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Van de bestuurs- en directietafel

Maandag jl. kwam de coördinatieraad weer eens bij-
een. Er werd teruggekeken op het afgelopen activi-
teitenjaar van het KSCC en Parochie. Maar ook over
een toekomstvisie
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Afscheid ds Katharina Hoby

Op 8 september is het afscheid van Dominee Kathari-
na Hoby in Zürich als dominee voor de kermis en cir-
cus in Zwitserland, maar ook als vice -secretaris
generaal van het mondiale FORUM.
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Criminelen doen zich voor als pastoraal werker

Dat er phisingmails worden verspreid met banken als
doelwit dat kennen we zo onderhand wel. Maar nu
wordt de kerk ook een doelwit van criminelen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

U heeft ze zeker in de stad zien hangen: de spandoeken waar-
op staat: de scholen zijn weer begonnen. Het idee kwam jaren
geleden, als ik goed geïnformeerd ben uit Duitsland.
Het is goed dat onze aandacht wordt gevraagd voor de kin-
deren, de jeugd die naar school gaat.
Ondanks dat ze verkeers les op school krijgen is de praktijk an-
ders.
Je ziet ze in groepjes door de straat of de laan naar school fiet-
sen, soms 3 maar ook soms 4 breed. Voor de bestuurders van
de auto’s en bromfietsen is het oppassen geblazen.
Als de scholen beginnen, gaan ook de deuren van de interna-
ten weer open.
Van de groepsleiding en directie hebben zich goed voorbe-
reid. Hoe beter alles voorbereid is hoe beter de groepsleiding
de jeugd kan ontvangen. Dit geldt zeker voor de kinderen die
voor het eerst gaan. Wij wensen de jeugd, de ouders, groeps-
leiding en directie veel succes.

Coördinatieraad

Maandag jl. kwam de coördinatieraad weer eens bijeen. Dit
keer in uitgebreide vorm, dat betekent: inclusief het beherend
team en de kostersploeg.
Er werd teruggekeken op het afgelopen activiteitenjaar van
het KSCC en Parochie. De financiën kwam aan de orde, de
keuze van de spreuk van het nieuwe activiteitenjaar, – er wa-
ren 19 inzendingen – de toekomstvisie, gekoppeld aan de on-
dersteuning van de pastorale en sociale werkzaamheden van
de directeur/aalmoezenier.
Er was ook ruimte voor mededelingen van de coördinatoren
van de werkgroepen. Al met al een redelijk gevulde agenda’s.
Toch waren we om 11.50 uur klaar.

Belangrijk was toch de toekomstvisie. Gaan we achter overleu-
nen en denken het kumpt zoals het kumpt, of gaan wij kijken
hoe de bakens nu staan en hoe en op welke wijze we ze kun-
nen verzetten zodat de toekomst van het KSCC en het pasto-
raat gewaarborgd blijft.
De maatschappelijke situatie van de binnenvaart, de kermis
en circus is veranderd.
De gezinsbedrijven beginnen zo langzamerhand te verdwijnen.
De taak van het KSCC, o.a. belangenbehartiging, heeft een
andere vorm aangenomen. De sociaal economische organi-
saties zijn in sterkte en professionaliteit gegroeid. Wij werken er
coöperatief mee samen. De kerk heeft een andere plaats in-

Kerkbalans/Gezinsbijdrage 2019

Rond 7 september a.s. kunt u van ons een brief
verwachten voor uw gezinsbijdrage 2019.
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genomen, als ze al een plaats had. Stond het deelnemen aan
de kerkelijke activiteiten op een zeer prominente plaats van
prioriteiten, nu mag je blij zijn als ze nog ergens genoemd
wordt.
De voorgangers van de kerken hebben aan de wieg gestaan
van het onderwijs, aan de sociale hulpverlening aan de zie-
kenzorg: dominees, priesters, broeders en zusters hebben hun
leven daarvoor ingezet.
We hebben dit al meerdere malen in de Christoffel Nieuwsbrief
geschreven. Maar uit de praktijk blijkt, dat deze opstart en ont-
wikkelingen snel vergeten worden. Betekent dit dat we ons er
maar bij moeten neerleggen en met de stroomversnelling van
de secularisatie maar moeten meegaan? In deze tijd is het
goed een tegengeluid te geven. Wij weten dat de mensen
niet meer aan een vaste plaats zijn gebonden, we weten dat
de schippers-, kermis- en circusgemeenschap zich altijd thuis bij
elkaar weet, zonder zich af te sluiten voor de wereld. Daarom
moeten wij zorgen dat wij een frisse kijk op de toekomst heb-
ben en oog hebben voor de mens, voor de jongere, voor het
kind.
Daarom een persoonlijke benadering van en met ons pasto-
raat.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Coördinatieberaad

In de vele vieringen die wij gehouden hebben in de auto-
scooters stond dit jaar klimaat centraal: Het leefklimaat van
mensen. Dat is niet alleen de beheersing van de CO2-uitstoot,
het doorzetten van ecologische gerichte activiteiten, maar
ook eens te rade gaan bij ons zelf: hoe gaan we met elkaar
om, wie mag ik zijn voor de ander? Hoe gaan we om met ons
voedsel, wat zegt ons de houdbaarheidsdatum? Hoe is ons
woordgebruik?
Langs de snelwegen zijn prachtige
geluidswallen van glas of ander ma-
teriaal. Binnen de kortste tijd zijn ze
met graffiti ‘behandeld’. Wij laten het
maar toe, en het erge is dat wij het
gewoon gaan vinden. Dat hoort ook
bij klimaat.
Daarom proberen wij in de vieringen
ons geweten eens wakker te schud-
den en de wijzende vinger niet naar
de ander, maar naar ons zelf te laten
wijzen. Het gaat om een voor de mens goed en geloofwaar-
dig sociaal, diaconaal leefklimaat.

Wij wonen in een prachtig en heel rijk deel van de wereld, we
hebben wat ons hartje begeert, als er problemen zijn kunnen
we in de meeste gevallen op veel plaatsen terecht.
Maar bij het KSCC en het pastoraat gaat het ook om de per-
soonlijke aandacht: een luisterend oor of een arm om de
schouder.
Daarom willen wij met zijn allen dit werk dat door zoveel men-
sen uit het verleden belangeloos is begonnen overeind hou-
den.

