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Van de bestuurs- en directietafel
40.000 mensen liepen zondag in Amsterdam mee in
deze mars van de Dam naar het Museumplein. Wij
moeten ons bewust worden dat we Rentmeester zijn
van deze aarde, en geen bezitters van de aarde.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Klimaatmars zondag 10 maart in Amsterdam
40.000 mensen liepen zondag in Amsterdam mee in deze mars
van de Dam naar het Museumplein.
In de media kreeg het veel aandacht. Mensen voelen zich nu
wat meer verantwoordelijk voor het klimaat. Maar de meningen over hoe het klimaat te beheersen lopen ver uiteen.
Er worden veel zonnepanelen geplaatst, windmolens etc. om
de nodige energie te genereren. Het nut daarvan wordt door
sommigen betwijfeld: het is, zoals men zegt, een druppel op
een gloeiende plaat. Want, zo vinden zij, dit probleem moet
Europees aangepakt worden.
Op de radio was vorige week een bericht dat het draagvlak
van de plannen van het kabinet tot verbetering of stabiliseren
van het klimaat aardig was afgezwakt. Dit heeft naar mijn mening te maken met de angst dat er een pittig prijskaartje aanhangt. Men denkt dat
dit ten laste komt van
de burger. En als klap
op de vuurpijl kwam op
maandagmorgen het
bericht in de media
dat deskundigen zich
grote zorgen maken
over de verloedering
van ons landschap

door windmolens en zonnepanelen. De aanblik op ons mooie
Nederland wordt er niet beter op, vinden zij.
Moeten wij dan maar niets doen? Neen, is natuurlijk het antwoord. Helaas mist Nederland sterke politieke leiders die in
staat zijn een goede en verantwoorde visie en stappenplan te
ontwikkelen. Mensen die vanuit hun reële sociaal economische bewogenheid denken en over de berg heen kijken, zodat draagvlak en vertrouwen bij de bevolking ontstaat. Politici
zouden zich als één blok moeten scharen – kijkend over hun
eigen schaduw heen – achter een Europees mondiaal reëel,
uitvoerbaar en betaalbaar klimaatbeleid. Nu tuimelt men over
elkaar en probeert de gunst van de kiezer voor zich te verwerven.
De kerken kunnen een
belangrijke rol in deze
zaak spelen. Wij moeten ons bewust worden
dat we Rentmeester
zijn van deze aarde, en
geen bezitters van de
aarde. Dit moeten
geen loze woorden zijn,
maar een stevige stelregel waarlangs wij leven.
Wat kunnen wij doen? Verantwoord omgaan met het gebruik
van energie voor licht en verwarming zoals olie en gas. Wij
moeten deze bronnen gebruiken waar en wanneer het nodig
is, en geen valse zuinigheid betrachten.
Aan boord van het KSCC en pastoraal centrum proberen wij
dit in praktijk te brengen. Als iedereen op de plaats waar hij of
zij leeft of werkt dat ook doet, zijn we al een eind in de goede
richting.
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20 maart: Provinciale Staten en
Waterschappen verkiezingen

De media staan bol van reclame voor deze verkiezingen.
Kamerleden, Statenleden: ze doen allemaal hun best om de
gunst van de kiezer te winnen. Er zijn kieswijzers die u kunt raadplegen (klik hier voor de stemwijzer). Maar daarbij moeten we
wel zelf blijven nadenken. Maar ja, dat is natuurlijk bij alles. Er
wordt vaak gekozen op het mooie gezicht of de vlotte babbel.
Denk zelf goed na is ons advies, maar maak wel gebruik van
uw kiesrecht.
Zaterdag 16 maart 1ste Nationale Dag van de Binnenvaart
De binnenvaart treedt naar buiten, profileert zich, laat zich
zien.
De meeste activiteiten spelen zich af in het westen van het
land. U vindt hierover voldoende gepubliceerd in de media.
(Ga naar de website: www.dagvandebinnenvaart.nl) Maar
ook in het Zuiden, Oosten en Noorden van het land zijn er veel
mogelijkheden: er zijn heel veel kunstwerken zoals bruggen en
sluizen te bezoeken. Maar daarvoor moet je wel op de fiets.
Hope and pray dat het mooi weer wordt.
Het kerkklokje aan boord van het KSCC en pastoraal centrum
Nijmegen
Wij hebben de firma Eijsbouts in Asten de opdracht geven het
lui-element van de kerkklok van het KSCC en pastoraal centrum te vernieuwen. In eerdere uitgaven van het Christoffel
Nieuwsbrief vertelden wij u over de plannen.
Nu wordt het gerealiseerd. Tevens wordt de verbinding van de
klokkenstoel met het dek verbeterd.
Er wordt onder de klokkenstoel een dikke rubberen mat gelegd, zodat het geluid van de klokkenstoel gedempt wordt.

Denkt u aan de Vastenactie.
U kunt uw gift overmaken aan:
Stichting K.S.C.C. voor
Rijn- en Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23
o.v.v. Vastenactie 2019
U kunt het bedrag wat u schenkt van
de belasting aftrekken.
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Af en toe komt er weer een priester op het kerkschip ‘het Zuiden’

Sinds het overlijden van aalmoezenier Chris Eijsermans gaat een
klein groep vrijwilligers voor in de woord en communiedienst onder
leiding van gebedsleider Jos van Dongen.
Met zorg en plichtsgetrouw bereiden zij zich voor en gaan met passie voor in de viering. Maar het ook fijn als er met regelmaat een
priester voorgaat. De Eucharistie blijft de basis van ons samenzijn.
Een tijd lang werd het team ondersteund door een diaken Ad van
Kuik. 2 jaar geleden heeft hij afscheid genomen. Nu krijgt het team
zo nu en dan ondersteuning van pastor Bert Grootaarts en vanaf nu
van pater Ad Blommerde, Marist.
Het pastoraat is blij met deze ondersteuning. Ook in het Nijmeegse
kunnen wij over een priester beschikken wanneer ik verhinderd ben;
te weten pastoor Van Balveren of pastoor L. Visschedijk.
Deze pastores zijn graag bij ons en wij zijn blij met hen.
Op de foto ziet u pater Ad Blommerde. Wij wilden dat hij in het midden zou staan, maar hij koos voor links.
Wij kenden elkaar al enigszins vanuit Druten. 2 jaar geleden heeft hij
mij vervangen bij een huwelijk in Frankrijk.

