
Christoffel Nieuws
Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Nummer 9 - 25 april 2019 - Jaargang 4

Verdere inhoud:        Pag:
Van de bestuurs- en directietafel      2
Koninklijke onderscheiding voor Pierre Verberght   4
Foto’s Goede Week en Pasen      6
Rabobank Clubkas Campagne 2019     7
Wandelnieuws        8
Tinder voor mensen met schulden      9
Familieberichten        10
Onze jarigen/Misintenties       11
Onze zieken         12
Nieuwe eigenaresse Cuore      13
Agenda’s KSCC’s en Schipperssoosen     16
Agenda KSCC Nijmegen       17
Maritime Industry 2019       18
Uitnodiging bijeenkomst NRMM Stage V     19
Digitale revolutie op Maritime Industry beurs    20
KSCC Soos met… Nijmegen modeshow     21
Katholieke Illustrtatie over Don Bosco     22
Doop en inzegening Somtrans LNG     23
De laatste varensjaren van een binnenvaartschipper. Feuilleton 24

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.

Van de bestuurs- en directietafel

De Paasdagen liggen weer achter ons. Wij kunnen
terug zien op goede dagen. Met de mensen die er
waren hebben wij er in gezamenlijkheid mooie en in-
spirerende vieringen van gemaakt.
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4 mei Nationale Dodenherdenking

Zijn we ons bewust dat wij in een heel bijzonder deel
van de wereld wonen? Al meer dan 70 jaar is er geen
oorlog in Europa. Zaterdag 4 mei staan we daar om
20.00 uur bij stil.
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Beste Kermis van 2019

Vanaf ‘Goede Vrijdag’ start het nieuwe kermisseizoen
welke jaarlijks doorloopt tot eind oktober. Met de start
maakt de kermisbranche met trots de winnaars van
‘De Beste Kermis van Nederland 2019’ bekend.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De Paasdagen liggen weer achter ons

Wij kunnen terugzien op goede dagen. Met de
mensen die er waren hebben wij er in gezamenlijkheid mooie
en inspirerende vieringen van gemaakt. Het koor, de bloem-
versiering, de kosters, de speciaal voor deze gelegenheid inge-
vlogen zangers en musici, Onder het altaar prijkte een nieuw
vloerkleed. De kapel was er aan toe. Kortom Pasen was een
bron van inspiratie.
Op 2de Paasdag werd de Vastenactie afgesloten. De teller
staat nu op € 2.500,-. We laten de Vastenactie 2019 nog even
door lopen.
In het volgende CN geven wij U de einduitslag.
Tijdens de heilige Mis in een vraag gesprek vertelde pater Wim
Boksenbeld, die met zijn zus en zwager vanuit Raalte naar Nij-
megen waren gekomen, over zijn werk in Haïti. Hij vertelde met

voelbare passie zijn verhaal: kommer en kwel, armoede en
zorg: maar toch de moeite waard om terug te keren om het
verhaal van Jezus in woord en daad in praktijk te brengen voor
de meest armen mensen: kinderen. Jeugd, volwassenen en
ouderen.
“Waar begin je aan,” was mijn vraag: ”De steun van God en
de inspiratie van Maria en don Bosco, de inzet van de mede-
broeders en medezusters zijn onze krachtbronnen” was zijn ant-
woord.
Elsa Scholting, kleindochter van Henry en Jolanda Mooren,
overhandigde pater Wim Boksenbeld een cheque van
€ 1.000,- vergaard tijdens de Vastenactie.
Na de heilige Mis een kopje koffie/thee met wat lekkers. Het
was een hele gezellig Paasfeest.

Zaterdag 27 april Koningsdag
Onze Koning Willem Alexander viert
zijn verjaardag.  Een nationale
feestdag: reden om onze driekleur
met oranje wimpel in de vlaggen-
mast. In de diverse dorpen en ste-
den worden feesten georganiseerd
en vrijmarkten. En er staan heel wat kermissen in het teken van
Koningsdag.

Zondag 28 april kermis mis Woerden
In Woerden is er in de botsauto van Maurice Rademakers zon-
dag een feestelijke heilige Mis. Een kleine werkgroep van de
parochie in Woerden en het kermispastoraat heeft de viering
voorbereid.
Het parochiekoor onder leiding van Geert Liefting zal samen
met Eliza Verlaan de zang en muziek verzorgen. Hopelijk heb-
ben we deze keer goed weer. Waarom? In de afgelopen jaren
regende en waaide het verschrikkelijk. De heilige Mis sluiten we
af met het zingen van het Wilhelmus, waarna koffie en een
oliebol.



Christoffel Nieuws pagina 3← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

4 mei Nationale Dodenherdenking

Zijn we ons bewust dat wij in een heel
bijzonder deel van de wereld wonen? Al meer

dan 70 jaar is er geen oorlog in Europa. In de we-
reld zijn er tientallen brandhaarden. De media
doen er dagelijks verslag van. Er wordt gedemon-
streerd voor meer, er wordt gemopperd, politici ra-
ken met elkaar in de clinch, geestelijke claimen dé waarheid
en dan… de Notre-Dame: de bekende kathedraal in Parijs. In
een paar uur een kerk grotendeels verwoest. Mensen lopen te
hoop, media springen als hyena’s op het nieuws, maar ook zijn
er biddende en zingende mensen. De Notre-Dame in de
brand: een ramp.
Maar ook dan zijn er mensen
die dapper zijn. Wij zetten on-
ze schouders onder de we-
deropbouw. Zij worden
ondersteund door weldoe-
ners die ook vinden dat de
Notre-Dame moet herrijzen:
dat de toren als een vinger-
wijs naar God ons met de he-
mel moet verbinden. De
mensen voelen zich weer sa-
men een sterke gemeenschap. Natuurlijk zijn er ook altijd criti-
ci… die dit gemeenschap gevoel weer afbreken. De media
doen daar mooi aan mee…
en dan zondag jl.
de aanslagen in Sri Lanka… meer dan 359 doden en een
enorm aantal gewonden. De wereld wordt er stil van. Op
Palmzondag had Pam van den Beld vanuit de vastenactie
een cheque van € 500, - meegekregen voor het project van