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Belangrijk is ondersteuning in de be-
mensing van KSCC en Pastoraat.

Misschien moeten wij ons werk breder trekken
dan de binnenvaart, kermis en circus, moeten wij

onze ruimten openstellen voor andere organisaties of een
vorm van samenwerking aangaan, maar wel op de lijn van:
het gaat om de mens, het gaat niet om het bureau, het gaat
niet om een opgetuigde organisatie, maar om de ontmoeting
van de mens, de jongere, het kind, van face to face.

Bijna iedereen heeft een smartphone. Een prachtige uitvin-
ding, maar het apparaat bepaalt het leven van velen. Je
moet online blijven is de trend.
Bestuur directie, pastoraal team, coördinatieraad: samen zet-
ten we onze schouders onder het KSCC en pastoraat.
Mocht u ideeën hebben: laat ze ons weten. Wij zijn optimis-
tisch. Met Gods hulp, de voorspraak van Maria Hulp der Chris-
tenen en don Bosco krijgen wij de kracht om tegen de stroom
op te roeien.

Schueberfouerkermis in Luxemburg

Vrijdag 6 september is er een plechtige
Eucharistieviering voor de kermisexploi-
tanten en hun medewerkers in het
Glaciskapelletje in Luxemburg tijdens de
Schueberfouerkermis. Het kapelletje
staat aan de rand van een immens
kermisterrein.

Deze viering zou iedereen eens moeten
mee maken. Mijn collega pastoor
Patrick Müller die ons langs gepromo-
veerd is tot Vicaris-Generaal van het bisdom Luxemburg gaat
met alle aanwezige aalmoezeniers voor. Daarna ontmoeten
wij elkaar bij een drankje en hapje.

Afscheid ds Katharina Hoby

Op 8 september is het afscheid van Domi-
nee Katharina Hoby in Zürich als dominee
voor de kermis en circus in Zwitserland, maar
ook als vice -secretaris generaal van het
mondiale FORUM.
Het vertrek van dominee Katharina Hoby is
voor het FORUM een groot verlies. Het aan-
tal dominees is niet zo groot in het FORUM. In
de jaarvergadering van 2018 in Monaco
werd zij nog herkozen tot vice-secretaris ge-
neraal. Maar naar ik van haar begrepen
heb, is zij toe aan een andere uitdaging.
Het werk voor de kermis en circus gemeenschap heeft zij nu 16
jaar gedaan en zij vindt het genoeg. Zij gaat nu het ziekenhuis-
pastoraat in.
Zij was een hele constructieve factor in het FORUM. Zij heeft
heel veel relaties en was zeer geliefd in de ge-
meenschap. Maar ook als vice secretaris gene-
raal had ze frisse ideeën en de weg was altijd
vooruit. Wij wensen haar met haar man Andrea
Marco Bianca een goede toekomst en Gods
zegen.
Voor de time being is nu dominee Torsten
Heinrich uit Hofheim, de landelijke Dominee voor
kermis en circus in Duitsland haar plaatsvervan-
ger tot de verkiezingen van 2021.

Ik wens ons samen een goed activiteiten jaar voor het KSCC
en Pastoraat toe

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

Twee eitjes komen elkaar tegen op straat.
Vraagt het ene eitje:

‘Alles goed?’
‘Ja, hoor,’ antwoordt het andere eitje.

‘Mooi, mooi,’ zegt het ene eitje.
En met je broer?’

‘Super,’ antwoordt het andere eitje.
‘Die is gisteren advocaat geworden’.

Dit willen wij u niet onthouden. Bekijk het filmpje hierboven.

Het grootste containerschip MSC Gülsün (op basis van max.
ladingcapaciteit) is haar eerste reis begonnen op 8 juli van
Tianjin in China naar Europa.

Nog wat gegevens die in het filmpje voorbij komen:
● Het schip is gebouwd door Samsung Heavy Industries in Zuid-

Korea voor het in Zwitserland gevestigde MSC (Mediterrane-
an Shipping Company).

● De MSC Gülsün is ongeveer 400 meter lang en 62 meter
breed.

● Het kan 23.756 zeecontainers vervoeren. De maximum laad-
capaciteit is 247.900 ton, wat gelijk staat aan zo’n 1.500 wal-
vissen.

● Het schip beschikt over een nieuwe generatie laad- en
    lossysteem en een modern uitlaatgassenfilter.
● Op haar eerste reis vervoerde MSC Gülsün een lading die

bestond uit staal, meubilair en chemicaliën.

Het grootste containerschip ter wereld

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

https://youtu.be/DtztpFezmjc


Christoffel Nieuws pagina 6← terug naar pagina 1

KERMIS

Beste collega’s, belanghebbenden &
kermisliefhebbers,

Als kermisbranche weten wij maar al te
goed hoe bepalend de weersomstandig-
heden zijn voor het genereren van onze
omzet. Bij slecht weer en regenachtige om-
standigheden lopen de bezoekersaantal-
len voor ons meerdaagse openlucht
volksfeest - en daarmee samenhangend
onze inkomsten - doorgaans drastisch te-
rug.

Vorig jaar kregen we in de zomer voor het
eerst te maken met ‘de andere zijde van
de medaille’ namelijk een langdurige perio-
de van extreme warmte. De eerste dagen
had dat absoluut z’n weerslag op ons ge-
drag (sterke afname van het kermisbezoek)
maar gaandeweg een langere warme pe-
riode raken we weer aan dergelijke tempe-
raturen gewent en pakken velen het
‘normale’ leven weer op. Hoe anders was
het de afgelopen weken!