Ombouw telefooncentrale
Er verandert veel in de digitale- en internetwereld. Dat
betekent dat de technische kant van telefoon- en internetverbindingen ook verandert. Het ISDN zoals men dat
noemt, wordt definitief uitgeschakeld. Daarvoor in de
plaats komen er weer nieuwe technieken. Ons internet
moest sowieso ge-update worden. Het liep allemaal erg
traag. Deze operatie heeft, na goedkeuring onzerzijds,
geen invloed op de bereikbaarheid van KSCC Nijmegen
en het pastoraat. De telefoonnummers, e-mailadressen
en www-adres blijven hetzelfde.
De directie heeft een aantal wensen samengesteld. Onze koers hebben wij mede bepaald in overleg met ons ITbedrijf, Autena, in de persoon van Rob Tromp. Karel
Schreurs, die de aanbesteding verzorgt, heeft deze wensen meegenomen in zijn onderzoek en gesprekken met
de diverse aanbieders. Uit deze activiteiten is Ziggo als
de beste provider uit gekomen. Dinsdag 12 maart is internet op de kabel in gebruik genomen. Het internet gaat
nu sneller: een goede verbetering.
Het nieuwe telefoonsysteem (van analoog naar digitaal)
zal medio april in werking treden.
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ARGE besturen van schippersverenigingen
gevestigd in steden en dorpen aan de Beneden
Rijn vanaf Keulen en West-Duitse kanalen

Dit jaar wordt de jaarvergadering in Duisburg gehouden op
zaterdag 23 maart. Gastheer is de schippersvereniging Duisburg, in 1880 opgericht.
Het aantal schippersverenigingen is drastisch geslonken. Tot
voor 6 jaar geleden waren Vynen, Emmelsum, Darttlen, Bergeshövede belangrijke partners in deze ARGE. Nu is de groep kleiner en heeft als doelstelling: groot in het kleine. De Millingse
schippersvereniging st. Nicolaas heeft een pittige stem in het
geheel. We voorzien elkaar over en weer van informatie, de
situatie van de internationaal scheepvaart op economisch sociaal, pastoraal en technisch vlak.
In de loop dat jaren is er ook een hele goede en vaak persoonlijke verstandhouding gegroeid met de deelnemers.
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Zegt de ene ambtenaar tegen de andere:

"Ik weet niet wat mensen tegen ons hebben -

We doen helemaal niets".

Voedselbank: een krat om voedsel in te doen
Bij de ingang van het KSCC en het pastoraal centrum in Nijmegen staat een krat met er op vermeld: voedselbank. Het blijkt
dat er heel veel voedsel in de vuilnisbank belandt dat nog
goed bruikbaar is.
Er wordt de laatste tijd veel over geschreven. Er zijn restaurants
die van overgebleven voedsel van restaurants en grootgrutters
maaltijden aanbieden voor een hele lage prijs. In veel plaatsen in Nederland zijn voedselbanken opgericht. Ook in Nijmegen.
Er staat een grote krat in het halletje van het centrum waar u
nog goed en bruikbaar voedsel in kunt deponeren. Wij zorgen
er voor dat dit bij de voedselbank in Nijmegen terecht komt,
zodat er mensen die met minder dan een miniem loontje moeten leven, er blij mee gemaakt kunnen worden.
Namens de hele crew een fijn weekend
En… vergeet u de vastenactie niet!
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Vals Geld? Hoe herken je het?
Het aantal valse bankbiljetten dat in Nederland en wereldwijd is
onderschept, is vorig jaar fors gedaald. In Nederland bleef de
vangst beperkt tot nog geen 39.000 biljetten, 10% minder dan
vorig jaar. De Nederlandsche Bank, die de cijfers publiceert, kan
geen reden voor de scherpe afname geven.

Je kunt op allerlei manieren zien of een eurobiljet echt is of niet.
Veel kenmerken op het biljet zijn gewoon met de hand en het
blote oog te controleren door te kijken, te kantelen en te voelen. In dit artikel lees je hoe je de belangrijkste echtheidskenmerken van bankbiljetten snel kunt controleren.

Dat het kan verkeren werd op donderdag 7 maart duidelijk toen
bekend gemaakt werd dat in Almere drie personen gearresteerd zijn wegens valsemunterij. Bij invallen in drie woningen leverde de huiszoekingen ruim 300.000 euro aan vals geld op.
Daarnaast vond de politie printers, hologrammen, enveloppen,
wenskaarten, postzegels en adreslabels. De 300.000 euro bestonden geheel uit valse 20- en 50- eurobiljetten.

Via de ‘kijk, voel, kantel-methode’ kun je snel de echtheid van
een bankbiljet controleren. Een volledige lijst van echtheidskenmerken vind je op de website van De Nederlandsche Bank. Ook
kun je daar illustraties vinden van hoe deze kenmerken eruit zien
en waar je ze precies kunt vinden op de bankbiljetten.

Wereldwijd zijn er afgelopen jaar 563.000 valse eurobiljetten onderschept, meldt de Europese Centrale Bank. Dat lijkt veel, maar
in 2015 werden er nog bijna 900.000 valse briefjes uit de roulatie
genomen. Sinds dat jaar zijn er – zowel in Nederland als wereldwijd – telkens minder vervalste euro’s gevonden.
De meeste vervalsingen zijn van biljetten van 50 euro. Buiten Nederland is ook het twintigje populair bij valsemunters. In 2013 is
Europa begonnen met het uitgeven van de tweede serie eurobiljetten, na de eerste serie in 2002. De nieuwe briefjes zijn moeilijker na te maken. In mei van dit jaar verschijnen de twee laatste
biljetten in die nieuwe serie, van 100 en 200 euro.
Hoe herken je valse eurobiljetten
Er is geen reden voor paniek dus. Maar het is wel goed om een
keer stil te staan bij hoe echt van vals geld te onderscheiden.