pater Steurs in Sri Lanka. Bij het horen van dit bericht op de ra-
dio schoot Pam direct in mijn gedachten: zij was daar. Dus ge-
beld, geen gehoor. Nog eens gebeld. Er zal toch niets…
Gelukkig op Tweede Paasdag een berichtje. “Bernhard ik zag
dat je belde, maar de lijn viel weg. Wij zijn gelukkig veilig maar
het vreselijk voor de mensen hier. Zalig Pasen en een extra ge-
bedje is nodig voor hier. Hartelijke groet Pam en Ben van den
Beld”.
(Onze gift een druppeltje op een gloeiende plaat.)

De  lange inleiding was nodig om op 4 mei hen te gedenken
die voor onze vrijheid hebben gevochten en de vele slachtof-
fers die aan alle kanten van de oorlog zijn gevallen.
Daarom 4 mei de vlag half stok om 5 mei de bevrijding te vie-
ren. De dag moet ook in het teken staan van onze  inzet voor
vrijheid in vele opzichten: respect en zorg voor ieder mens on-
geacht aard, ras, geloof en afkomst, voldoende eten  voor ie-
dereen, goed onderwijs en gezondheid zorg  etc.
Maar er is ook een bekende Latijnse spreuk: ‘quis vis pacem
para bellum’, wie de vrede wil moet zich op de oorlog voorbe-
reiden. Het klinkt als een tegenstelling. Dat is het ook. Kijkt u
naar beelden op de tv  en u hoort leiders praten dan voelt u
vaak zucht naar macht, een struikelblok voor de inzet naar een
gezonde participatie maatschappij.
Daarin moeten wij investeren, de jeugd leren  dat is het niet
alleen  is: ikke ikke  en…………. de rest kunt u zelf aanvullen. De
geschiedenis leert wat de gevolgen zijn. Een aantal  ouderen
kan er over meepraten. Dan klinkt het toch allemaal even an-
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Koninklijke onderscheiding voor Pierre Verberght

Donderdag 25 april heeft het Zijne Majesteit koning Willem
Alexander behaagd de heer Pierre Verberght een Koninklijke on-

derscheiding toe te kennen. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Het idee kwam uit de bol van Jan van Strien uit Zwijndrecht. Een
aantal mensen heeft hij gevraagd om zijn aanvraag schriftelijk te
ondersteunen. Dat is van harte gebeurd.
De onderscheiding is uitgereikt door de Consul Generaal der
Nederlanden de heer Bert van der Lingen in de residentie Consul-
Generaal in Antwerpen.
We kennen allemaal de reisverslagen van zijn reizen naar het
‘Oostblok ‘. In de scheepvaartmedia waren veel reisverslagen te
lezen.
Pierre is lid van dé sociëteit de Wandelgang. Vaak is hij aanwezig
op haar maandelijkse bijeenkomst, maar hij support ook het RK
pastoraat voor de binnenvaart in België en Nederland.

Proficiat Pierre en draag hem met ere!

Circusstad Festival Rotterdam 2019

Op woensdag 1 mei opent Circusstad Festival 2019 met de
Nederlandse première van de bloedstollende ‘Epifonima’, van
het vermaarde Zweedse gezelschap Cirkus Cirkör.

Er is een wervelend voorprogramma: optreden van de nieuwe
generatie circus artiesten uit Nederland en België. Voor het
complete programma ga naar hun website.Pierre Verberght ontvangt de onderscheiding

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

https://circusstad.nl/programma/
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MOP
Er zitten drie mensen op een motor:

de chauffeur en twee passagiers.

Hoe heet de middelste?
Rob.

En waarom heet de middelste Rob?

De voorste zit voorop, de achterste achterop.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Grote Scheepvaart Beurs ‘Maritime Industry’
in Gorinchem 7, 8 en 9 mei

In de scheepvaartmedia
wordt er al veel aandacht
aan deze echte binnen-
vaartbeurs besteed.
Natuurlijk is er veel te zien:
de nieuwste technische
snufjes op allerlei gebied.
Een bezoek aan de beurs is de moeite waard. Voor ons is het
belangrijk mensen te ontmoeten.
De Landelijke Parochie heeft niet, zoals onze protestantse col-
lega’s, gekozen voor een vaste stand.
Wij ontmoeten de mensen graag in de ’wandelgang.’ Even
een gesprekje,  een afspraak maken.
Het pastoraat is er: Presentie is Preventie.
Er wordt ook een aantal symposia gehouden: belangrijk voor
de schipperondernemer. Het is goed om te weten waar jij met
je bedrijf staat in deze grote vervoersketen in het Europese in-
termodale vervoer. Maar het is ook belangrijk als lid van een
organisatie goede input te geven aan de bestuurders, direc-
ties en medewerkers van de organisaties en overheden. Lees
meer over de beurs in deze Christoffel Nieuwsbrief op de pagi-
na’s 18, 19 en 20.
En het is ook altijd hartstikke gezellig elkaar te ontmoeten.

Van harte een fijn Konings- en Bevrijdingsweekend  toege-
wenst.

