCC gemeenschap.

Br. Wilhelm. (alias Willy)”
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Vastenactie 2019: Broeder Willy Leensen in Java.

Paul en Henriëtte Leensen hebben de afgelopen maanden een
bezoek gebracht aan hun neef broeder Willy in Indonesië. In ver-
band met de spoedige start van de Vastenactie 2019 hebben
we Paul en Henriëtte gevraagd een verslag te schrijven van het
uitmuntende werk dat broeder Willy daar verricht.

Hier dan ons verhaal over het werk wat onze neef broeder. Willy
in Muntilan (Java) al jaren doet, zoals wij dat beleven.

Willy heeft in Muntilan vlakbij het klooster een kantoor en een
schooltje. Hij bemiddelt daar met jongens die van school komen
en een baan zoeken. Willy houdt daar eerst een intelligentietest
om erachter te komen wat deze jongens in hun mars hebben en
voor welk soort baan ze bemiddeld kunnen worden. Daarnaast
krijgen ze een cursus over hoe ze zich moeten gedragen. Dat
houdt in: op tijd op school komen en beleefd zijn. Eén keer te
laat komen is een waarschuwing, de tweede keer hoeven ze
niet meer terug te komen. Een goede voorbereiding voor als ze
later bij een bedrijf gaan werken; op tijd zijn en weten wie hun
meerdere is.
De jongens krijgen van Willy dan een aanbevelingsbrief mee en
hij bemiddelt bij een bedrijf voor deze jongens. Dat kan een bu-
reau, winkel of fabriek zijn. Willy heeft door de jaren heen een
groot netwerk opgebouwd.

Wij zijn in 2018 in Jakarta geweest
en Willy heeft ons meegenomen
naar een Honda-garage waar hij
voor veel medewerkers bemid-
deld heeft, zowel op kantoor als
op de werkvloer. De eigenaar
van de garage is zeer tevreden
met de jongens die via Willy bij
hem werken.

Een ander voorbeeld:
We hebben in Yogyakarta in een
hotel geslapen. De manager van
dat hotel was vroeger ook een
van hen die door Willy financieel
ondersteund werd met school-
geld. Een groot gedeelte daarvan bestaat uit giften uit Holland.
Zo is deze jongen (man) goed terecht gekomen, heeft een gezin
met kinderen waar hij zelf de schoolkosten voor betaalt. Zo zijn er
nog meer positieve verhalen te vertellen, te veel om hier op te
noemen.

Om nog even terug te komen op het schooltje van Willy. Als een
kind wel zijn diploma haalt op school maar de ouders kunnen de
school niet betalen of hebben een betaalachterstand dan krijgt
het kind het diploma niet mee naar huis. Eerst moet de rekening
betaald worden. In zo’n geval gaat Willy naar de ouders en kijkt
hoe de vork in de steel zit met het idee om eventueel zelf het
schoolgeld te betalen uit de giften. Want alleen als deze jongen
een diploma heeft komt hij in aanmerking voor een intelligentie-
test.
Je moet er niet aan denken dat zo’n jongen tussen zijn vrienden
staat en wordt afgewezen omdat zijn ouders niet de middelen
hebben om hun zoon door te laten leren. Gelukkig komt dit
maar weinig voor. →
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Willy ondersteunt ook een gezin met 3 kinderen waar de ouders
het niet breed hebben. De vader heeft een oude vrachtauto
van ongeveer 5 ton waarmee hij naar de rivier rijdt. Daar schep
en zeeft hij (met een klein schopje) zijn wagen vol met zand om
het aan de plaatselijke bouwplaatsen aan te bieden. Moeder
werkt op de rijstvelden. Hun dochter Fitri gaat in Yogyakarta
naar in een internaat en wordt voor ongeveer 80% door Willy on-
dersteund voor haar schoolgeld. Fitri heeft nog een jongere
broer en zus die nog thuis wonen en waar het kan helpt Willy
met schoolgeld, dit allemaal met giften vanuit Holland.