Lees verder
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€5 (Europa serie)
● Voelbare inkt.
Voel de voorkant
van het biljet.
Vooral de lijntjes
aan de linker- en rechterrand zijn goed
voelbaar.
● Watermerk. Houd het biljet tegen het
licht. In het watermerk verschijnen prinses Europa en het getal 5. Het getal
licht sterker op. Op een donkere ondergrond wordt het watermerk, en vooral
het getal, donkerder.
● Smaragdgroen cijfer. Kantel het biljet
en zie in het groene glanzende getal 5
een lichtbaan op-en-neer bewegen.
● Hologram. Kantel het biljet en zie de
verschillende kleureffecten bij prinses
Europa en rond het gebouwtje.
€ 5 (Eerste serie)
● Watermerk.
Houd het biljet
tegen het licht.
In het watermerk
verschijnen het gebouwtje en het getal
5. Het getal licht sterker op. Op een
donkere ondergrond wordt het watermerk, en vooral het getal, donkerder.
● Voelbare inkt. Voel de voorkant van
het biljet. Vooral bovenin het biljet zijn
de ribbels, het grote getal 5 en de let-

Christoffel Nieuws pagina 7
ters ©BCE ECB EZB EKT EKP goed voelbaar.
● Hologram. Kantel het biljet en het getal
5 verspringt naar een €-teken. Let op
de kleureffecten.
● Glanzende band (achterzijde van biljet). Kantel het biljet en er verschijnt een
goudkleurige glanzende band. De
band verandert van goudgeel naar
bijna helemaal doorzichtig. In de band
ziet u het getal 5 en het €-teken.
€ 10 (Europa serie)
● Voelbare inkt.
Voel de voorkant van het biljet. Vooral de
lijntjes aan de
linker- en rechterrand zijn goed voelbaar.
● Watermerk. Houd het biljet tegen het
licht. In het watermerk verschijnen prinses Europa en het getal 10. Het getal
licht sterker op. Op een donkere ondergrond wordt het watermerk, en vooral
het getal, donkerder.
● Smaragdgroen cijfer. Kantel het biljet
en zie in het groene glanzende getal 10
een lichtbaan op-en-neer bewegen.
● Hologram. Kantel het biljet en zie de
verschillende kleureffecten bij prinses
Europa en rond het gebouwtje.

€ 10 (Eerste serie)
● Watermerk.
Houd het biljet
tegen het licht.
In het watermerk verschijnen het gebouwtje en het
getal 10. Het getal licht sterker op. Op
een donkere ondergrond wordt het
watermerk, en vooral het getal, donkerder.
● Voelbare inkt. Voel de voorkant van
het biljet. Vooral aan de bovenkant
van het biljet zijn de ribbels, het grote
getal 10 en de regel ©BCE ECB EZB EKT
EKP voelbaar.
● Hologram. Kantel het biljet en het getal
10 verspringt naar een €-teken. Let op
de kleureffecten.
● Glanzende band (achterzijde van biljet). Kantel het biljet en er verschijnt een
goudkleurige glanzende band. De
band verandert van goudgeel naar
bijna helemaal doorzichtig. In de band
ziet u het getal 10 en het €-teken.
€ 20 (Europa serie)
● Voelbare inkt.
Voel de voorkant van het biljet. Vooral de
lijntjes aan de linker- en rechterrand zijn
goed voelbaar.
Lees verder
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● Watermerk. Houd het biljet tegen het
licht. In het watermerk verschijnen prinses Europa en het getal 20. Het getal
licht sterker op. Op een donkere ondergrond wordt het watermerk, en vooral
het getal, donkerder.
● Smaragdgroen cijfer. Kantel het biljet
en zie in het groene glanzende getal 20
een lichtbaan op-en-neer bewegen.
● Hologram. Kantel het biljet en zie de
verschillende kleureffecten bij het getal
20 en rond het gebouwtje. Houd het
biljet tegen het licht. In het hologram
komt in een raampje prinses Europa tevoorschijn. Zie ook het effect bij de omschrijving van het watermerk.
€ 20 (Eerste serie)
● Watermerk.
Houd het biljet
tegen het licht.
In het watermerk verschijnen het gebouwtje en het
getal 20. Het getal licht sterker op. Op
een donkere ondergrond wordt het
watermerk, en vooral het getal, donkerder.
● Voelbare inkt. Voel de voorkant van
het biljet. Vooral aan de bovenkant
van het biljet zijn de ribbels, het grote
getal 20 en de regel ©BCE ECB EZB EKT
EKP voelbaar.
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● Hologram. Kantel het biljet en het getal
20 verspringt naar een €-teken. Let op
de kleureffecten.
● Glanzende band (achterzijde van biljet). Kantel het biljet en er verschijnt een
goudkleurige glanzende band. De
band verandert van goudgeel naar
bijna helemaal doorzichtig. In de band
ziet u het getal 20 en het €-teken.
€ 50 eerste serie
● Watermerk.
Houd het biljet
tegen het licht.
In het watermerk verschijnen het gebouwtje en het
getal 50. Het getal licht sterker op. Op
een donkere ondergrond wordt het
watermerk, en vooral het getal, donkerder.
● Voelbare inkt. Voel de voorkant van
het biljet. Vooral aan de bovenkant
van het biljet zijn de ribbels, het grote
getal 50 en de regel ©BCE ECB EZB EKT
EKP voelbaar.
● Hologram. Kantel het biljet en het getal
50 verspringt van het gebouwtje naar
het €-teken. De beelden worden omringd door kleureffecten.
● Kleurveranderend cijfer (achterzijde
van biljet). Kantel het biljet en het getal
50 rechtsonder verandert van paars
naar olijfgroen.