Tijdens de Tilburgse Kermis en de Mega Ker-
mis Uden, welke dit jaar qua datum volle-
dig synchroon vielen, brak de hitte uit.
Extreme hitte, waarbij alle temperatuur-re-
cords uit het verre verleden werden gebro-

ken. Voor de belangrijke en
toonaangevende kermissen in ons kermis-
seizoen waren deze weersomstandigheden
echter dramatisch. Tijdens de warmste peri-
ode van de dag liep er – logisch -  bijna
geen publiek en zelfs enkele avonden bleef
het kwik boven de 30 graden. Ook de ge-
lijktijdig vallende kermissen van o.a. Sant-
poort, Renesse, Middenbeemster en
Valkenswaard hebben hier de nadelige ge-
volgen van ondervonden.

Wanneer ons dit overkomt dan worden wij
als kermisbonden terecht veelvuldig bena-
derd door verschillende exploitanten met
het dringende verzoek om, indien mogelijk,
de openings- en sluitingstijden aan te pas-
sen. Verschillende kermissen hebben hier, in
samenspraak tussen organisatie en exploi-
tanten, op geanticipeerd en zijn die week
pas later in de middag open gegaan. Ech-
ter hoe groter de kermis des te lastiger het is
om hier op een zeer korte termijn op in te
spelen. Kermissen met een grote regionale
tot zelf landelijke uitstraling dienen wel
vroegtijdig (minimaal de dag vooraf) mid-
dels de (sociale) media de potentiële be-
zoeker te informeren om teleurstellingen te
voorkomen. Kies je ervoor om pas aan het
einde van de middag open te gaan dan

HEET, HETER, HEETST ….. HITTE PROTOCOL

Lees verder 
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loop je ook de kans dat bezoekers die van
verder weg moeten komen het niet meer
de moeite waard vinden om nog naar de
desbetreffende kermis af te reizen.

Natuurlijk gebruik je ook als ondernemer je
gezonde verstand en ben je uiteindelijk zelf
verantwoordelijk voor je attractie (smeervet
wordt vloeibaar / computers lopen vast /
koelinstallaties kunnen onvoldoende koelen
/ staal in de felle zon wordt gloeiend heet),
gezin en personeel. Verschillende attrac-
ties, zoals met levende have of met vers-
producten, namen hun
voorzorgsmaatregelen en kon het organise-
rende kermisteam hier niet anders dan cou-
lant mee omgaan.

Ook een verlenging van de sluitings-
tijden tot in de nachtelijke uren is
niet een beslissing die zonder con-
sequenties blijft. Er dient rekening te
worden gehouden met het draag-
vlak bij de omwonenden, de werk-
roosters van de hulpdiensten
dienen aangepast te worden reke-
ning houdend met hun maximale
werktijden en een extra uurtje in de
nacht is niet voor alle segmenten in
onze branche een toegevoegde
waarde laat staan dat het de in-
komstenderving van de extreem
warme middag volledig kan com-
penseren.

Hoe dan ook, de veranderingen in onze
zomerse temperaturen heeft landelijk al in
veel sectoren geleidt tot zogenaamde ‘hit-
te-protocollen’. Met andere woorden; wat
te doen en hoe te handelen bij plotseling
invallende extreme hitte. Onder andere de
Tilburgse Kermis zal, in samenspraak met de
beide kermisbonden, een voorstel opstellen
inzake een dergelijk protocol om in de toe-
komst beslagen ten ijs te komen!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijf-
houders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

Wist u dat wij een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?



Christoffel Nieuws pagina 8← terug naar pagina 1

Feestelijke eucharistieviering in Rotterdam

Zondag 15 september om 11.00 uur zullen de
paters Louis Poot en Jan Vijverberg in Huize
Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam,
voorgaan in een feestelijke eucharistieviering.

Feestelijk, omdat er iets bijzonders te vieren is.
Pater Louis Poot viert dan zijn zestig jaar priesterschap en pater
Jan Vijverberg viert zijn zestig jaar professiefeest.

Na de viering is er alle ruimte om de beide paters te feliciteren
onder het genot van koffie en gebak, een drankje en een hapje.
Welkom aan allen.

Voor verdere informatie Diny en Paul Hofman 010-4426442 of
d.hofmanwerkhoven@gmail.com

Pater
Jan Vijverberg

Pater
Louis Poot

Koninklijk Schippersgilde St. Jozef 70 jaar

Zaterdag 14 september viert het Koninklijk
Schippersgilde St Jozef Antwerpen het 70 jarig
bestaan.
Om 14.00 uur is er een H. Mis op het Kerkschip St.
Jozef aan de Houtdok-Noordkaai in Antwerpen.
Aansluitend is er een receptie in de feestzaal
van het Kerkschip.

Op 7 februari 1949 werd te Antwerpen na onderlinge contac-
ten tussen de geestelijke leider, enkele enthousiaste medewer-
kers uit de schipperij, oud-leden der jeugdvereniging, gewezen
schippers e.a. de Schippersgilde “St. Jozef” opgericht.

Op 10 maart 1999, het 50-jarig bestaan van de gilde, heeft de
Koning van België hen gemachtigd om de titel  “Koninklijk” te
mogen voeren. De Koninklijke Schippersgilde heeft ook haar
embleem “De Standaard” en een gildevlag.

Elke derde zondag van de maand komen de varenden en
oud-varenden bijeen en dan worden er nieuwtjes uit de schip-
perswereld uitgewisseld. De gilde organiseert in de maand ja-
nuari “Jonger dan ge denkt”, in maart St.Jozeffeest, in
september het teerfeest.
De vereniging heeft ook dagreizen en andere uitstappen op
het programma. De gilde gaat regelmatig naar toneelvoorstel-
lingen en shows.

mailto:d.hofmanwerkhoven@gmail.com
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Op 22 juni bezochten we met veel Nederlandse en Belgische
circusvrienden circus Krone in Neuss met de voorstelling “Man-
dana”. Het was, zo vlak over de grens, een fijn bezoek!
Wat hebben we weer genoten! een schitterende voorstelling en
dit keer in een tent. Die zorgde ervoor dat je weer dat echte
“circus-gevoel” van vroeger kreeg, toen je als klein kind uitkeek
naar de komst van het circus in jouw dorp.
Het circus, met de geur van  paarden en tijgers. Je kon buiten
de stallen bezoeken, hetgeen velen dan ook zeker deden!  Ook
al stonden links voor de tent dierenactivisten met borden en ge-
schreeuw!