Wij, Paul en Henriëtte, hebben vorig jaar bij onze familie en vrien-
den een inzameling gehouden om Willy te ondersteunen. Het
gaat dan om bedragen die ieder voor zich mag invullen.
Wij hopen ook dit jaar weer met deze groep door te kunnen. Wil
je ook meedoen dan mag je ons daar over aanschieten of e-
mailen. We leggen graag uit hoe het een en ander in zijn werk
gaat. Het gaat gemiddeld over € 1,- in de week op jaarbasis.
Maar het mag ook wat meer of wat minder.
Wij hopen Willy nog lang te ondersteunen en dat Willy nog veel
sociaal werk mag doen.
We hebben op onze reis wat foto’s gemaakt. Je kunt ze allen
bekijken op de website van het KSCC.

Groetjes, Paul en Henriëtte

Fitri (geheel rechts) met haar familie

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

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

KERMIS IN DE CHRISTOFFEL NIEUWSBRIEF

Beste Christoffel lezers,
Op verzoek van de redactie mag ik u in 2019 zesmaal voorzien
van het laatste nieuws uit de Nederlandse kermisbranche. Al-
lereerst zal ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Atze Lubach, en nu ruim 3 jaar (vanaf januari
2016) voorzitter van de Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK
gevestigd te Apeldoorn. Nederland kent een tweetal branche-
verenigingen met een lange historie die zich dagelijks inzetten
om de belangen van de ca. 950 kermisondernemers op en
rond de 1700 kermissen in Nederland te behartigen.

De kermisbond staat jaarlijks voor een groot aantal ‘uitdagin-
gen’ (of liever gezegd bedreigingen) van ons prachtige volks-
feest. Het is ondoenlijk om u in één artikel helemaal bij te
praten over het ‘wel en wee’ van onze bedrijfstak zodat ik me
per keer zal beperken tot één onderwerp welke ons ‘kermis-
nieuws’ momenteel in grote mate landelijk bepaalt. Ditmaal is
dat het Europese fenomeen ‘schaarse vergunningen’.

SCHAARSE VERGUNNINGEN
Jaarlijks staan er in de laatste maanden van het jaar rond de
1700 oliebollen- en gebakkramen verspreid door heel Neder-
land. Het overgrote deel van deze standplaatshouders (ambu-
lante handel) zijn kermisexploitanten. Buiten het feit dat deze
periode ons afgelopen november en december ongelofelijk
veel positieve publiciteit heeft opgeleverd is het ook een inten-
sieve periode van hard werken, lange dagen, tot zelfs 7 dagen
per week maar ook omzet-technisch een zeer belangrijk on-
derdeel van onze jaarlijkse bedrijfsvoering.

Veel standplaatshouders hebben momenteel nog langdurige
afspraken, meerjarige contracten tot zelfs ‘een plek voor het
leven’. Maar Europa gooit roet in het eten. In het standplaat-
senbeleid van verschillende gemeenten staat een grote ver-
andering op stapel namelijk die van de schaarse
vergunningen. Door Europese regelgeving mogen gemeenten
verschillende vergunningen
niet meer voor onbepaalde
tijd verlenen. Deze ingrijpen-
de regelgeving geldt ook
voor de standplaatsvergun-
ningen (ambulante handel).

De BOVAK heeft hierover ge-
sproken met de Centrale
Vereniging voor de Ambu-
lante Handel. De CVAH gaf
aan dat ze in Den Haag en
Brussel een intensieve lobby
voert om de regelgeving niet
voor de ambulante handel
te laten gelden dan wel de
contractduur op te rekken
tot 15 jaar zodat investerin-
gen in nieuwe kramen niet
mank gaan lopen met de
looptijd van de standplaats
(met andere woorden; hoe
kun je nog financiële midde-
len verkrijgen wanneer je
maar een éénjarig contract
kunt verkrijgen?

Met de kermis in Aalsmeer, gehouden in
het prachtige laatste ‘voorjaars’-weekend
van februari, is het Nederlandse kermis-
seizoen vlak voor Carnaval alweer van
start gegaan!→
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Op 27 november jl. heeft de voltallige Tweede
Kamer ingestemd met een motie van SGP ka-
merlid Chris Stoffer en VVD kamerlid Martin
Wörsdörfer, om een onderzoek te starten naar
de gevolgen van de schaarse vergunningen
voor de ambulante handel. Zij verwachten dat
dit onderzoek zal leiden tot handvatten voor
gemeenten over hoe om te gaan met de
schaarse vergunning voor de ambulante han-
del.