€ 50 Europa serie
● Voelbare inkt.
Voel de voorkant van het biljet. Vooral de
lijntjes aan de linker- en rechterrand zijn
goed voelbaar.
● Watermerk. Houd het biljet tegen het
licht. In het watermerk verschijnen prinses Europa en het getal 50. Het getal
licht sterker op. Op een donkere ondergrond wordt het watermerk, en vooral
het getal, donkerder.
● Smaragdgroen cijfer. Kantel het biljet
en zie in het groene glanzende getal 50
een lichtbaan op-en-neer bewegen.
● Hologram. Kantel het biljet en zie de
verschillende kleureffecten bij het getal
50 en rond het gebouwtje. Houd het
biljet tegen het licht. In het hologram
komt in een raampje prinses Europa tevoorschijn. Zie ook het effect bij de omschrijving van het watermerk.
€ 100
● Watermerk.
Houd het biljet
tegen het licht.
In het watermerk
verschijnen het gebouwtje en het getal
100. Het getal licht sterker op. Op een
donkere ondergrond wordt het watermerk, en vooral het getal, donkerder.
Lees verder
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● Voelbare inkt. Voel de voorkant van
het biljet. Vooral aan de bovenkant
van het biljet zijn de ribbels, het grote
getal 100 en de regel ©BCE ECB EZB EKT
EKP voelbaar.
● Hologram. Kantel het biljet en het getal
100 verspringt van het gebouwtje naar
het €-teken. De beelden worden omringd door kleureffecten.
● Kleurveranderend cijfer (achterzijde
van biljet). Kantel het biljet en het getal
100 rechtsonder verandert van paars
naar olijfgroen.
€ 200
● Watermerk.
Houd het biljet
tegen het licht.
In het watermerk verschijnen het gebouwtje en het
getal 200. Het getal licht sterker op. Op
een donkere ondergrond wordt het
watermerk, en vooral het getal, donkerder.
● Voelbare inkt. Voel de voorkant van
het biljet. Vooral aan de bovenkant
van het biljet zijn de ribbels, het grote
getal 200 en de regel ©BCE ECB EZB EKT
EKP voelbaar.
● Hologram. Kantel het biljet en het getal
200 verspringt van het gebouwtje naar
het €-teken. De beelden worden omringd door kleureffecten.

● Kleurveranderend cijfer (achterzijde
van biljet). Kantel het biljet en het getal
200 rechtsonder verandert van paars
naar olijfgroen.
€ 500
● Watermerk.
Houd het biljet
tegen het licht.
In het watermerk verschijnen het gebouwtje en het
getal 500. Het getal licht sterker op. Op
een donkere ondergrond wordt het
watermerk, en vooral het getal, donkerder.
● Voelbare inkt. Voel de voorkant van
het biljet. Vooral aan de bovenkant
van het biljet zijn de ribbels, het grote
getal 500 en de regel ©BCE ECB EZB EKT
EKP voelbaar.

● Hologram. Kantel het biljet en het getal
500 verspringt van het gebouwtje naar
het €-teken. De beelden worden omringd door kleureffecten.
● Kleurveranderend cijfer (achterzijde
van biljet). Kantel het biljet en het getal
500 rechtsonder verandert van paars
naar olijfgroen.
Controleren echtheid eurobiljetten
Als je vals geld bezit, is de schade voor je
eigen rekening. Controleer daarom altijd
enkele kenmerken om de echtheid van
een biljet vast te stellen. Twijfel je aan de
echtheid van een bankbiljet, neem dan
contact op met de politie of met de
bank.
Met dank aan de Kermis Carrousel.
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Er is al veel gedaan om mensen die minder goed ter
been zijn ook zelfstandig deel te nemen aan het dagelijkse leven. Dat is terug te vinden bij stoepranden en ook bij
heel veel openbare gebouwen, waar speciale opritten zijn om
trappen te kunnen vermijden. Mobiliteit is iets vanzelfsprekends
en toch mogen we ons bewust zijn dat veel mensen hulpmiddelen nodig hebben om een afstand te overbruggen. Vaak is dat
noodzakelijk, maar het komt ook voor dat mensen er gewoon
even uit willen. En hoe is het dan met de wandelpaden? Binnen
de bebouwde kom en in aangelegde parken is er veel mogelijk.
Uiteraard is het anders in buitengebieden. Daarom wordt er het
nodige aan gedaan om ongemakkelijke oneffenheden aan te
pakken, zodat mensen die bijvoorbeeld uit een revalidatie komen weer op pad kunnen.
Inmiddels gaat de inschrijvingsperiode van de 103e Nijmeegse
Vierdaagse de laatste week in. Tot en met vrijdag 22 maart
17.00 uur kan een inschrijving plaatsvinden. Iedere belangstellende kan zich via www.4daagse.nl aanmelden voor een deelname. De kosten bedragen € 84,00 en bij een KWBN-lidmaatschap
zal er een korting van € 5,00 worden verleend.
Mochten er op 22 maart meer dan 47.000 inschrijvingen zijn dan
volgt er een loting. Met nog twee weken te gaan stond de meter op 44.444.
In de mogelijke loting vallen 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 groepsverband lopen
- in de jaren 2004, 2005, 2006 of 2007 zijn geboren

zijn uitgeloot in 2017 (de 101e Vierdaagse) én in 2018 (de
102e Vierdaagse)
- het gehele programma van Via Vierdaagse doorlopen
Uiteraard is er op website van de stichting De 4DAAGSE heel
veel informatie te vinden.
-

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 zeker tot 15 juni 2019
is het mogelijk een opgave te doen.
Voor de komende twee weken staat de volgende
wandeltocht op het programma:
17 maart
48e Poldermars in Ooij
Wsv De Roodborstjes
Afstand: 5-10-15-20-30 km
Startplaats: dorpshuis de Sprong
Prins Bernhardstraat 3 6576 BB Ooij
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
024-6632708
Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van
wandeltochten die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Made en Rotterdam op 16
maart, in Barchem op 17 maart, in Klarenbeek op 22
maart, in Dordrecht op 23 maart, in Beltrum op 23 en
24 maart 2019.
Een hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com
Voor bunkeringen in België, Oostenrijk,
Zwitserland en eventuele andere stations
in Nederland of Duitsland, kunt u contact
opnemen met het kantoor.

Carnavalssoos in Zwijndrecht
Het was dinsdag 5 maart heel gezellig op de speciale binnenvaartsoos in Zwijndrecht. De soos was in carnavalssfeer met live
muziek en natuurlijk de beentjes van de vloer met als afsluiter
een polonaise. De stemming zat er goed in. Foto’s Ina Feenstra

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.

Bekijk alle foto’s op onze website.

REINPLUSFIWADO.COM

← terug naar pagina 1

#DOESLIEF
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De nieuwe campagne van SIRE

Vorige week maandag 4 maart lanceerde SIRE (Stichting Ideële
Reclame) haar nieuwe campagne #DOESLIEF. SIRE wil daarmee
Nederlanders aan het denken zetten over hoe we dagelijks met
elkaar omgaan. De campagne confronteert Nederland met groot
en klein onaardig gedrag. Bumperkleven, het negeren van een
caissière in de supermarkt, treiteren van OV-medewerkers, elkaar
niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein, geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale
media.