Bij binnenkomst in de voortent speelde het circusorkest aan
weerszijden, net zoals bij de binnenkomst in het circus in Mona-
co. De voorstelling  zelf werd gegeven in de vorm van een ver-
haal. Het is het verhaal van de Paardenprinses die de liefde
ontmoet! Ze ontmoet de wilde Leeuwenprins. Beiden moeten,
ondanks hun verschillende persoonlijkheden, belichaamd door

hun dieren, de weg naar elkaar vinden want een huwelijk is op
komst!

Als toeschouwer maken we  dit allemaal mee en ontdekken
daarbij de magische kracht van het circus, waarbij het onmoge-
lijke mogelijk wordt. Grenzen worden overwonnen en dromen
worden werkelijkheid!

Eerst zien we Prinses Mandana met haar Koninklijke parade in
het paleis aankomen. Een parade met alle artiesten en wonder-
lijke dieren! Naast de paarden zien we zebra’s, lama’s en alpa-
ca’s!
Daarna komt de Hofnar (STEVE ELEKY) en verblijdt het koninklijke
gevolg met zijn komische nummers met ’n beetje magie! Ge-
volgd door de ontmoeting, gespeeld door luchtakrobaten op
duizelingwekkende hoogte: FLASH OF SPLASH.

Vervolgens  wordt het cadeau voor Mandana bezorgd, en vol
glorie wordt de klassieke Pas-de-deux op paarden vertoond
(DUO STIPKA)
Met een optreden van het TRIO WITHOUT SOCKS komt oude cir-
cuskunst opnieuw tot leven, gevolgd door de Huwelijksdans op
twee paarden, waarbij tegelijkertijd in de lucht op 10 meter
hoogte een koorddansgroep zijn kunsten vertoont!

Hierna volgt TRUPPE NON STOP met een prachtige dubbel tram-
poline-nummer, waarbij zij salto’s en wervelende figuren maken!
Later brengt Mandana nog een keer haar tijd alleen door met
haar geliefde paarden, ze neemt afscheid van haar sprookjes-
achtige tijd als paardenmeisje en is bereid om een leven met de
leeuwen te beginnen!

BEZOEK CIRCUS KRONE IN NEUSS…

Lees verder 
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Het DUO STAUBERTI toont hoe belangrijk hetzelfde gewicht van
persoonlijkheden is. Van de zwaartekracht ontheven tonen zij
een meterslange Perche die reikt tot de sterren aan de hemel!

Als voorbereiding op het huwelijk wordt er gedanst en gela-
chen met de hofnarren.

Ook de leeuwenprins Martin Lacey jr. duikt nog één keer in het
wilde deel van zijn persoonlijkheid en ondergaat het gevaar,
voordat hij met Mandana een nieuwe weg inslaat! Aanslui-
tend  volgt de Huwelijksfinale waarin dromen werkelijkheid wor-
den en Mandana de paardenprinses en Martin Lacey jr.,de
leeuwen-koning trouwen en een wereld scheppen waarin
leeuwen en paarden samen thuishoren!

Kitty Cuijpers - Custers
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“Een tweedaags openbaar publieks-
evenement voor de regio waar educatie
en voorlichting hand in hand gaan met
entertainment en live muziek.”

De Binnenvaartdagen vinden plaats op 13
en 14 september. Het dagelijks program-
ma is van 10.00 – 23.00 uur. Op locatie
Maasplein, Thorrehoofd, Veerplein en de
Kade Zomerlust in Zwijndrecht.

De officiële opening vindt plaats op vrij-
dag om 12.00 uur door dhr. Schrijer en
burgemeester Van der Loo.
De muziek gedurende de twee dagen
wordt verzorgd door RTV Rijnmond, een
DJ en een keur aan artiesten zoals: Dor-
drechtsch Visscherkoor, Verena de Ruijter,
Amazing Stroopwafels, Joan & Wim Dal-
mee, een Djembe band, NoNotes en
Frans Duijts.

Los van boven-
staande artiesten
op het podium, zijn
er nog veel meer
andere zaken te
zien, te bezichtigen
en activiteiten om
aan deel te ne-
men, zoals onder
andere:

● Museumschip
● Binnenvaartsimulator
● Miniatuur modelbouw
● Formule 1 simulator
● Flyboard show op het water
● Presentatie KNRM

Op vrijdag worden ook de leerlingen van
verschillende scholen zoals het Da Vinci
College, het Loket en het Scheepvaart en
transportcollege verwacht, evenals de
leerlingen van groep 7 en 8 van alle basis-
scholen in Zwijndrecht en omgeving. Juist
voor hen zal het bedrijfsleven óók hun
(tent-) deuren openen!

Op zaterdag staat de gezelligheid en
sfeer nóg meer centraal. De organisatie
verwacht met name overdag veel gezin-
nen en om deze reden zijn er dan ook
veel extra kinderactiviteiten georgani-
seerd.

Op zaterdag komen er nog de volgende
evenementen bij:

● Stoomboot
● Schminken
● Steltlopers
● Ballonnenknopen.

Uiteraard zijn er gedurende de twee da-
gen hapjes en drankjes te koop (d.m.v.
consumptiemunten) bij de verschillende
aanwezige horecatenten. Voor een ie-
ders gemak, zullen op verschillende loca-
tie op het terrein automaten staan waar u
munten aan kunt schaffen voor de aan-
wezige horecapunten.
U kunt hier zowel contact betalen als per
pin.
Deze horeca wordt verzorgd door de on-
dernemers rondom het evenemententer-
rein.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over
parkeren ga naar de website
www.binnenvaartdagen.nl

Binnenvaartdagen Zwijndrecht

www.binnenvaartdagen.nl
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WANDEL-
NIEUWS

De uitspraak ‘zo snel als het licht’
kennen heel veel mensen, maar als

een rij lantaarnpalen bij duisternis hun
licht vertonen met de snelheid van een
wandelaar is er een heel andere lezing.
Dat gebeurt bij de lichten op de Over-
steek, de jongste verbinding over de
Waal bij Nijmegen. Zij die er kennis van
hebben genomen weten ook dat dit
een eerbetoon is aan de vele slachtof-
fers die in 1944 (inderdaad: 75 jaar gele-
den) pogingen deden om de vrijheid in
ons land en veel andere delen van
Europa weer te herstellen. Op enkele
lijnen in Oost-Brabant en in Gelderland
zullen er de komende weken diverse
herinneringsmanifestaties zijn. En sommi-
ge zijn gekoppeld aan een wandel-
tocht, zoals in Oosterbeek.