De gemeenten Apeldoorn en Almere hebben
als één van de eersten besloten om haar nieu-
we Marktverordening uit te stellen tot er meer
duidelijkheid is. Dit betekent dat hun oude
Marktverordening van kracht blijft en dat de be-
palingen over schaarse vergunningen nog niet
ingaan. Ondertussen bereiken ons steeds meer
berichten uit het land dat verschillende ge-
meenten ‘worstelen’ met dit vraagstuk. De
BOVAK roept alle gemeenten dringend op om
voorlopig te wachten met het aanpassen van
de plaatselijke Marktverordening en de resulta-
ten van bovengenoemd onderzoek af te wach-
ten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van
het vervolg.

Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van
Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

www.bovak.nl

Dit tweede Maritime Energy Transition Event (MET) vindt plaats op 14 maart 2019.
Maritiem Nederland wil met dit evenement alle goede voornemens betreffende
duurzaamheid ondersteunen met een boeiend en inspirerend congres, vol inte-
ressante cases en visies.
Het MET Event 2018 was erg succesvol met 180 bezoekers, tevreden partners
en een boeiende middag vol discussie, goede ontmoetingen en nieuwe contac-
ten.

Voor wie: Iedereen die een rol wil spelen in de maritieme energietransitie
Wanneer: 14 maart 2019
Waar: VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum. Boompjes 251,
3011 XZ Rotterdam.
Doel: Kennisuitwisseling en netwerkgelegenheid waarbij we professionals uit de
gehele maritieme sector samenbrengen om ideeën en leads te genereren voor
mooie duurzame projecten in de maritieme sector.
Toegangsprijs: € 175,- p.p.
Abonnees van Maritiem Nederland, TW.nl, Wind Energy Magazine en WindNieuws
ontvangen € 50 korting op de reguliere toegangsprijs.
Voor studenten hanteren wij een speciaal tarief van € 50.

Voor meer informatie, aanmelden en het volledige programma klik hieronder.

Wat is de rol van de maritieme sector tijdens de energietransitie?

www.bovak.nl
https://metevent.maritiemnederland.com/metevent
www.bovak.nl
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Routeplanner door de jungle van kanker

Hoe maak ik als kankermaagd de juiste beslissing? Waar haal
ik de juiste informatie vandaan als ik van het internet alleen
maar nog angstiger word? Met wie kan ik mijn angst bespre-
ken als mijn omgeving geen flauw benul heeft wat ik door-
maak?

Daarom dit inspiratieboek met praktische handvatten na een
verwarrende kankerdiagnose.

● Waar vind ik betrouwbare informatie?
● Waar vind ik een luisterend oor?
● Wat vraag ik de arts?
● Wat kan ik zelf doen om me beter te voelen?
● Hoe zie ik er leuker uit?
● Hoe doen lotgenoten dat?

Evelien van der Werff heeft pech als ze op haar 51e voor de
tweede maal borstkanker krijgt en geluk dat ze dit vervolgens
overleeft.  Aangemoedigd door de psycholoog begint ze, tij-
dens haar ziekteproces, met
schrijven. Iedere dag. Om dich-
ter bij haar gevoel te komen. En
dat lukt: zakdoeken vol tranen
belanden daarbij in de afvalem-
mer en langzaam ontdekt ze
hoe verhelderend het uitzoeken
en opschrijven van verwarrende
dingen is. Het geeft haar een
nieuw gevoel van regie. ‘Dit ge-
voel gun ik alle mensen met een
kankerdiagnose en daarom ben
ik verder gaan schrijven om dit
boek te maken.

Boek bestellen of meer informa-
tie?
Ga naar de website van Evelien

GEBOREN

Op woensdag 23 januari is Lise Sofie Broeders geboren. Lise is
een dochtertje Merijn en Anna-Katrien Broeders en zusje van
Lotta en Lena.