#DOESLIEF campagne hopen we dat
mensen zich realiseren dat onaardig gedrag nergens voor nodig en kwetsend
voor de ander is. Met het ontwapenende
‘DOESLIEF’ spoort SIRE Nederland aan
om elkaar met één woord aan te spreken
op onaardig gedrag. Daarmee willen we
Nederland een beetje mooier en liever
maken.”

Morele superioriteit
Onaardig gedrag
Paul van Lange (Hoogleraar Sociale Psy“We zijn steeds minder aardig voor elkaar. Onderzoek laat dat ook
zien: 49% van de Nederlanders vindt het de verkeerde kant opgaan en chologie, VU Amsterdam) onderschrijft
het belang van
ziet dat de samenleving polariseert en verde campagne.
hardt. “Kijk om je heen, het gebeurt elke
Enkele feiten:
“Eén van de
dag. Vaak hebben mensen hun onaardige ● 146.571 scheldtweets met het woord ‘kanker’ erin
grootste irritaties in Nederland komt voort uit
gedrag niet eens door”, volgens Lucy van
in 2018
overlast die anderen veroorzaken. Mensen
der Helm, directeur van SIRE. Edwin Be- ● 26% afname in 10 jaar tijd t.a.v. elkaar voor laten
willen vriendelijkheid; 87% van de Nederlanijer, projectleider van de campagne, vult
gaan in het verkeer
ders geeft aan dat we wel wat aardiger kunaan: “Er lijkt
● 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de
nen zijn voor elkaar. Velen willen zich daar
een discremiddelvinger
best voor inzetten als anderen dat ook doen.
pantie te be● 3.618 meldingen van burenruzies in Rotterdam in
Maar daar ligt de eerste hindernis: morele
staan tussen
2018
superioriteit. Vergeleken met ons zelf, vinhet Nederden we dat anderen zich gemiddeld genolandse, tolemen veel onaardiger en minder sociaal gedragen. Een andere
rante imago dat we graag uitdragen en
hindernis betreft asymmetrie in waarneming. We zien de gevolgen van
dat wat we dagelijks ervaren in de omons gedrag voor ons zelf heel goed, maar onderschatten vaak de gegang met elkaar. De vrijheid van mevolgen voor anderen. De bestuurder in haast zal niet altijd zien dat de
ningsuiting waar we zo trots op zijn,
andere weggebruiker bumperkleven als erg bedreigend kan ervaren.
baart ons ook de grootste zorgen.” 74%
We zien dit ook op sociale media, waarbij je heel eenvoudig mensen
van de Nederlanders vindt het dan ook
reputatieschade kunt toebrengen. Dat die ander daar wakker van ligt
nodig dat er een landelijke campagne
en soms zelfs een leven lang last van heeft, zal menig veroorzaker
komt om mensen met onaardig gedrag
zich amper realiseren.”
te confronteren. Van der Helm: “Met de

← terug naar pagina 1
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Groeten uit het
zonnige Honfleur.
Op aanraden van
Sander J. hier geraakt, als hij er nog
ligt; de hartelijke
groeten.
Tot gauw
Anja en Jan Valk,
m/s ‘Anti-Lope’

Groeten uit
Lermoos,
Saalbach, 7 maart
2019
Vanuit Lermoos
sturen wij
Myrthe, Elsa,
Richard, Marieke,
Vincent, Ilona,
Wesley, Jolanda en
Henry de hartelijke
groeten.

De nieuwe nieuwsbrief van het LOVT is uit. Wilt u weten wat
de internaten het afgelopen halfjaar hebben gedaan? Of
de stand van zaken binnen het LOVT of LOVK? Klik op de
afbeelding hierboven en lees de gehele mailinfo.

← terug naar pagina 1

Vastenactie 2019:
Maison Papy in Congo
Sinds 1996 vangen wij straatkinderen op.
We hebben toen twee gebouwen gebouwd en die Maison Papy genoemd.
Papy was een van de eerste straatkinderen die we opvingen, maar die al ziek en
verlaten was. hij is ondanks onze zorg
toch vroeg gestorven in de handen van
een verpleegster. Zodoende hebben we
ons huis naar hem vernoemd. De bevolking uit de buurt noemen de kinderen
‘papillons’, de vlinders. Op dit moment
hebben we een 30-tal kinderen tussen de
6 en 20 jaar. Allen volgen onderwijs, lagere school, middelbaar of technisch onderwijs. De laatste aangekomen kinderen
waren te laat omdat de scholen al waren
begonnen en die krijgen hier ter plaatsen
lessen in lezen, wat Frans, rekenen en de
inlandse taal.

Christoffel Nieuws pagina 14
Na zoveel jaren vragen de muren om
een fris kleurtje en de muggengazen zijn
aan vervanging toe. Ook enkele matrassen en lakens zijn aan vernieuwing toe.
De kinderen moeten toch in een vriendelijk omgeving leven. Ze hebben al geen
ouderlijke liefde dus wij proberen hen
toch met liefde iets mee te geven voor
het leven en dat ze zich bij ons thuis voelen.
Fijn dat u in voorbereiding van het Paasfeest aan onze kinderen wil denken. Zjj
zullen u allen daar zeer dankbaar voor
zijn.
Wij wensen U allen een goede vaart naar
Pasen en veel vreugde en plezier op de
kermis en in het circus. Laat ook anderen
van uw vreugde genieten.
Zalig Paasfeest en namens alle jongens
een vriendelijk groet.
Kees de Congolees

Broeder Kees Smeele sdb
met zijn leerlingen.

De stand op de donatiemeter
staat na 7 dagen al op € 640,- .
En we hebben nog 3 weken te
gaan!
U kunt uw gift ook overmaken
aan:
Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en
Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23
o.v.v. Vastenactie 2019

← terug naar pagina 1
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HEILIIGE EERSTE COMMUNIE
Op zaterdag 9 maart ontving Albert Moonen zijn Eerste Heilige
Communie.
De plechtigheid heeft plaatsgevonden om 14.00 uur op het
KSCC Parochiecentrum.
OVERLEDEN
Op zaterdag 9 maart is, in de leeftijd van 89 jaar,
Andries Johannes (André) Derksen overleden. Weduwnaar van Thea Derksen – Christ. De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 15 maart
om 11.00 uur in crematorium Waalstede, Staddijk 130
(naviagtie: Staddijk 125) te Nijmegen.
VERHUISD
Per 5 maart zijn Bernard en Riet Derksen – Meesters verhuisd
van Nieuwe Es 104 naar Nieuw Es 118, 4254 AX Sleeuwijk. (Ja,
inderdaad een paar deuren verderop).