Hele fijne weekenden.
Namens de redactie:
B.E.M. van Welzenes  sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Ha Ha HaHa Ha

Ha Ha
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Goede Week en Pasen 2019

De eucharistievieringen van
Palmzondag, Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, de Paas-
wake op zaterdag, Eerste
Paasdag en Tweede Paasdag
zijn goed bezocht. Op Eerste
Paasdag werd de muziek on-
der andere verzorgd door Syl-
via Greve (zang) en Ingeborg
Hubens (piano). Op Tweede
Paasdag werd de muziek ver-
zorgd door Dinie Jacobs (fluit).
Foto's: Gerus Brugman

Bekijk alle foto’s op
onze website

https://www.kscc.nl/fotovideo/
https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Rabobank Clubkas Campagne 2019

Ondersteun KSCC Nijmegen van 14 – 29 mei

Sedert enkele jaren organiseert de Rabobank
in de regio voor aangesloten Rabobanken de
mogelijkheid zich aan te melden voor financiële ondersteuning
van uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten.
De Rabobank Rijk van Nijmegen is onze “huisbankier” en onder-
steunt vrijwilligersactiviteiten met de “CLUBKAS CAMPAGNE
2019”. De Clubkas-campagne is uitsluitend bedoelt voor rabo-
leden/cliënten en daarom hebben wij ons daarbij aangemeld.

Om onze vrijwilligersprojecten, gekoppeld aan de “Clubkas
Campagne”, succesvol te maken hebben wij de hulp nodig
van onze trouwe (deelnemers)-gasten en bezoekers!
Want… het is de bedoeling dat zoveel mogelijk “leden“ van de
Rabobank” een STEM uitbrengen op ons project!
Met uw “stem” ondersteunt u ons initiatief voor de verkrijging
van een financieel budget voor de activiteiten. Het kost u niets,
behalve één minuutje aandacht. De leden van de Rabobank
verdelen het beschikbare geld van € 250.000 door middel van
het stemmen op een vereniging die zij een warm hart toe dra-
gen.

Wat moet u doen:
1.Indien u lid bent van de Rabobank Rijk van Nijmegen kunt u

uw stem uitbrengen op ons “project”. In deze stem-periode
van 14 t/m 29 mei 2019 gaat u naar de website clubkascam-
pagne-Rijk van Nijmegen en daar ontvangt u een persoonlijke
stemcode. Gebruik deze code om ons project succesvol te
maken!

2.Indien u geen lid bent van de Rabobank Rijk van Nijmegen
dan moet u uzelf eerst (éénmalig) aanmelden als lid. Dat kan
gratis. Voorwaarde is wel dat u cliënt bij de Rabobank en
een rekening hebt. U gaat naar de website Rabobank-lid
worden en u wordt lid. Vervolgens kunt op bovenstaande
manier (zie punt 1) uw stem uitbrengen.

Het gehele jaar worden door verschillende (werk)groepen op
ons Schipperscentrum KSCC activiteiten georganiseerd met
verschillende onderwerpen.
Deze activiteiten vragen in de meeste gevallen ook om een
financiële bijdrage /ondersteuning. Dus met ons beperkte fi-
nanciële budget proberen wij daarbij onze ondersteuning te
verlenen, maar zijn ook vaak op zoek naar sponsoren.

Bedankt alvast voor uw deelname aan de “Clubkas
Campagne/stemperiode 2019”.

KSW/KSCC NIJMEGEN

https://www.clubkascampagne.nl/rvn/clubkascampagne
https://www.clubkascampagne.nl/rvn/clubkascampagne
https://www.clubkascampagne.nl/rvn/clubkascampagne
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvrien-
dinnen en –vrienden en

lezers van Christoffel
Nieuws,

Het zal een ieder wel eens overkomen
dat er in en dichtbij Nederland veel parel-
tjes worden ontdekt, die het ple-
zier aan wandelen of aan fietsen
of aan hardlopen enorm vergro-
ten. Landstreken, kustzones, pol-
ders, heuvels, monumenten en
stadsparken bieden een juiste af-
wisseling. Maar ook de speciale
kleuren die opdoemen bij een op-
komende zon of de lichtstralen die
door wolken priemen geven een
speciale ervaring. Aan de Wad-
den, in de Ardennen, op de Kalmt-
houtse heide, tussen de historische
panden aan de Geldersche IJssel
in Kampen, in het Teutoburger
Wald of op de grens van industrie
en het ruime sop op de Tweede
Maasvlakte kunnen prachtige
tochten worden gemaakt. Niet al-
leen de fiets- of wandelroute kan
een uitdaging zijn, maar zeker ook
de eigenschappen van de omge-
ving kunnen de beleving prikkelen.

Ondertussen worden de voorbereidin-
gen voor een groot wandelevenement
verder opgepakt. Sommigen zijn daar
heel selectief in, anderen laten het meer
aan het toeval over. Een bijzondere steun

leveren de georganiseerde wandeltoch-
ten en door heel Nederland, maar ook
over de grens van ons land, worden deze
in het programma opgenomen.
Het is nog steeds mogelijk om een aan-
melding te doen voor de verzorging tij-
dens de Vierdaagse van dit jaar. Tot en
met 15 juni 2019 kunt u zich daarvoor aan-
melden op www.ksccvierdaagse.nl. Onder
Home verschijnt het Inschrijfformulier.

Voor de komende twee weken staan
de volgende wandeltochten op het
programma:

27 en 28 april
58e Leeuwenmars in Boven-Leeuwen
Wsv De Vrolijke Tippelaars
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats: clubhuis sv DSZ
Trambaan 1 6657 CE Boven-Leeuwen
Starttijd: 07.00 - 15.00 uur
0487-594164
www.leeuwenmars.nl

28 april
Noviomagumtocht in Heilig
Landstichting
Wv Magnus
Afstand: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startplaats: hotel-restaurant
Konbanwa.
Nijmeegsebaan 53 6564 CC
Heilig Landstichting
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
www.wvmagnus.nl