Op zondag 27 januari is Adriaan Johannes (Dirk) de Jong ge-
boren. Dirk is het zoontje van Dirk-Jan en Elfie de Jong.

https://www.evelienvanderwerff.info/
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1-3 Dhr. Anton Wigman jr.; Lobke Jonkman; dhr. Jan Hoks;
 Piet Poppelier, m/s Clamarant.
2-3 Anneke Nuy-Pruyn; mevr. Miep Hoks.
3-3 Mevr. Driessen uit Millingen.
4-3 Joeri van Megen.
5-3 Ruben Pols.
6-3 Myriam De Bot; Patrick Wanders; Jan Schimmel.
7-3  Dhr. Mark Joosten; dhr. Dennis Buil; dhr. Nick van Haag;
 Jenthe de Jong.
8-3 Gerard Wanders.
9-3 Inge Brom.
10-3 Doris Buil; Leon Berkers.
11-3 Beppie Leensen-Scheers; mevr. Wilma Bosman-van Hees;
 Peter Poppelier; Erik Bosman, m/s “Tonny”.
12-3 Dhr. Wim de Grundt.
13-3 Dhr. Jan Pruyn jr. (De blonde); dhr. Ton Broeders v/h
 “Elan”; Richard van Ooyen, m/s “Ela”; Jaylinn Bosman

m/s Promessa.
14-3 Dhr. Paul Leensen uit Schijndel; Marianne Gerritsen;

Angéla Nuy-Savelkoul; Jan Wanders jr.
15-3 John v.d. Elshout.

MISINTENTIES ZONDAG 10 MAART 2019

Hettie van Bon-Reijmers en dhr. Henk Reijmers sr.
mw. T. Tetteroo-Bok v/h m.s. Corbulo,
dhr. J. Hommes,
dhr. Frans Huibers en Floor Huibers-Vermeeren,
Geoffrey Keizer ms. Avanti,
ouders Kersten-van Laak,
ouders Dakriet van Welzenes,
dhr. Henk Verberck v/h ms Elithé,
ouders Beijer-Joosten,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink.

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelij-
ken 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 aan-
geven bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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* Dhr. Henk Lischer (B44 - kamer niet be-
kend).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10,
6642 CN.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen (Afd.
Bruuk – kamer 314).
GROESBEEK, DEKKERSWALD, BOSLAAN 218,
6561 LE.
* Mevr. Rina Peters-Colmbijn (Afd. C12 –
kamer 11).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Wim Oudakker jr. –
ms. “Willem Peter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Mevr. Ria Vermeeren-Huibers.
NIJMEGEN, MACKENZIE, PANOVENLAAN
25, 6525 DZ.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” –
(Elderhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Correspon-
dentieadres)

* 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.
* 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.

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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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats

op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vrij. 8-3 17.00 -
22.00 uur

Tentoonstelling van oude rivierkaarten, boe-
ken over binnenvaart, scheepsmodellen, ou-
de werktuigen. Iedereen welkom. Toegang
gratis.Za. 9-3 10.00 -

18.00 uur

Vrij. 29-3 19.30 uur Gezellige vrijdagavond-praatavond.
Tot ongeveer 22.00 - 22.30 uur.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 28-3 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 2019

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.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 5-3 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 19-3 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA SCHIPPERSDANSAVOND PARAMONT 2019
De eerder hier aangekondigde Paramont dansavond op 30 maart in
Restaurant Paviljoen Develhof te Zwijndrecht gaat niet door!

Za. 30 -3 20.00 uur Dansavond. De avond duurt tot 24.00 uur.
Contactpersoon voor Paramont:  Wilma Vissers, telefoon: +31(0)6-15 06 35 39

mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN maart 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

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

Za. 2 maart 10.00 uur Vergadering van de brandweer op het centrum

Zo. 3 maart 11.00 uur
Carnavalsmis in de H. Petrus Canisiuskerk, Mo-
lenstraat 37 in Nijmegen.
GEEN MIS OP HET KSCC PAROCHIECENTRUM!

Ma. 4 maart 12.00 uur Dominique Schrijer, nieuwe voorzitter van Kon.
BLN-Schuttevaer bezoekt ons schipperscentrum

Di. 5 maart 13.30 uur KSCC Soos met… ontmoetingsdag met High Tea
Wo. 6 maart Start van de Vastenactie 2019

Za. 9 maart 14.00 uur Heilige Communie van Albert Moonen op het
KSCC Nijmegen.