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

← terug naar pagina 1
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John v.d. Elshout.
Dhr. Bruno Kievits; mevr. Manuela Kievits; Yvan Janssen;
Anita Lindqvist-Savelkoul; Myrthe Scholting.
Nicola Pauwels.
Mevr. Marga van Rijswijk.
Hans Vermeeren; Ilona Janssen; Martijn Wanders.
Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl.
Ingrid Montens; Henri Derksen.
Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.
Mevr. Kelly Leensen; Ilona Brands, m/s “Narvik”.
Dhr. Kees Mutsaerts m/s “Jordy-M”; dhr. Wim Verschuren;
Mark Peters; Abel Schuiling.
Mevr. Riek Verberck-Wanders; dhr. Ton Neyenhof;
Maarten v.d. Donk.
Ageeth Smit v/h “Danielle-S”; Diana v.d Wijgaart-Snijder;
Maarten v.d Broek.
Dhr. Jan Peters; Luuk Derksen; Saskia Sanders.
Frank Vermaas; dhr. Laurens Mulders; mevr. Lea Bom;
Boaz Poppelier.
Theo Janssen uit Groesbeek; Jessica Fendel.
Gerard Valk m/s “Venus”; Nathalie Wanders m/s
“Torrent”.

MISINTENTIES ZONDAG 17 MAART 2019
Dhr. André Derksen, mevr. Pauline Wams-van Steen,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
ouders Wennekes-van Oijen en overledenen fam. Wennekes,
ouders van Woerden-in ’t Veld,
ouders Bemboom-de Boer, broeder Gelasius Honig,
ouders van Oijen-Derksen, mw. H. Bouhuis, dhr. C. de Jong,
ouders de Louw-van Nuenen en Peter de Louw,
dhr. Jantje Heijmen,

MISINTENTIES ZONDAG 24 MAART 2019
Mevr. de Pauw-Faase en overleden familieleden,
ouders Piet en Anneke Sanders,
mw. V. Steentjes-van Welzenes en overleden familieleden
familie Van Welzenes-Klarenaar,
dhr. H. Kramer, dhr. Alex Sijbranda,
ouders Graat-Lutgens, ouders Straatman-Derksen,
mw. Eliza Derksen-Wennekes, dhr. G. Wennekes, overledenen
familie Wennekes-Heijmen en John Wennekes,
dhr. Arie Wennekes,

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent. (De
State Hillegersberg Revalidatiecentrum)
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENSTRAAT 60
* 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.
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Peter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
* Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” – (Elderhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ. (Correspondentieadres)
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512
AC.

* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27, D47533 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.

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.

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019
Zondag
Woensdag
Di. 19 maart

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge14.00 uur
opend.
9.30 uur Rikconcours

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats
op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Vrij. 29-3

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2019
Elke derde zondag van de
maand

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

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

Gezellige vrijdagavond-praatavond.
Tot ongeveer 22.00 - 22.30 uur.

19.30 uur

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 BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT 2019
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Di. 19-3
Za. 30-3

13.30 uur

Binnenvaartsoos
GEEN PARAMONT DANSAVOND.

Di. 2-4

13.30 uur

Binnenvaartsoos. Met creatieve middag.

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

Binnenvaartsoos
Creamiddag
Dinsdag 2 april is er weer de creatieve damesmiddag. De meest
uiteenlopende dingen worden dan gemaakt. Wie creatief is en zin
heeft gemaakte spullen tentoon te stellen of verkopen kan zich aanmelden bij de Binnenvaartsoos.
Jean Wijnen telefoon: 06 – 10 97 92 95
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← terug naar pagina 1
AGENDA KSCC NIJMEGEN maart 2019

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of
telefonische afspraak
Eucharistieviering: let op bereikbaarheid i.v.m.
Zondag
11.00 uur
Stevensloop. Zie website KSCC
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

Vrij. 15 maart 17.30 uur

Za. 16 maart
Do. 21 maart 17.00 uur
10.00 uur
Za. 23 maart
11.00 uur
13.00 uur
Di. 26 maart

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Doopplechtigheid door aalmoezenier Van Welzenes sdb en inhuldiging van mts Antwerpia op
de Kattendijkdok-Oostkaai 22 in Antwerpen.
Dag van de Binnenvaart. Ga naar hun website
voor een volledig overzicht van evenementen:
www.dagvandebinnenvaart.nl
Bijeenkomst Sociëteit ‘De Wandelgang’ in Waalrestaurant Molenweg 37 te Heerjansveen.
ASV voorjaarsvergadering in Appartementen
Senioren Harmonie. Gaesbeekstr. 11 Rotterdam.
ARGE - vergadering in Museum der Deutschen
Binnenfahrt, Apostelstrasse 84 Duisburg (D).
Bestuursvergadering KSCC / KSW Nijmegen

Vr. 29 t/m zo. 14.00 31 maart
20.00 uur

Bestuursvergadering LP / LKSCC en steunstichtingen.
Open Scheepvaartdagen Antwerpen. Locatie:
De Waagnatie. Rijnkaai 150, Antwerpen.

Zo. 31 maart 2.00 uur

Ingang zomertijd. Zet de klok een uur vooruit.