De stap naar en de waardering voor
drie kwart eeuw verblijf in een open en
ontspannen samenleving zijn altijd no-
dig, en dat geldt dan ook weer voor

een ontspannen wandel- of fietstocht.
Mooi dat op tientallen plekken in Neder-
land mensen zich inzetten om een nutti-
ge inspanning mogelijk te maken door
routes op te nemen in een wandeltocht.

Voor de komende twee weken staat de
volgende wandeltocht op het agenda:

7 september
73e Airborne Wandeltochtin Oosterbeek
Politie Sportvereniging Renkum
Afstand: 10-15-25-40 km
Startplaats:sportpark Hartenstein
 J.J. Talsmalaan 13 6862 BZ Oosterbeek
Starttijd: 07.00 - 13.30 uur
026- 3337960
www.airbornewandeltocht.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorna-
melijk) in Nederland worden gehouden,
zoals in Loenen op 31 augustus en 1 sep-
tember en in Dordrecht op 7
september 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,

De Eerste Heilige Communie in 2020
vindt op 21 mei plaats.



Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

Kermis mis in Oss
Op 18 augustus, kermiszondag, werd voor het tweede jaar een Kermis
mis in Oss gehouden. Tegen 11.00 uur werd de rust op het kermisterrein
verbroken door tromgeroffel van het opkomende Sint Sebastiaangilde.
Zij begeleidde aalmoezenier Bernhard van Welzenes naar de tent van
de autoscooters waar de aalmoezenier voorging in een mis speciaal
voor de kermismensen.
Het koor MengelmOeSS zorgde voor de zang en het gilde luisterde de
dienst op haar eigen wijze. De aalmoezenier wist op luchtige wijze een
goed gevulde tent te boeien en te inspireren. Na afloop van de mis trok
het gilde met de pastor naar het reuzenrad vanwaar hij van bovenaf de
zegen over kermis uitsprak. Tot slot was er koffie met een oliebol.

Foto's: Frank Veldkamp.                          Bekijk alle foto’s op onze website.

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

'Hoe gaat het met de
gezondheid?' Een vraag

die mij nogal eens gesteld wordt
met een weinig zeggend antwoord
mijnerzijds daarop: 'Ik mag niet mopperen.'
Toch is dat zo gezien mijn leeftijd, maar ik merk
dat bij het ouder worden mijn denk- en
belevingswereldje steeds kleiner wordt, dat ik
het tempo van de huidige samenleving haast
niet meer kan bijbenen.
Ook het animo om met de fiets of auto wat te
gaan rondrijden is verdwenen, het
wereldnieuws volg ik oppervlakkig, mede
omdat het wereldnieuws op de tv in nogal
hoog tempo wordt afgeraffeld. Ik zie op tegen
elk karweitje dat zich aandient en ook het
werken in mijn nogal forse tuin, wat ik eens zo
graag deed, staat me ook al tegen.
Het liefst neem ik er mijn gemak van en al
zeggen mijn kinderen dat ik dat verdiend heb,
erg bevredigend kan ik het niet noemen. Altijd
blijft dan het gevoel dat ik mijn tijd aan het
verlummelen ben, dat ik toch eindelijk weer
eens wat moet gaan doen, maar daar komt
bijna nooit meer iets van terecht, behalve het
hoogst noodzakelijke.
Gelukkig heb ik nog de zorg over het paard
van mijn dochter dat bij mij op stal staat en
dat me dwingt om 's morgens op tijd uit bed te
komen om haar eten te geven, de stal schoon
te maken en wat later in de wei te zetten. Het
zijn mijn mooiste uurtjes van de dag. Je hebt
een taak, het heeft een doel net zoals vroeger
het van school afhalen en weer terugbrengen
van je nu volwassen kleinkinderen een leuke
taak was.

Waar ik mezelf tegenwoordig ook vaak op
betrap is het wegdromen in de verleden tijd.
Wijlen onze aalmoezenier Christ Eijsermans zei
me eens tijdens een onderonsje dat de snelste
weg naar dementie is, het gaan leven in het
verleden.. 'Je moet naar de toekomst blijven
kijken anders heeft het leven geen zin meer,'
zei hij dan. Zijn horizon was blijkbaar groter dan
die van mij want kijkend naar de 'toekomst' zie
ik tegenwoordig om me heen mensen van
mijn leeftijd met allerlei gemene ziektes,
kwaaltjes, pillen, rollators etc. of zijn reeds
overleden. Geen vooruitzichten dus om blij en
fluitend naar de toekomst te kijken. Maar
misschien wees wijlen aalmoezenier Eijsermans
als gelovig christen me op een leven na de
dood. Tja, wat moet ik daar van zeggen?
Maar het mijmeren over het verleden roep je
niet bewust op maar ontstaat meestal als je in
je luie stoel zit en door niets gestoord wordt.

Vooral bij warme dagen is dat het geval
omdat juist gebeurtenissen uit het verleden die
hebben plaatsgevonden bij mooi en zonnig
weer, zich als een prentenboek in je
geheugen hebben vastgezet.
Vooral als je op plaatsen komt waarvan de
omgeving nauwelijks is veranderd. Zeeland
bijvoorbeeld trekt me nog altijd sterk aan
omdat mijn vader zijn vaargebied in de
oorlogsjaren hoofdzakelijk had op de Zeeuwse
wateren. Vlas, stro, suikerbieten, graan en
aardappelen vervoerde hij uit die vele kleine
Zeeuwse haventjes, nu grotendeels
overgenomen door het wegvervoer.
Maar voor ons kinderen waren de Zeeuwse
haventjes een onuitputtelijk speelgebied.
Kreukels, oesters en mosselen rapen, krabben
vangen, botjes trappen of gewoon zwemmen
en lekker door de modder baggeren.
Helaas is de voormalige 'Zeeuwse rust' na het
gereed komen van de Deltawerken op veel
plaatsen verdwenen door toename van het
verkeer en toerisme maar nog steeds kun je
dorpjes en haventjes vinden waar de tijd heeft
stilgestaan met een sfeertje waar je 'U' tegen
kunt zeggen. Daar rij ik met de auto nog
steeds graag terug naar toe en ik heb mijn
kinderen gevraagd mijn as na crematie uit te
strooien in het Zeeuwse water, specifiek Zijpe.