Wo 13 maart 9.00 uur Vergadering van Stichting Meander

Vrij. 15 maart 17.30 uur
Doopplechtigheid door aalmoezenier Van Wel-
zenes sdb en inhuldiging van mts Antwerpia op
de Kattendijkdok-Oostkaai 22 in Antwerpen.

Za. 16 maart Dag van de Binnenvaart

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

mailto:info@kscc.nl
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WINDKANTER
'Ben jij nog Rooms

Katholiek en ga jij nog
naar de kerk?'  Een vraag

die sommigen van u misschien
ook wel eens gesteld heeft gekregen. Het is
opvallend dat heel wat katholieken in een
gesprek er niet graag voor uitkomen dat ze
nog lid zijn van de RK-Kerk. Als je vraagt
naar de reden van die terughoudendheid
komt steevast de schandalen binnen de RK
Kerk naar voren en daarom zwijgen ze
liever of ontkennen het lidmaatschap.
Begrijpelijk is dat wel, het misbruik is te lang
onder de pet gebleven of ontkend, maar
om de gehele katholieke achterban, uit
heden en verleden, in het
beklaagdenbankje te plaatsen gaat veel
te ver. Als je ziet wat er in de loop van
eeuwen door religieuzen en leken is
gepresteerd op het gebied van zieken- en
bejaardenzorg, het onderwijs en armenzorg
is er geen enkele reden om je als katholiek
te schamen voor het verleden op dat
gebied. Natuurlijk wel over de excessen die
zich ook hierbij hebben voorgedaan.
De grote fout die we als gelovige
katholieken hebben gemaakt is een te
vermetel vertrouwen in alles wat zich hulde
in religieuze kleding. Men kon zich
eenvoudig niet voorstellen dat religieuzen
gewone mensen zijn met dezelfde
deugden maar zeker ook ondeugden. De
priester zag men mijlenver boven het
klootjesvolk staan in de kerkelijke hiërarchie,

er werd tegenop gekeken. Tijdens de
consecratie stond hij immers van 'zonden
vrij', achter het altaar met Christus in zijn
gewijde handen wat wij als 'zondige'
gelovigen absoluut niet mochten.
We weten nu beter en opeens worden alle
religieuzen verdacht en hypocriet
genoemd. Zij strooiden wel veel strenge
wetten en voorschriften over hoofden van
de mensen uit en wakkerden het
zondebesef en angst voor het hellevuur tot
in het absurde aan, maar heel wat
religieuzen hebben daar klaarblijkelijk zelf
geen boodschap aan gehad. Voor
katholieken die toch al niet zo sterk in
kerkgang waren, is dat de voornaamste
reden geweest om de kerk vaarwel te
zeggen. In hun hart blijven velen, ondanks
alle twijfels, daarbij katholiek maar het
Instituut RK- Kerk heeft hen zo niets meer te
bieden. Teveel hypocrisie en dat zie je
helaas in veel kerkgenootschappen, ook bij
de Islam.
Dat was al in de tijd dat Jezus zijn
boodschap uitdroeg en toen al sprak van
'witgepleisterde graven, mooi van buiten

maar rot van binnen'. Zelf zijn we misschien
ook wel zo maar als leken hoeven wij alleen
tegenover God verantwoording af te
leggen, het RK- Instituut nu al aan de
wereld en dat is een zeer moeilijke positie.
Hoe kun je het vertrouwen terugwinnen?
Op de eerste plaats moeten we de
mensen, die zich in hun hart nog katholiek
voelen maar niet naar de kerk gaan een
hart onder de riem steken. Kerkgang heeft
niets te maken met het katholiek zijn want
dit laatste is een persoonlijke,
gevoelsmatige levensstijl van binnenuit, in
navolging van Christus Boodschap.
Bovendien, Christus heeft geen Kerk
gesticht, dat alles is mensenwerk. Een kerk
was en is nog bedoeld als plaats van
samenkomst van de RK- gemeenschap,
met of zonder priester. Het RK- Instituut is
gegroeid uit noodzaak van sturing toen het
christendom zich zo spontaan over de
wereld uitbreidde en de eenheid
behouden moest blijven in het uitdragen
van Christus Boodschap.
Het groeide in de Middeleeuwen echter uit
tot een van de mensenwereld afgesloten
centrum van politieke een geestelijke
macht en heerser over leven en dood die
ver van het dagelijkse leven van de
mensen kwam te staan en dus de binding
verloor met de achterban. Het resultaat is
nu zichtbaar geworden in een in
ontwikkeling en kennis gegroeide wereld
met democratische spelregels.