15.00 uur

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

← terug naar pagina 1
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Tentoonstelling De Sterreschans Doornenburg 8-9 maart
Buiten onze verwachting is de tentoonstelling op vrijdag 8 en
zaterdag 9 maart druk bezocht door naar schatting een paar
honderd bezoekers. Ook belangstellende uit Capelle aan de
IJssel, Waddinxveen, Oosterhout Brabant, Kampen enz.
De tentoonstelling is een versterking gebleken voor onze vereniging De Sterreschans. Alle moeite die we gedaan hebben
heeft zich terugbetaald met een achttal nieuwe leden, waaronder zelfs één uit Rotterdam.
Het publiek was verrast door de mooie, maar vooral goed verzorgde / nette opstelling en uitstraling. Met andere woorden:
“d’r stond wat”!
Met vriendelijke groet,
Jaap Stienstra
Bekijk alle foto’s op de website van het KSCC.
Bekijk ook het Sterreschans-promotiefilmpje hieronder ↓

← terug naar pagina 1
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Karin Anema geeft een inkijk in de
besloten binnenvaartcultuur
Zaterdag 23 maart om 14:00 uur presenteert schrijfster
Karin Anema haar boek ‘Boegwater’ in het Maritiem Museum Rotterdam. De lezing vindt plaats in het kader van
de Boekenweek 2019. In het boek legt ze de binnenvaartcultuur bloot en vertelt ze over het bijzondere leven aan boord van binnenvaartschepen. De lezing, vol
foto’s en videofragmenten, geeft een inkijk in deze besloten wereld. Haar boek behoort dan ook tot de ‘Top vijf’ van de vijftig romans over de binnenvaart die te vinden zijn in de bibliotheek van
het Maritiem Museum. Conservator Ron Brand zal de lezing inleiden en meer vertellen over de geschiedenis en de collectie van de
bibliotheek.
‘Boegwater’
Voor haar boek ‘Boegwater’ stapte schrijfster Karin Anema letterlijk in
de wereld van de binnenvaart. Ze wilde kennis maken met de levenswijze en de besloten binnenvaartcultuur. Wat voor mensen zijn schippers? In haar presentatie laat Anema de verschillen zien, maar gaat
ook op zoek naar dat wat hen verbindt. De verhalen van de schippers
gaan over hun strijd om het bestaan. Over vroeger en over de toekomst. Van geen communicatiemiddelen aan boord naar boordcomputers en een auto aan boord. Van zwaar werk naar automatisch en van
veel contact onderling naar geen contact of alleen bij een aanvaring.
Wat maakt het varen en de binnenvaart zo aantrekkelijk voor de mannen en vrouwen in de vaart?
Binnenvaartromans
De bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam is ouder dan het
Maritiem Museum zelf en bevat een schat aan maritieme boeken en
tijdschriften. Conservator Ron Brand zal de lezing van Karin Anema
inleiden en zijn ‘Top vijf’ van de zeker vijftig titels over de binnenvaart
die te vinden zijn in de bibliotheek presenteren. Het boek ‘Boegwater’
behoort vanzelfsprekend tot deze ‘Top vijf’!

Boekenweek
De 84ste editie van de Boekenweek vindt plaats van zaterdag 23
maart tot en met zondag 31 maart. Dit jaar is het thema ‘De moeder de
vrouw’ naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff over de binnenvaart. In de binnenvaart schippert niet alleen de man, maar is een
vrouw achter het stuur net zo vanzelfsprekend. Kijk voor meer informatie over de Boekenweek op www.boekenweek.nl.

De wereld van de binnenvaart
De lezing is gratis toegankelijk met een geldig entreebewijs en vindt
plaats op zaterdag 23 maart om 14:00 uur. Belangstellenden kunnen
zich vooraf aanmelden via: secretariaat@maritiemmuseum.nl.

← 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.
Nu wil het toeval dat hij bij een neef van
ons in het ruim moest gaan werken. Die
heeft er gelijk werk van gemaakt om mijn
broer bij hem aan boord te krijgen. Dat
was gelukt. Dat was voor mijn broer een
hele vooruitgang. In die barakken bij de
fabriek had je niets te lachen en eten
kreeg je ook niet veel. Ze waren van Beddingen naar Bremen gevaren en hadden
daar weer geladen voor Duisburg. Doordat de Tommy's en de Amerikanen zo
vlug optrokken waren ze een paar kilometer voor Lüdinghausen gestrand. Ze lagen
daar mooi rustig vertelde hij.
's Morgens ging mijn broer melk halen bij
de boer. Hij liep met het dochtertje van
onze neef langs het kanaal. Er kwam ineens een vliegtuig uit de lucht vallen dat
begon te schieten. Mijn broer had nog de
tegenwoordigheid van geest om zich aan
de binnenkant van de dijk te laten rollen
met dat kind. Hij was wel geraakt. De
hand waar hij de melkkan in vast had was
doorschoten. Het was een melkkan met
een ijzeren hengsel. De kogel kletste tegen de hengsel, dat veroorzaakte een
grote wond. Het meisje was aan haar pink
geraakt maar gelukkig niet zo ernstig. Het
gebeurde toen de legers over de Rijn
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kwamen. De Tommy's schoten toen op
alles wat bewoog. Het gebeurde 's ochtends maar mijn broer werd 's avonds pas
geholpen. De Duitse soldaten gingen
voor.
Na vier weken Dülmen werden ook wij op
transport gesteld. We zouden naar Venlo
worden gebracht. Alleen de jongens van
Brabant en Limburg mochten mee, de
anderen waren nog niet geheel bevrijd. Er
kwam een grote vrachtwagen voorrijden
met banken aan de zijkant. Daar werden
de soldaten ook mee vervoerd, zo'n dertig man per wagen. Eindelijk naar huis.
Een mens went geloof ik overal aan. We
waren al weer aardig ingeburgerd in onze
kazerne in Dülmen vond ik. We waren zo
in Venlo. Daar moesten we eruit. We stopten bij het station. De treinen naar Maastricht reden weer. Naar Brabant was het
moeilijker want de bruggen waren kapot
of onklaar gemaakt. Brabanders moesten
dus maar zien hoe ze thuis kwamen.
We naderden Sittard al snel, maar nu nog
naar Born. De bussen reden nog niet dus
er zat niets anders op dan maar weer te
gaan lopen. Het is maar vijf kilometer
maar mijn koffer was nogal zwaar. Ik ben
er gekomen en het was me het weerzien
wel na een klein jaar. Ze konden er niet
over uit dat ik er zo picobello uitzag in mijn
nieuwe spullen. Wat er in de koffer zat
vonden ze ook niet te geloven. In Born
hoefde je geen honger te lijden maar de
luxe van koffie en thee hadden ze ook al