Corvee

Zijpe in de winter

Noteer alvast in uw agenda:
Vrijdag 27 december 2019

Telematicadag
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FINANCIËN

Op 20 september aanstaande wordt er weer een 'stoppen-
met-varen-bijeenkomst" georganiseerd op het museumschip
René Siegfried in Dordrecht. Lilian van Hiele van het Steunpunt
Binnenvaart en ondergetekende zullen voor het elfde jaar de-
ze dag weer organiseren. Gratis welkom zijn binnenvaartonder-
nemers (mannen, vrouwen, echtparen) die net gestopt zijn of
dit binnen afzienbare tijd van plan zijn dit te gaan doen. Ieder
jaar blijken dit heel bijzondere en nuttige bijeenkomsten (zon-
der "pottenkijkers") te zijn.

Onderwerpen:
● fiscale positie/gevolgen van staking van de onderneming
● bespiegelingen rondom het pensioen-inkomen
● inzage in financiële positie ná verkoop schipbeschouwingen

rondom het "nieuwe" leven
● valkuilen/uitdagingen in volgende levensfase (ná de bedrijfs-

voering)

Een erg interactieve bijeenkomst, zo blijkt ieder jaar weer, met
een lach en een traan. Niet iedere partner zit op een zelfde
manier in het proces naar staking van de onderneming. Als
heel positief wordt altijd ervaren het aanhoren van de ander
hoe die er in zit. Wat zijn hun overwegingen en kun je daar wat
van meenemen. Hoe richt je dat "nieuwe" leven in en welke
middelen zijn/komen daarvoor tot je beschikking. Welke risico's
zijn te verwachten en hoe kunnen die worden
getemperd/terug gebracht.
Zelden blijken ondernemers later spijt te hebben gekregen van
hun stakingsbesluit. Dat is goed om te weten, zeker voor bin-
nenschippers die net voor die wereldbeslissing staan.

Ook de (verwachte) gezondheidssituatie van de ondernemer
of zijn/haar omgeving (familie, vrienden, kennissen) kan leiden
tot een (eerdere)  beslissing om de onderneming te staken. Ie-
dereen kent wel de trieste voorbeelden.
Het juiste moment van een streep trekken, blijkt dus helemaal
niet altijd mee te vallen.
Met elkaar daar over praten, gaan we weer op 20 september
doen (in een besloten bijeenkomst). U bent welkom.

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

"Stoppen met varen"

https://www.stichtingabri.nl/
https://www.stichtingabri.nl/
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GEBOREN

Op 8 augustus is Fabian geboren. Fabian is het zoontje Caroli-
ne en Yves Pauwels – Somers en broertje van Maurits, Mila,
Matteo en Nicola. Petekindje van Roel Evens en Patricia De
Muynck.

OVERLEDEN

Op donderdag 22 augustus is, op 83 jarige leeftijd,
Henricus Wilhelmus Maria (Henk) Bergamin overle-
den. Echtgenoot van Else Bergamin – van Grondelle.
Oud-burgemeester van de gemeente Bemmel.
De afscheidsviering zal plaatsvinden op vrijdag 30
augustus om 11.00 uur in de Theaterkerk te Bemmel.
Aansluitend kunt u de familie persoonlijk condoleren. Na af-
loop zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvin-
den. Correspondentieadres: Familie Bergamin, Dorpsstraat 31,
6681 BL Bemmel.
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30-8 Mimi van Lent; Geert-Jan de Bruin.
31-8 Nanne Berends; Geert de Kleijn; Noor Tonissen.
September
1-9 Mevr. C. Kersten-de Jong; Remco Kerkhof van

ms “Osar”.
2-9 Peter Brands; mevr. C. Geutjes; Charlotte v/d Heuvel;
 mevr. D. Henssen-de Bot.
3-9 De heer Brian Salet; dhr. Wim Huibers; Monique Kuyten;
 Luuk Wennekes; Stan Wennekes; Keelan Derksen.
4-9 Mevr. Annie Huijbregts-Laeyendecker; Robert Mutsaers;
 Marcus Peters; Sientje Berkers.
5-9 Dhr. Olaf Appelboom; Roos Rosenboom, m/s Muro;

Vincent Peters;
6-9 Dhr. A. Vranken.
7-9 Gijs Daanen; C. Peters; Sabine van Meegen,

m/s Pasari; Jos Vermeeren; Max Rensen.
9-9 Anny Decker; dhr. Wim Nuy.
10-9 Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders;
 Corina Bosman m/s Anna.
11-9 Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zijlstra-Paal; Nick Hansen;
 Leny Mulders.
12-9 Rick Keller; Gerard Verwey; Sofie Broeders; Mary Kersten;
 Jeroen Wennekes; mevr. Maria van der Hoeven.
14-9 Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen;
 Tanja Bruins

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019

Dhr. Henk Bergamin,
dhr. H. Appelboom en Marion Appelboom
dhr. T. Strijp ms. Viking
Frans en Miep Buijks
ouders Heijmen-Lucassen v/h ms. Johannes en overleden familie
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink
Miek Broekmeulen – Tonissen
ouders van Woerden-in ’t Veld
mw. Rina Derksen en dhr. Jan Derksen uit Maasbracht.

- Voor het huwelijk van Kees Mutsaers en Lian van den Heuvel in Ros-
malen.
- Voor de doop van Amelie Költgen op het Schipperscentrum.