Corvee

Kop
op!!!
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Schippersvereniging Sterreschans Doornenburg organiseert op
8 en 9 maart een tentoonstelling in Het Ontmoetingscentrum,
Kerkstraat 3 in Doornenburg.

De openingstijden zijn op vrijdag 8 maart van 17.00 tot 22.00
uur en zaterdag 9 maart van 10.00 tot 18.00 uur.

De Sterreschans heeft
nog zoveel materialen
die nooit getoond zijn,
dat deze nu tentoon-
gesteld gaan worden.
Het gaat om oude ri-
vierkaarten, veel bin-
nenvaart boeken,
foto’s met ‘oude’ bin-
nenvaartschepen,
scheepsmodellen,
‘oude’ werktuigen die
vroeger op de sche-
pen gebruikt werden,
vlaggen, enz.

Iedereen is hartelijk
welkom en de entree
is gratis.



Christoffel Nieuws pagina 24← terug naar pagina 1

FINANCIËN

DE ONDERNEMER KAN NOTEREN

In combinatie met de miljoenennota is ook het
belastingplan 2019 gepresenteerd en inmiddels al weer aange-
past als gevolg van het (toch) niet afschaffen van de (omstre-
den en veel besproken) dividendbelasting.
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 gereali-

seerd tegen een belastingaftrek van max. 49%.
● Vanaf 2020 is alles (ook huis) nog aftrekbaar tegen max. 46%;

ieder jaar daarna met 3% minder aftrek (tot een tarief van
37,05% is bereikt).

● Ook ondernemers moeten helaas bovenstaande belastingre-
ducties toepassen op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaf-
trek, de MKB-vrijstelling en stakingsaftrek.

● De heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd.
● Het aanmerkelijk-belang-tarief wordt verhoogd naar 26,25%

(2020) en 26,9% (2021).
● Het eigenwoningforfait wordt in 2019 verlaagd naar 0,65%.
● Indien geen eigenwoningschuld aan de orde is, komt het be-

laste eigenwoningforfait weer gefaseerd in beeld.
● In 2019 wordt het (lage) Vpb-tarief verlaagd naar 19% en in

2020 naar 16,5%. Als extra impuls voor vooral het MKB ver-
laagt het kabinet het lage (winsten tot € 200.000) Vpb-tarief
(stapsgewijs) verder van 16,5% naar 15% in 2021. In totaal ver-
laagt het kabinet het lage vennootschapsbelastingtarief met
5%-punt; het lage Vpb-tarief wordt met 1%-punt extra ver-
laagd t.o.v. het regeerakkoord.

● Box 3-belasting: 0,6% belasting op belastbaar vermogen tot
€  100.800 en 1,3% belasting 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 verande-

ren in OVOB (Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling van
Omzetbelasting). Een omzet van max € 20.000 wordt bepa-
lend 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%).

● Om het ondernemersklimaat verder te versterken reserveert
het kabinet vanaf 2021 een bedrag van € 200 miljoen struc-
tureel om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verla-
gen.

Vele genoemde aanpassingen zijn op vele binnenvaartonder-
nemers van toepassing.
Een fiscale check met doorrekening van effecten voor de ei-
gen positie is dan ook zeker relevant.

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
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Wethouder De Ridder stopt in Tilburg: watergraaf in Boxtel

De Tilburgse wethouder Erik de Ridder
wordt watergraaf bij waterschap De Dom-
mel in Boxtel. De Ridder wordt naar ver-
wachting in het voorjaar benoemd, zijn
functie als wethouder in Tilburg legt hij dan
neer.

De Ridder (40) is sinds 2010 wethouder in
de gemeente Tilburg en zit reeds in zijn der-
de termijn. Daarvoor is hij in 2009 korte tijd
raadslid in Tilburg geweest. Op dit moment
is hij 2e locoburgemeester met de portefeuille zorg, welzijn,
sport, evenementen en emancipatie en integratie. De Ridder
ontpopte zich als een wethouder met een warm hart voor het
kermisbedrijf, die open stond voor kritiek en vanuit een toe-
komstvisie bereid was om veranderingen door te voeren. Een
ingevoerde verandering durven herroepen bij het uitblijven
van de beoogde verbetering/vooruitgang, hoorde daar bij.