4 en 5 mei
27e Internationale Bosbesjestocht in
Groesbeek
Wsv De Bosbesjes
Afstand: 5-10-15-20-25-30-35-40 km
Startplaats: de Sleutel
Bredeweg 71 6562 DC Groesbeek
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
www.bosbesjes.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Dordrecht op 26 en 27 april, in Maassluis
op 27 april, in Wehl op 27 en 28 april, in
Etten-Leur op 28 april en op 3 en 4 mei, in
Velp op 1 mei, in Zutphen op 4 mei en in
Beek (Montferland) op 4 en 5 mei 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.ksccvierdaagse.nl
www.leeuwenmars.nl
www.leeuwenmars.nl
www.wvmagnus.nl
www.bosbesjes.nl
www.bosbesjes.nl
www.wandel.nl
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Tinder voor mensen met schulden

De elite van tegenwoordig zondert zich af. En leeft in een pa-
rallelle werkelijkheid. Men heeft te weinig besef dat men nog
deel uitmaakt van een gemeenschap. Of dat zou moeten
doen. Quote hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck vindt
daar iets van. 'Dat vind ik stom, niet Europees en egoïstisch.' Hij
roept mensen op hun verantwoordelijkheid te pakken en zich
in te zetten voor de publieke zaak. Niet het individu, maar de
gemeenschap. Niet de centen, maar liefde voor de mede-
mens.

De Franse filosoof Alexis de Tocqueville voorspelde het zo'n 200
jaar geleden al. Door van liefdadigheid en armoedebestrijding
overheidstaak te maken, krijgen mensen met en mensen zon-
der geld steeds minder met elkaar te maken. Voor rijke men-
sen wordt armoede letterlijk een ver-van-mijn-bed-show. Men
woont in andere wijken, gaat naar andere scholen, koopt in
andere winkels. En met mensen die het minder getroffen heb-
ben, heeft men steeds minder te maken. 'Ik betaal toch belas-
ting?'

Voor mensen zonder geld, gaat in om-
gekeerde zin het zelfde op. Zij worden
geholpen door een anonieme overheid.
Dat schept afstand en ontevredenheid.
En ontslaat (volgens De Tocqueville)
mensen van het gevoel ook zelf verant-
woordelijk te zijn. Door met andere woor-
den hulp 'weg te organiseren' van
mensen en de overheid verantwoordelijk
te maken, ondermijnen we een gemeenschap waar mensen
zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.
We leven in het rijkste land ter wereld. Nooit in de geschiede-
nis, waar dan ook ter wereld was het beter dan hier en nu.

Mensen hebben een levensverwachting waar leden van het
Britse koningshuis op het hoogtepunt van hun macht niet aan
konden tippen. En leven in een luxe waar de Franse Zonneko-
ning Lodewijk de veertiende niet eens van konden dromen.
We zijn rijk, maar zijn God en elkaar uit het oog verloren. Dat
kan en moet anders.

Volgens directeur Ron Steenkuijl van ADG uit Almelo, moeten
ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken en samen een
vuist maken tegen armoede. Hij wil dat ondernemers 500 zoge-
naamde buddy's leveren die mensen met schulden gratis
gaan helpen. Hiervoor is onder andere de app Fikks ontwik-
keld, een Tinder-achtige app waar de buddy's zich aanbie-
den. Na Almelo, komen er nog zeker in twintig andere steden
actiedagen om het bedrijfsleven te mobiliseren. Dat lees ik in
Tubantia. Hoe mooi is dat! Volgens Steenkuijl draait goed on-
dernemen niet alleen om flink geld verdienen. Maar ook om
iets terug te doen voor de maatschappij. Ik ken behoorlijk veel
ondernemers. En verreweg de meesten zullen het met hem
eens zijn. En velen voegen op hun manier de daad bij het
woord. Ik vind die app een mooi idee. Waarom zou het plan
niet in elke gemeente kunnen worden uitgevoerd? Noblesse
oblige. Adeldom verplicht. Of je nu De Toqueville, Schimmel-
penninck of Steenkuijl heet. Ik ben benieuwd.
R.P.

Overgenomen uit: De Roerom, april 2019.
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GEBOREN

Op vrijdag 19 april is Claire Cornelia Hermina Driessen gebo-
ren. Claire is het dochtertje van Wim en Rianne Driessen –
Leenman. Correspondentieadres: Elzendreef 19A, 2970 Schilde
België.

OVERLEDEN

Op zondag 17 maart is, op de leeftijd van 57 jaar,
Frans Geutjes overleden. Echtgenoot van Jeanine
Leys. Kapitein van het schip “Taccola”. De burgerlijke
plechtigheid en crematie heeft op zaterdag 23
maart in het Uitvaartcentrum Daems te Schoten
plaatsgevonden. Correspondentieadres: Neerhoeve
37 bus 8, 2900 Schoten België.

Op woensdag 10 april is, in de leeftijd van 90 jaar,
Zus Kortsmit – Regter overleden. Echtgenote van Huib
Kortsmit †. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevon-
den op 16 april in Crematorium Uden te Uden. Corres-
pondentieadres: Angelenweg 37 A, 5349 TA Oss.

Op donderdag 11 april is zachtjes Julien Theuninck heengegaan.
Op de leeftijd van 85 jaar. Echtgenoot van Caroline Van Perre.
Schipper op rust van het MS Cajupa. Het afscheid heeft plaatsge-
vonden in aula Rustpunt te Hoevenen-Stabroek op vrijdag 19
april. De asverspreiding heeft binnen familiekring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Familie Theuninck p/a Rustpunt Begrafe-
nissen, Smoutakker 1 te 2940 Stabroek, België. Online condoleren
op www.begrafenissen.net

Op zaterdag 13 april, overleed op de leeftijd van 78 jaar, Jeanny
van Ingen – Loijens. Weduwe van Jo van Ingen. De plechtige uit-
vaartdienst is gehouden op dinsdag 23 april in de H. Landricuskerk
te Echt, waarna de crematie in stilte heeft plaatsgevonden. Cor-
respondentieadres: Hombergstraat 4, 6112 AG Sint Joost.