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019

ouders de Bot-Neff
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink
ouders Koning-van Wijck
dhr. Joop Derksen, dhr. C. de Jong
dhr. Martien Moor, dhr. T. Joosten
Tijn Seppe en Henk Bergamin
Ferenc Vermaas.
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* Corrie Arjaans. (ernstig ziek)
APELDOORN, PRINSENWEIDE 33, 7317 BB.
* Dhr. Peer Hoefnagels.
SOMEREN, NIEUWENDIJK 70A, 5712 EN.
* Mevr. Riek Eckelboom
  RUMPT, ZIJLSTEEG 2, 4156 JT.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Pe-
ter”.
DORDRECHT, VAN EESTERENPLEIN 296, 3315
KX.

* Dhr. Frans Dirkse, (Afdeling Leuvehaven,
huiskamer kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN,
CARNISSEDREEF 280, 3084 NN.
* Dhr. Henk Wigman, AMC Amsterdam.
AMC AMSTERDAM, MEIBERGDREEF 9, 1105
AZ.
* Dhr. George de Bot. (Lobede: locatie
Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CB.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, HUIZE THUVINE, THUVINEPARK 126 /
6, 6921 AR.

* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.

* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEEL-
HOF, KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* 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.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND 16,
3344 EE.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Mevr. . Truus van de Geer-Jansen (kamer
1.07).
EWIJK, ZORGCENTRUM WAELWICK,
SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotter-
dam

Zo. 15-9 11.00 uur

Feestelijke eucharistieviering. De paters Louis
Poot en Jan Vijverberg vieren resp. 60 jaar
priesterschap en 60 jaar professiefeest. De vie-
ring vindt plaats in Huize Antonius. Zie p. 8

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
Do. 26-9 14.00 uur Soosmiddag. Start nieuwe seizoen.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019

Zondag 10.30 uur
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de dienst
is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Vr. 13-14
sept. 10.00 uur

Binnenvaartdagen in Zwijndrecht. Aan het Veer-
plein en omstreken.
Lees alles hierover op pagina 11.

Di. 17-9 13.30 uur Binnenvaartsoos (begin nieuwe seizoen)

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

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vegaderen?

Ga naar onze website.

mailto:schre165@planet.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN augustus/september 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 gymnastek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanters koor
Donderdag 19.00 uur Repetitie KSCC Kerkkoor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 31 aug. 13.45 uur Huwelijk van Kees en Lian Mutsaers – van den
Heuvel in Brasserie Fleurie te Rosmalen

Zo. 1 sept. 14.00 uur Doop van Amelie Bom. Dochter van Wilfried Bom
en Jennifer Költgen.

Di. 3 sept.
10.00 uur KSCC gymnastiek. Start nieuwe seizoen.
18.15 uur Diocesane bijeenkomst financiën Rotterdam.

Wo. 4 sept. 10.30 uur Repetitie Waalkanters. Start nieuwe seizoen.

Do. 5 sept.
11.00 uur Opening activiteitenjaar 2019-2020.
19.00 uur Repetitie KSCC Kerkkoor. Start nieuwe seizoen
19.30 uur Vergadering Kon. BLN-Schuttevaer ZON.

Vr. 6 sept. Feestelijke eucharistieviering in het Glaciskapeltje
tijdens ‚Schueberfouer’ Luxemburg.

Zo. 8 sept.
10.00 uur Afscheidviering van dominee Katharina Holby

vice-secretaris generaal FORUM in Zürich.

10.30 uur Kermis mis in de autoscooter van fam. Hinzen aan
de Kade in Roosendaal

Za. 14 sept. 14.00 uur
H. Mis voor de viering 70-jarig bestaan van het
Schippersgilde St. Jozef in Antwerpen.
Zie ook pagina 8.

Zo. 15 sept. 11.00 uur

Ziekenzondag op het Schipperscentrum
Nijmegen. In de H. Mis wordt extra aandacht be-
steed aan de zieke medemens. Met een optre-
den van het koor ‚Zanglust’ o.l.v. Annelies
Combecher.

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

mailto:info@kscc.nl
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Samen gaan wij dit jaar weer proberen om zo veel mogelijk loten te
verkopen. Ieder lot kost  € 3,00 en daarvan is gegarandeerd € 2,40
(80%) voor onze doelen. De opbrengst bij ons is dit jaar bedoeld
voor de eerstvolgende Ziekenvaartocht met de Willem Alexander.
Met vereende krachten van alle mensen uit de binnenvaart, de ker-
mis en circus zullen wij ervoor zorgen ook dit jaar weer een zo goed
mogelijk resultaat te boeken. Vanaf zaterdag 14 september mogen
wij deze loten gaan verkopen. Wij kondigen nu al aan dat dit gaat
gebeuren, omdat veel verenigingen in heel Nederland deze loten
gaan verkopen en sommigen werken met lijsten voor voorinteke-
ning.
Superloten worden ook door ons verkocht. Een superlot kost € 150,00
en bestaat eigenlijk uit een serie van 50 loten en een daarbij pas-
send certificaat. Veel ondernemers kopen een dergelijk lot en ma-
ken hier in eigen omgeving weer reclame mee. Bijvoorbeeld bij
besteding van € 25,00 krijgt de klant een lot cadeau. Heel mooi en
de steun voor ons is groot. De certificaten worden dan op een
plaats getoond, zodat de ondernemer kan laten zien dat door de
Grote Clubactie deelname onze organisatie gesteund wordt. Boven-
dien is er onder de superlotencertificaten ook een verloting.
Binnenkort meer informatie over deze actie. Mocht u al loten willen
bestellen of super loten willen bestellen dan kunt u dat doen bij Karel
Schreurs via de mail k.schreurs@kscc.nl of via de telefoon
06-20 40 68 72. Binnenkort zullen wij u informeren over alle andere
verkooppunten binnen onze organisatie.
Helpt u ook mee om de Grote clubactie dit jaar weer tot een gewel-
dig succes te maken voor ons allemaal?

Karel Schreurs
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.

  2019

mailto:k.schreurs@kscc.nl
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Dat er phisingmails worden verspreid met banken als doelwit
dat kennen we zo onderhand wel. Maar nu wordt de kerk ook
een doelwit van criminelen.