Het is nu aan de fractie van het CDA om een voordracht aan
de gemeenteraad voor een opvolger te doen. Communicatie
hierover volgt, zodra er meer bekend is.

Uiteraard wensen wij de Ridder bijzonder veel succes toe in zijn
toekomstige functie.

Met dank aan de Kermis Carrousel

Dinsdag 26 februari

Op een schip is het werk
nooit gedaan. Hier is Peter
bezig met het onderhoud
van de loopbrug naar het
KSCC Nijmegen Parochie-
centrum.

Groetjes vanaf een mooi Bali,
Paul en Henriëtte Leensen
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Geniet u van de lente?

Viert u carnaval?

U bent op vakantie?

Stuur ons uw foto.

Stuur ons een foto (of twee) voor-
zien van een kort commentaar.
Deel uw ervaring met ons. Wij
plaatsen het in de nieuwsbrief.
E-mail uw foto naar
redactie@kscc.nl

Op donderdag 7 februari heeft op de Maaskade in
Zwijndrecht de feestelijke doop en plechtige inzege-
ning plaatsgevonden van de mts Monford van familie
De Smedt. Doopmeter was Faye de Smedt en de inze-
gening werd gedaan door aalmoezenier B. van Welze-
nes sdb.

Feestelijke doop en inzegeningen

Op zaterdag 9 februari heeft in Schoten de feestelijke
doop en inzegening plaatsgevonden van de mvs Zon-
ga van familie René en Chantal Goedgezelschap.
Doopmeter was dochter Astrid en de inzegening werd
gedaan door aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

Op vrijdag 15 maart wordt de nieuwe tanker mts Ant-
werpia gedoopt. De doopplechtigheid zal worden ge-
daan door aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb.
De inhuldiging door doopmeter Nina Gasten.
De doop vindt plaats op adres:
Lazy Jack, Kattendijkdok-Oostkaai 22, 2000 Antwerpen.
Vanaf 16.00 uur kan het schip bezichtigd worden. De
doopplechtigheid vindt op 17.30 uur plaats.

mailto:redactie@kscc.nl
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Beperkte bereikbaarheid KSCC Nijmegen Parochiecentrum op
zondag 17 maart

In verband met de jaarlijks terugkerende hardloopwedstrijd
Stevensloop is op zondag 17 maart het KSCC Parochiecentrum
minder goed bereikbaar.
Het parcours van de hardloopwedstrijd loopt over de Weurtse-
weg en over de Waalbanddijk.

Naar het parochiecentrum
Het heeft tot gevolg dat op zondag 17 maart vanaf 11.00 uur
de Weurtseweg wordt afgesloten. Wilt u de h. Mis op het paro-
chiecentrum bijwonen dan dient u voor die tijd op het centrum
aanwezig te zijn.

Vertrek uit het parochiecentrum
De deelnemers van de loop passeren de Havenweg tussen
12.00 en 12.45 uur. Hierdoor is uitrijden tussen 12.00 en 12.45 uur
niet mogelijk. Na 12.45 uur is het mogelijk om via de Haven-
weg-Lijnbaanstraat-Marsstraat uit te rijden.

Zie hiervoor onderstaande kaart.

W
aalhaven
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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.

Hij vroeg ons of we van de Polizei waren
omdat we met die band om liepen. Als
we de boel bij hem wat in de gaten wil-
den houden konden we iedere dag ko-
men eten. Ook hij was bang voor de
Russen. 'Drecksäcke' die alles wat los en
vast zat meenamen. En als je ze niets gaf
sloegen ze je gewoon dood. De boerderij
van zijn buurman was in brand gestoken.
Ik had wel medelijden met ze. Ze waren
zo aardig. We beloofden dat we ons best
zouden doen.