JUBILEUM

Op donderdag 11 april vierden Peer en Bep Hoefnagels – Dekkers
dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren Peer en Bep met hun
Gouden Bruiloft.

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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27-4 Mevr. Grada de Bot-Vermeeren.
28-4 Mevr. Joke Suykerbuyk; dhr. Michel Janssen;

dhr. Jan Klarenbeek; Rosanne Fens; dhr. Otto Slokkers.
29-4 Wilma Cornelissen; Luka Jansen; Noah Berkers.
30-4 Ingrid Huttenberg; Antoine Vranken;

dhr. Harry Broekmeulen, v/h ms. Christoporus.
MEI
1-5 Joke van Oyen, m/s “Belvedere”, F.T. Vink;

dhr. Danie Martens.
2-5  Alois van Megen; Dennis de Regt; mevr. Moira Teunissen;
 Lars de Bot.
4-5 Hans Valk; Sjef Viergever; Cas Viergever; Antoine Bos;
 Manuela Driessen, m/s "Berdina".
5-5 Dhr. Wim Wanders, m/s “Torrent”; mevr. Anita de Jong;
 dhr. Peter Wanders, m/s “Sianto”; dhr. Rob van de Donk,

van duwboot “Amigo”.
6-5 Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes.
7-5 Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; Sjef Bom.
8-5  Monique Bosman; mevr. Adams-de Leeuw;

Noa Poppelier.
9-5 Jan Buil, m/s "Aurora”; mevr. L. Brugman-Stenssen v/h
 “Gerlie”; Lilian van Bernebeek; Andres van Ingen;

Gerda Zwaans; Erica Bouwman.
10-5 Richard Driessen; Demi van Tiem.
11-5 Mevr. Jessica Verberck-Minnema; Nadine Moo¬ren,

m/s "Prudentia"; Herman v.d. Wijgaart m/s “Jasmijn”;
Liane Pauwels; Juul Nuij.

MISINTENTIES ZONDAG 28 APRIL 2019

Mevr. Simone van Kessel-Romeijnders,
dhr. Frans Geutjes, Patrick Buil, dhr. Hans Martens,
ouders van Oijen- Derksen v/h ms. Ejo, Vincent en Marijke,
ouders Janssen-van Meegen, dhr. Cor Sep,
dhr. Gerard en Miep Wennekes en overleden familieleden,
Thea en Andries Derksen-Crist,
Nico, Jennie en Patrick Verlaan-Bult,
ouders de Bot-Neff,
fam. Schoenmakers-Gommers.

INTENTIES VOOR ZONDAG 5 MEI 2019

Herman van den Brink en
Nancy Rensen–van den Brink en familie van den Brink
Miek Broekmeulen – Tonissen, Truus Bluemer – Leensen,
Geoffrey Keizer ms. Avanti,
dhr. Harry en Nelly Mooren, dhr. H. Sep "Hunter",
ouders Geutjes-Zingel en Frans Geutjes  jr.
Tjek van Ophuizen,
Gerard en Miep Wennekes-Heijmen en overleden familieleden,
ouders Lameijer-van Dommelen,
ouders Leensen-Berendts, dhr. R. Scheers,
dhr. J. Kersten,

-Om vrede in de wereld en vrede in onze (kerk) gemeenschap.
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* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De Sta-
te Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10,
6642 CN.
* Dhr. Wim Oudakker jr. –
ms. “Willem Peter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Dhr. George de Bot. (Pleyade: locatie
Lobede).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CA.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen
DRUTEN, KAPELLEKENSLAAN 74, 6651 TK.
* 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.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16,
5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann,
Gasthuis St. Jan de Deo.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLI-
BRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen.
NIJMEGEN, JUPITERSTRAAT 27, 6543 XG.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* 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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Hallo allemaal,

Graag wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Wilma van Sandijk-Kleinstra en ik
ben geboren en getogen in de binnenvaart-
wereld. Als schippersdochter heb ik mijn jeugd
doorgebracht op het schippersinternaat te
Maasbracht.
Mijn eerste voornemen was om een horecaon-
derneming te beginnen, daar heb ik de oplei-
ding voor gevolgd en ik heb in die tijd menig
uur in de horeca gewerkt. Maar zoals dat soms
gaat, kreeg ik een relatie met een schipper en
ben ik na het afronden van mijn opleiding
horecaondernemer mee gaan varen.
Wij hebben met veel plezier op meerdere dro-
ge ladingschepen gevaren, waar ik ook al
mijn diploma’s die ik nodig had voor het varen
heb gehaald.
Aan boord hebben wij een mooi gezin ge-
sticht en onze kinderen zijn toen ze oud ge-
noeg waren ook naar het schippersinternaat
te Maasbracht gegaan.
Toch was er al vrij snel het idee dat er meer
leuke dingen te doen zijn dan alleen varen.
Dus ben ik me gaan verdiepen in wat er nog

meer nodig is als je een eigen bedrijf hebt in
deze tijd.
Als gevolg hiervan ben ik enige tijd geleden
mijn bedrijf Veilig aan Boord begonnen, hierin
bied ik mij aan als veiligheidsadviseur, preven-
tiemedewerker en ijkmeester. Ook werk ik voor
Schutter en keur ik voor hen schepen in het
kader van de GMP. Ik ben dus al een tijd met
veiligheid bezig en dan vooral voor de binnen-
vaart.
Halverwege 2018 hebben mijn man en ik de
keuze gemaakt om te stoppen met varen, ook

hij had al bezigheden naast het varen en wij
hebben personeel aangenomen om op ons
schip te varen, zodat wij meer tijd kregen voor
onze andere bezigheden. Wij wonen nu sa-
men met onze kinderen in Maasbracht en wer-
ken voornamelijk vanuit huis.