lang niet meer gekend. De schoenen pasten mijn moeder niet. Een van mijn zusters
nam ze in beslag.
In Born zelf was niet veel gebeurd. Het
was zonder slag of stoot in augustus 1944
ingenomen. Als we in Grevenbicht in de
haven hadden gelegen, wat makkelijk
had gekund, was ons een hoop ellende
bespaard gebleven. Ze hadden voor de
haven twee grote sleepschepen laten
zinken zodat er niets meer uit kon. In
Maasbracht hadden ze anders huis gehouden. Daar dreven niet veel schepen
meer.
Een ding was bij mijn thuiskomst niet zo
leuk. Cor was nog niet op komen dagen.
Waar zou die gebleven zijn? Zou er met
zijn hand wat gebeurd zijn? Je gaat van
alles denken. Vader en moeder waren
zich rot geschrokken toen ik vertelde wat
ik wist. Pas na tien dagen stond hij voor
onze neus. Wat zag hij eruit. Van zijn jas,
trui en hemd hadden ze in het ziekenhuis
aan een kant de mouwen afgeknipt om
zo goed bij de hand te kunnen komen. Hij
was onderweg naar huis weer in het ziekenhuis terecht gekomen. Er was bloedvergiftiging bijgekomen. Ze hebben er
toen weer in moeten snijden. De hand zat
nog in het verband. Toen hij het ons liet
zien ben ik zowat van mijn stokje gegaan.
Zijn handpalm was helemaal rauw vlees.
Wordt vervolgd.
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Werkzaamheden Waalfront Nijmegen
In de komende jaren vinden rond de Waalhaven in Nijmegen
enkele majeure bouwwerkzaamheden plaats. Dat betekent
dat de bereikbaarheid van de haven op sommige tijden minder zal zijn dan dat u gewend bent.
We houden u door middel van een pagina op onze website
op de hoogte van alle werkzaamheden in de buurt van de
Waalhaven.
Niet alle werkzaamheden hebben direct invloed op de bereikbaarheid, maar kunnen wel bijvoorbeeld uw reistijd verlengen.
Denkt u daarbij aan korte omleidingen, wegversmallingen en
aangepaste bushaltes in de buurt.
Stelt u zich daarom regelmatig op de hoogte van alle werkzaamheden en bezoek regelmatig onze website.
Bekijk hier alle werkzaamheden voor de komende maanden
op: https://www.kscc.nl/werkzaamheden-waalfront-nijmegen/

Open Scheepvaartdagen Antwerpen 2019
Hou vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 maart vrij op je kalender, want dan opent Waagnatie Expo & Events opnieuw
haar deuren voor één van de gezelligste vakbeurzen namelijk
De Open Scheepvaartdagen!
Dé vakbeurs waarbij ongeveer 150 gespecialiseerde bedrijven
binnen het domein van de binnenvaart met veel enthousiasme hun diensten en/of producten presenteren.
U kan er terecht voor o.a. meer info over onderhoud, inrichting,
technologie, scheepsreparatie, nieuwbouw, de nieuwe regelgeving, opleiding, werkgelegenheid en zoveel meer. Een unieke gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten te
leggen.
Data & Locatie
Vrijdag 29 t/m zondag 31 maart 2019
van 14.00 tot 20.00 uur.
Adres
Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen.
Bezoek voor alle informatie: http://www.osd-antwerpen.be/
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Korte bespreking over de toekomst Waalhaven Nijmegen
Op dinsdag 26 februari organiseerde het Ontwikkelingsbedrijf
Waalfront in Breble de inspiratiesessie Waalhaven. Een mix van
bewoners van de Handelskade, het Waalhaeve wooncomplex
en de woonboten in de Waalhaven wisselden ideeën uit over
de toekomst van de Waalhaven. Welke functie en sfeer moet
de Waalhaven krijgen, wat is belangrijk in dit gebied?
Stedenbouwkundige van de gemeente, Mathieu Schouten,
trapte af met een presentatie als opwarmer voor de brainstrom.
Daarin kwamen historische beelden van de haven voorbij met
scheepskranen op de kade en chique kantoorgebouwen van
de oude slachterij. Maar ook de toekomstschetsen voor het
Hilckmanterrein, de groene ‘landtong’ tussen de Honig en de
ingang van de Waalhaven, en prikkelende voorbeelden van havens elders. De presentatie eindigde met een aantal inspirerende denkrichtingen. Aan de hand hiervan spraken de
aanwezigen aan tafels met elkaar.
Kijk op de website van Waalfront voor een greep uit de ingebrachte ideeën en aandachtspunten.
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Uitnodiging
VIER SAMEN MET EEN INTRODUCE HET BEGIN VAN DE LENTE!
Werden we in februari al in een lentestemming gebracht, deze
nieuwe bijeenkomst op 21 maart vieren we het officiële begin
van de lente.
Om de feestvreugde te vergroten, nodigen we onze leden uit om
een introducé mee te nemen. Wie weet bevallen hun eerste
stappen in De Wandelgang wel zo goed dat zij met ons mee willen blijven lopen. Aan de catering zal het niet liggen, want er
staat een feestelijk Italiaans buffet klaar en dat kost zoals gebruikelijk niets. Bezitters van oude BBM- of De Wandelgangmunten kunnen deze nog steeds gebruiken voor de drankjes. De
lentezon voor op het terras staat inmiddels gereserveerd.
Wees daarom welkom op donderdag 21 maart 2019, vanaf
17.00 uur. Waal Restaurant is te vinden aan Molenweg 37 in
Heerjansdam, er is gratis ruime parkeergelegenheid in de
omgeving. Graag tot dan!
Zet alvast de volgende bijeenkomst in de agenda; 18 april a.s.
Dan gaan we 'Varen met Sophia' in Rotterdam. Een actie ten
bate van het Sophia kinderziekenhuis. U hoort daar nog meer
over!
Uw dagelijks bestuur
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Dordrecht
078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein
06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)
078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht
0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam
010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam
010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam
010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam
010-412 91 51
Bureau Telematica
010-206 06 06
--------------------------------------------------------RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt
088-797 40 20
Sluis Tiel
088-797 42 35
Sluis Hagestein
088-797 36 88
Sluis Amerongen
088-797 36 78
Sluis Driel
088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)
088–797 39 10
Sluis Grave
088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries
088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede
088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht
088-797 42 20
Sluis Volkerak
088-797 49 90
VP
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
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
Y. Meering
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
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------
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