De officier van de Canadezen vroeg op
zekere dag of we dienst wilden doen op
de weg. Daar moesten we dan ook ieder-
een aanhouden. De mannen wel te ver-
staan. Om het paspoort vragen en als ze
dat niet hadden moesten we ze naar
hem toe brengen. We kregen een revol-
ver met holster en riem. Het was net echt.
We hadden nog nooit een revolver in
handen gehad. Wij de weg op. Als we er
drie hadden aangehouden bij wie de
boel niet klopte dan moesten we ze naar
binnen brengen met de handen omhoog
en een van ons er achter met een getrok-
ken revolver. We wisten niet eens of dat
ding geladen was. Maar het werkte wel.
Er was er niet een die weg wilde lopen.

We brachten er zo wel vijfentwintig per
dag op. Er waren Duitsers bij die voor je
op de knieën vielen. Ze smeekten om te
mogen gaan. Ze wilden zo graag naar
huis. Zij hadden ook geen oorlog gewild
en hadden geen idee wat er gebeurd
was, als je ze moest geloven tenminste.
Medelijden mochten we niet hebben. De
Amerikanen maakten wel uit wat er met
hen zou gebeuren. 's Avonds werden de
Duitsers met vrachtwagens afgevoerd.
Waarheen dat wisten we niet. De man-
nen uit andere landen bleven bij ons. Ik
vergeet nog te vertellen dat we ook een
blauwe overall hadden gekregen en een
witte helm met M.P. erop. Het zag er wel
stoer uit. In het dorp, in het café vloog de
ober voor ons. Het was 'bitte' hier en 'bitte'
daar. We genoten ervan. Nu stonden we
eens aan de andere kant. Eerst stonden zij
ons af te blaffen, nu hadden wij ze in onze
macht.
's Middags gingen we onze soep niet
meer halen. Bij de boer was het eten be-
ter. We waren erg bevoorrecht. Degene
die er niet uit mochten hadden de hele
dag ook niets te doen. Dat was geestdo-
dend. Voor ons vlogen de dagen om.

Op een keer werd mijn naam geroepen.
Een man die dat hoorde kwam naar me
toe. Hij vroeg: "Ben jij soms familie van Cor
Broekmeulen?" Ik zei:"Ja dat is mijn broer."
Hij vertelde dat hij samen met hem op
een zevenhonderd tonner had gevaren.
Maar dat Cor nu in Lüdinghausen in het

ziekenhuis lag. Ze hadden zijn hand eraf
geschoten. Toen ik 's middags vrij was ben
ik naar de commandant gegaan en heb
om een fiets gevraagd om mijn broer in
het ziekenhuis in Lüdinghausen op te kun-
nen zoeken. Ik kreeg een fiets en nam
een marinepak en wat chocolade mee.
Ik vermoedde dat hij er niet zo florissant uit
zou zien. In Lüdinghausen was het zieken-
huis zo gevonden. Ik vroeg naar  Broek-
meulen. Laat die nou de vorige dag op
transport naar Holland gesteld zijn. Dat
was jammer.
Het ziekenhuis werd geleid door de Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid, dat
was dezelfde orde als in Blerick, waar ik
op school geweest was. "Hoe is het met
mijn broer?", vroeg ik. De dokter die hem
geholpen had werd gehaald. Hij zei dat
het redelijk goed met hem ging, daarom
hadden ze hem naar huis laten gaan. Zijn
hand hadden ze nog kunnen behouden
maar het zou nooit meer worden zoals het
was. Daar moest ik het mee doen.
Ik ben weer terug gefietst en met z'n maat
gaan praten die met hem gevaren had.
Hij vertelde dat ze in Beddingen bij de
Hermann Göring Werke hadden liggen
lossen. Mijn broer had bij hem in het ruim
moeten werken. Hij was vier weken eerder
dan ik door de Grüne Polizei meegeno-
men. Hij was gelijk op transport gesteld
naar Beddingen en moest daar haven-
werk doen.

Wordt vervolgd
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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

Pastoraat:

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
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
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

Christoffel Nieuwsbrief 6 verschijnt op donderdag 14 maart 2019.
Deadline: 11 maart.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Kitty Cuijpers, broeder Willy Leensen,
Paul Leensen, Henriëtte Leensen, Atze Lubach, Cor van der Veeken, Wim
Onderdelinden, Frank Veldkamp, Evelien van der Werff.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

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

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

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

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-

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-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

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