In de herfst van 2018 werd ik gebeld door Tes-
sa Zijlstra-Paal. Zij wilde mij vragen of ik interes-
se had in het overnemen van Cuore, omdat zij
gaat emigreren. Daar werd ik meteen enthou-
siast van. Tessa ken ik al een hele tijd en ik heb
zelf ook aardig wat cursussen bij haar gevolgd.
Wat zij heeft opgebouwd met Cuore sluit mooi
aan bij wat ik al doe met Veilig aan Boord. Al-

lebei hebben we passie voor de binnenvaart
en willen we mensen bewust maken van de
risico’s die er zijn en zorgen dat iedereen daar
zo goed mogelijk zelf mee om kan gaan.
De laatste tijd ben ik regelmatig met Tessa
meegelopen naar cursussen en klanten en
heb mezelf bekend gemaakt met het bedrijf,
zodat de overgang soepel verloopt.
Het bedrijf zoals u het kent zal niet veel veran-
deren, ik kom graag op locatie, ook aan
boord en zal op verschillende plekken in het
land cursussen BHV, Acute Zorg aan Boord en
reanimatie/AED cursussen verzorgen.
Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging
en hoop binnenkort met u kennis te maken.
U kunt mij zien op de beurs in Gorinchem op 7,
8 en 9 mei in de stand van de Maasbracht
groep en ik zal op zaterdag 29 juni op de
Maasbrachter Havendagen te vinden zijn.

Heeft u vragen of wilt u een keer een cursus
volgen dan kunt u mij bereiken via:
wilma@veiligaanboord.nl en telefonisch op:
+31 (0)6 - 22 32 84 81.
Voor meer informatie over welke cursussen ik
geef kunt u kijken op: www.cuorereanimatie.nl

Nieuwe eigenaresse Cuore Reanimatie

Tessa (l) en Wilma (r)

www.cuorereanimatie.nl
mailto:wilma@veiligaanboord.nl
www.cuorereanimatie.nl
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De beste kermis van Nederland
2019

Vanaf ‘Goede Vrijdag’ start symbolisch
het nieuwe kermisseizoen welke jaarlijks
doorloopt tot en met eind oktober. Met de
start van het kermisseizoen maakt de Ne-
derlandse kermisbranche met trots de
winnaars van ‘De Beste Kermis van Nederland 2019’ bekend.

Onderverdeeld in een drietal categorieën (SMALL t/m 25 at-
tracties, MEDIUM t/m 50 attracties & LARGE boven de 50 at-
tracties) heeft een onafhankelijke vakjury, onder
voorzitterschap van Willem Kruijer, vorig jaar verschillende ge-
nomineerde stads-  en dorpskermissen bezocht.

De ‘Rypster Merke’ (Dronrijp) wist in de categorie kleine kermis-
sen te winnen van Leek (Pinksterkermis) en Reusel-De Mierden.
In de categorie middelgrote kermissen trok het Volksfeest van
Winterswijk aan het langste end. Nummers twee in die cate-
gorie zijn Dordrecht en Boxmeer.
En in de categorie grote kermissen wist Volendam te winnen
van Weert. Alle drie terechte winnaars volgens de jury, die een
voorbeeld zijn voor iedereen en een beleving voor alle bezoe-
kers.
De jury was enthousiast over alle inzendingen. Aandachtspun-
ten voor de beoordelingen waren onder meer: opstelling en
inrichting van het kermisterrein, faciliteiten voor de bezoeker
en exploitant, de mening van de bezoeker, organisatie en
communicatie.

Beste Kermis 2020
Van nu af aan kunnen er weer kermissen voor het seizoen
2020 aangemeld worden. De prijs wordt uitgereikt in 3 catego-
rieën; één voor de kleine kermis, één voor de middelgrote ker-
mis en één voor de grote kermis. Iedereen, van organisator tot

gemeente, van bezoeker tot exploitant, kan een kermis aanmel-
den die volgens hem of haar in aanmerking moet komen voor
deze prijs. Op basis van de aanmeldingen wordt per categorie
een top 6 samengesteld welke allemaal op afspraak bezocht en
beoordeeld gaan worden door de juryleden.

Vermeld bij uw aanmelding in elk geval de volgende informatie:
1.Het (geschatte) aantal attracties van de kermis op basis van

alle geplaatste zaken.
2.Uw motivatie waarom de kermis van uw keuze deze prijs zou

verdienen.
3.Wat is de relatie van de aanmelder tot deze kermis.

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders – BOVAK – organi-
seert de verkiezing ‘De Beste Kermis van Nederland’ met als be-
langrijkste doel: zorgen dat de kermis verder professionaliseert,
zodat consumenten (bezoekers) in de toekomst naar de kermis-
sen blijven komen. De organisatie plaatst de aangemelde ker-
missen zelf in de juiste categorie.

Aanmelden via kermis@bovak.nl.

Alle winnaars van ‘Beste Kermis 2019’

persbericht

mailto:kermis@bovak.nl
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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 Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Za. 11-5 16.00 uur Afsluiting seizoen met een High Wine (wijn-
proeverij) in Café de Kastanje.

Ma. 3-6 9.45 uur Reisje op de Rijn van Xanten naar Duisburg.
Voor meer informatie klik hier.

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. 7-5 13.30 uur Binnenvaartsoos.

Do. 9-5 13.30 uur Klaverjasmiddag. Entree € 3,- incl. koffie of
thee.

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

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.

Di. 21-5 7.30 uur

Dagtocht naar de Arhvallei (D). Vertrek
vanaf de parkeerplaats aan de Eendracht-
weg (sportvelden). ID-kaart of paspoort
verplicht.

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

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.

mailto:schre165@planet.nl
https://www.kscc.nl/millingse-sv-organiseert-rijnreis-van-xanten-naar-duisburg-op-maandag-3-juni/
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN april/mei 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 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 26 april 17.30 uur Doop en inzegening Somtrans LNG bij de Ark,
Siberiastraat z/n Antwerpen.

Za. 27 april Verjaardag van koning Willem Alexander

Zo. 28 april
10.30 uur Kermis Mis in de autoscooter op de

Koningskermis in Woerden.
11.00 uur Eucharistieviering door pastoor Van Balveren

Za. 4 mei 20.00 uur Dodenherdenking. Vlag half stok.
Zo. 5 mei Bevrijdingsdag.
Di. 7 t/m
Do. 9 mei 13.00 uur Beurs Maritime Industry 2019 in de Evenemen-

tenhal te Gorinchem.

Di. 7 mei
10.00 uur

Informatiebijeenkomst over de nieuwe emissie
verordening NRMM-Stage V. Op de Maritime
Industry Beurs in Gorinchem.

14.00 uur KSCC Soos met i.s.m. De Haas Mode organise-
ren een modeshow

Do. 9 mei 17.30 uur Inzegening MTS Purity van de familie
Verstraeten.

Za. 11 mei 10.30 uur Ledenbijeenkomst TVM-verzekeringen in Ernst
Sillem Hoeve te Den Dolder.

Zo. 12 mei
Moederdag

12.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie.
Contactpersoon voor Nijmegen: H. Wester, telefoon 024 -377 75 75.
E-mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
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Dit jaar wordt het 15-jarig jubileum gevierd van dé vakbeurs
voor de binnenvaart. Er wordt deze editie groots en feestelijk uit-
gepakt, met onder andere de jubileumzone waar verleden, he-
den en toekomst centraal staan, een vernieuwde plattegrond
met verrassende routing en terrassen, 2000m2 extra beursvloer,
een seminarprogramma met toonaangevende vakprofessionals,
het "project of the future"; waar studenten live aan een opdracht
uit de praktijk werken en de gloednieuwe airco installatie om uw
bezoek nog aangenamer te maken.

Voor deze beurs moet u vooraf kaarten bestellen dat kunt u
doen via deze link: Kaarten bestellen
Het meest complete platform voor de binnenvaart
Ontmoet de gehele maritieme industrie en vergroot uw netwerk
in de branche. Maritime Industry is het meest complete platform
voor de binnenvaart.
Exposanten aantal Maritime Industry blijft maar groeien
De beursvloer is vernieuwd en nog groter geworden waardoor u
tijdens Maritime Industry een nog breder aanbod van de mari-
tieme sector kunt terugvinden.
Bezoek het kennisprogramma
Tijdens de beurs kunt u het kennisprogramma bezoeken waar
wordt ingespeeld op de huidige trends. Daarnaast tonen expo-
santen tijdens Maritime Industry volop vernieuwingen, trends en
innovaties.

https://mijn.evenementenhal.nl/portal/index.aspx?eventid=3743&Language=3743


Christoffel Nieuws pagina 19← terug naar pagina 1

Uitnodiging deelname bijeen-
komst NRMM Stage V op 7 mei in
Gorinchem

Steeds meer binnenvaartondernemers krijgen te maken met
de emissie verordening Non Road Mobile Machinery (NRMM)
Stage V. Sinds begin dit jaar is deze opvolger van CCR2 van
kracht bij de inbouw van lage vermogens. Komend jaar is hij
tevens van toepassing op de grotere motoren. Binnen de sec-
tor leven hierover nog veel vragen.

Daarom organiseren het CBRB, BLN en EICB samen met EBU en
IVR een bijeenkomst tijdens de Maritime Industry in Gorinchem
speciaal gericht op binnenvaartondernemingen en verzeke-
raars. Zij kunnen zich op dinsdagochtend 7 mei vanaf 9.30 uur
volledig laten informeren over diverse obstakels, die ze tijdens
hun oriëntatie op de gevolgen van de nieuwe verordening te-
genkomen. Deskundige sprekers zijn uitgenodigd om antwoor-
den te geven op actuele vragen, zoals:

● Wat zijn de voordelen van een NRMM Stage V-motor?
● Vanaf wanneer zijn NRMM Stage V-motoren daadwerkelijk

leverbaar?
● Welke oplossingen worden geboden door welke firma’s en

waar moet ik zoal rekening mee houden bij het maken van
mijn afweging?

Ook zal aandacht worden geschonken aan andere praktische
zaken, zoals overgangsbepalingen, het certificeringsproces en
de spelregels omtrent aansprakelijkheid. Zorg dat u erbij bent
tijdens deze meest complete NRMM Stage V-bijeenkomst van
het jaar! Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Wees er snel bij met aanmelden, want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

https://www.eicb.nl/evenementen/bijeenkomst-7-mei-nrmm-stage-v-overzicht-voor-ondernemers/
https://www.eicb.nl/evenementen/bijeenkomst-7-mei-nrmm-stage-v-overzicht-voor-ondernemers/
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Digitale revolutie op de Maritime Industry Beurs

De digitale revolutie raast op dit moment over de wereld. Wat
betekent dat voor u? Op donderdag 9 mei geven het Experti-
se- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) en Bureau Telema-
tica Binnenvaart (BTB) de laatste ontwikkelingen tijdens het
event ‘Binnenvaart in de digitale revolutie’.

Diverse experts schetsen tijdens deze bijeenkomst een actueel
beeld van relevante ontwikkelingen op het gebied van digitali-
sering in de binnenvaart. Waar staat de binnenvaart momen-
teel? En wat zullen de toekomstige ontwikkelingen zijn? Het
thema zal worden geïllustreerd met een concreet voorbeeld,
ontleend aan het Europese Interreg-project
SmartTrack4Waterway (ST4W). In een workshopsetting gaat u
zelf aan de slag om te ontdekken hoe digitale veranderingen
invloed gaan hebben op uw onderneming.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Toegang
is gratis. Aanmelden kan via onderstaande link:
Aanmelden Binnenvaart in de Digitale Revolutie
Lees meer op onze website.

https://www.kscc.nl/wp-admin/post.php?post=7825&action=edit
https://www.eicb.nl/evenementen/revolutie/
https://www.eicb.nl/evenementen/revolutie/
https://www.kscc.nl/wp-admin/post.php?post=7825&action=edit
https://www.eicb.nl/evenementen/revolutie/


Christoffel Nieuws pagina 21← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 22← terug naar pagina 1

Het onderschrift bij deze foto luidt:
‘Met groote plechtigheid werd te Rome het feit herdacht, dat de Zalige Don Bosco voor
een halve eeuw zijn werkzaamheden te Rome aanving. Het feest werd besloten met een
pauselijke audiëntie op den binnenhof van het Belvedere, waaraan leerlingen, oud-leer-
lingen en leeraren deelnamen.

Na jaren van verval is de KSCC-lichtbak bij de
ingang van ons centrum vernieuwd.
We zijn trots op het resultaat.

Een stukje geschiedenis - we willen het u niet onthouden
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Doop en inzegening Somtrans LNG

Vrijdag 26 april bij
De Ark Siberiastraat z/n Antwerpen

Somtrans LNG van Somtrans NV
Tanker Shipping Company
Antwerp

Programma:

15.00 uur:
ontvangst in De Ark in Antwerpen

15.30 uur:
rondleiding aan boord Somtrans LNG

17.30 uur:
doop (Ursula Somers) en

inzegening (aalmoezenier Van Welzenes sdb)
18.00 uur:

feest in De Ark
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

Als ik terugkijk op mijn leven zie ik dat er
ontzettend veel veranderd is. Toen ik in
Blerick naar kostschool ging waren er nog
bijna geen auto's. Een vliegtuig was iets
aparts en de radio stond nog in de kinder-
schoenen. Een fototoestel kwam net op
de markt. Mijn vader had zo'n apparaat
gekocht. Het toestel stond op een drie-
poot en als vader een foto maakte kroop
hij onder een zwarte lap. De kleintjes zet-
ten het gelijk op een brullen, want het zag
er heel angstaanjagends uit als vader on-
der die zwarte doek heen en weer be-
woog. Mijn broer Cor was er als de dood
voor. Hij dacht toen zelfs dat hij er niet
meer af kon als hij op de foto stond. Als
vader de foto’s gemaakt had kroop hij
met de glazen platen in een uitgeruimde
kleerkast om ze te ontwikkelen. Het moest
er stikdonker zijn, want anders werden ze
belicht en mislukte de heleboel. Als hij
dan na een tijdje uit de kast kwam kon-
den we zijn kunstwerken bewonderen. Als
je ze nu zou zien verdwenen ze gelijk in de
vuilnisemmer.
Mijn vader had ook als eerste onder de
schippers een radio. Het was een vierkant
kastje met vier of vijf grote spoelen met
steeltjes er aan om ze heen en weer te

bewegen zodat je de stations kon opzoe-
ken. Het werkte op een droge batterij en
op een natte accu van vier volt. Dat ding
was nogal eens leeg. Als we met het
schip in lJmuiden lagen werd de accu
naar de Hoogovens gebracht om het
weer op te laden. Als vader aan het pro-
beren was om een station te ontvangen
moesten we heel stil zijn. Je kunt wel be-
grijpen dat wij als kinderen niet erg blij wa-
ren als hij weer met de radio begon te
'spelen'. Gelukkig deed hij dat meestal 's
avonds als wij naar bed waren.

Toch zijn dat leuke herinneringen. Ik zie
het na al die jaren nog zo voor me. Er zijn
dingen in het leven die je nooit vergeet. lk
denk nog met plezier terug aan mijn
jeugd. We hadden geen luxe. Alles was
sober. maar we wisten niet beter. Er wa-
ren toen veel huishoudens met veel kinde-
ren. Dat was vaak ook heel leuk. Onze
reizen gingen vaak met een lading kolen
van Duitsland naar Luik. Dat ging in die
tijd nog via Den Bosch de Zuid wíllems-
vaart op. De Maas was nog niet gekanali-
seerd en het Julianakanaal bestond nog
niet. Op de Zuid Willemsvaart was het
feest voor ons. Als het mooi weer was
mochten we aan de wal en liepen we
met het schip mee van de ene sluis naar
de andere. Dat was zo ongeveer vier of
vijf kilometer. Het schip werd getrokken

door een sleepboot die meestal drie of
vier schepen tegelijk sleepte. Dat ging
meestal met een slakkengangetje en voor
ons dus gemakkelijk bij te houden.
Aan de sluis hadden we dan weer een
paar uur rust voor alle schepen geschut
waren. Dat vonden wij reuze leuk. Als het
pas geregend had stonden er in de kar-
rensporen grote plassen water. Dat trok
ons erg aan. Wij begonnen daar gelijk ka-
nalen in te graven en het water op te stu-
wen met sluizen. Het hout dat we vonden
gebruikten we als schepen. Als schippers-
kinderen was varen onze lust en ons le-
ven.
We hadden de tijd van ons leven, maar
mijn moeder was er minder blij mee. We
hadden geen laarzen en onze kousen en
schoenen waren kletsnat en zaten onder
de modder. Dan zei ze dat we voorlopig
niet meer aan de wal mochten spelen.
Maar de volgende dag zeurden we zo
dat vader ons uiteindelijk toch maar weer
aan de wal zette als we beloofden nıet
meer in de plassen te spelen. Maar die
belofte waren we meteen vergeten. Toen
ik tot de jaren van verstand gekomen was
kon ik me ook wel voorstellen dat moeder
blij was dat ze een tijdje van ons af was.
Zulke schatjes waren we nou ook weer
niet.

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


Christoffel Nieuws pagina 26← terug naar pagina 1

COÖRDINATIEGROEP:

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

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
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).
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Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
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Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
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