De bisdommen Breda en ’s Hertogenbosch waarschuwen voor
e-mails waarin sprake is van identiteitsfraude (phishingmail). Zo
wordt er door criminelen in naam van een pastorale beroeps-
kracht om een gunst (geld) gevraagd. Zo ontvingen minstens
tien vrijwilligers van de parochie Heilige Franciscus in de Bom-
melerwaard deze week een e-mail van iemand die zich voor-
doet als hun pastoor Roland Putman, waarin om ‘een gunst’
wordt gevraagd. In de e-mail worden verschillende persoons-
gegevens gebruikt om vertrouwen te winnen. Het bisdom
waarschuwt om niet op de verzoeken in te gaan en zo moge-
lijk de e-mail te rapporteren bij uw parochie.

We willen als Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus en
Kermis duidelijk maken dat wij, in principe alleen per post met
u communiceren. Soms vragen wij inderdaad om een finan-
ciële bijdrage, maar die vraag is altijd per brief en altijd onder-
deel van een campagne die onder de aandacht wordt
gebracht via de Christoffel Nieuwsbrief en onze website. Lees
het kader met de tips

Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig
voor. Meestal vormen banken het doelwit. De laatste jaren zien
nepmails er bedrieglijk echt uit. Zeker wanneer geprobeerd
wordt het taalgebruik van een persoon of organisatie over te
nemen. Toch zijn er meestal aanwijzingen die duiden op identi-
teitsfraude. Vaak zijn dergelijke mails in slecht Nederlands ge-
schreven (maar niet altijd!), wordt er om een bijzondere gunst
gevraagd en ziet het e-mail adres van de afzender er vreemd
uit.

Opgelet: oplichters doen zich via mail voor als pastorale beroepskrachten
Tips als u een e-mail krijgt waar wordt gevraagd

om een gunst of geld:

● Criminelen zullen een e-mailadres gebruiken dat erg lijkt op
het adres dat u kent. Let dus goed op dat er echt het juiste
adres staat bijv. bij ons moet info@kscc.nl staan en niet iets
anders.

● Klik niet op een gekleurd vlak met daarin een oproep om
via dat vlak (dat heet een button) te betalen. U wordt dan
naar een website gestuurd waar al uw gegevens worden
gestolen.

● Staat er in zo’n e-mail een rekeningnummer vermeldt
check die altijd. De bankrekeningnummers die door het
KSCC worden gebruikt zijn op onze website
https://www.kscc.nl/wie-zijn-wij/steun-ons/ terug te vinden
of neem bij twijfel telefonisch contact met ons op.

● En staat er een belofte of aanbieding in de e-mail die te
mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/wie-zijn-wij/steun-ons/
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Kermis mis Budel

De kermis mis van Budel op zondag 25 augustus in de autoscooter
van de familie Van Tuyl was een ongekend succes. Celebrant aal-
moezenier B. van Welzenes sdb werd muzikaal ondersteund door
het kerkkoor Frits Feijen met solistes Iris van Lierop en Elly en het orgel
van Frans van Reeken. Alle aanwezigen werden na de mis getrak-
teerd op een gratis oliebol door de oliebollenkraam van de familie
Paashuis. Foto's: Atze j. Lubach - Koers

Bekijk alle foto’s op onze website.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Binnenvaart Ontmoetinsgdag en CBOB Jubileum

Het is bijna zover; de uitnodigingen zijn verstuurd voor het ju-
bileumprogramma tijdens de Binnenvaart Ontmoetingsdag
D.V. Zaterdag 21 september 2019!

In de ochtend zijn we op gebruikelijke wijze samen met mu-
ziek & zang, Bijbellezing, meditatie en .... Rosa de Zandprin-
ses!
In de middag wordt het jubileumprogramma van de CBOB
gepresenteerd door EO-presentatrice Mirjam Bouwman.

We zijn trots op de gastsprekers die invulling willen geven
aan het CBOB programma onder toeziend oog van de Bur-
gemeester van Woudenberg, mw. Titia Cnossen:

● Dhr. Hans Oosters, commissaris van de Koning in de
provincie Utrecht

● Dhr. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal lucht-
vaart en maritieme zaken, ministerie I&E

● Dhr. Peter van Dalen, Europarlementariër CU

Meld u nú aan via
www.binnenvaartevents.
nl; het belooft een ge-
weldige dag te wor-
den!

De dag is op zaterdag
21 september van
09.00 – 22.00 uur op
het Vakantiepark de
Heigraaf, De Heygreaff
9, 3931 ML Wouden-
berg

Groet uit Slovenië

Mattijn Michielse
m/s Nano

20 augustus 2019

Beste mensen,
Uit de grotendeels herre-
zen barokstad aan de
Elbe brengen wij een
groet uit. De hoofdstad
van de Freistaat Sachsen
heeft veel te bieden en
veel van de vergane
glorie kan toch weer in
beeld worden gebracht.
Het weer is fantastisch en
er kunnen dus mooie
wandelingen worden
gemaakt. En daar waar
het gewenst is kan er gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer.
Misschien tot spoedig,   Jolanda en Henry Mooren

Groeten uit Dresden

https://www.binnenvaartevents.nl/events/binnenvaart-ontmoetingsdag/binnenvaart-ontmoetingsdag-2019-100-jarig-cbob-jubileum
https://www.binnenvaartevents.nl/events/binnenvaart-ontmoetingsdag/binnenvaart-ontmoetingsdag-2019-100-jarig-cbob-jubileum
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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.

Maar sinds de kerken leeg lopen zijn de men-
sen er in zijn totaliteit toch niet op vooruitge-
gaan. Als er vroeger eens per jaar een moord
gebeurde stonden de kranten er vol van. Nu
gebeuren er iedere dag wel twee. Ook echt-
scheidingen zijn er aan de lopende band. Ste-
len doet ook zowat iedereen, rijk en arm. Als
je jong bent werk je dag en nacht om iets bij
elkaar te krijgen en als je oud bent moet je er
op gaan zitten, anders jatten ze het onder je
kont vandaan. De rijke jongens doen het in
het groot. De armen doen het omdat ze iets
hebben en de rijken omdat ze nog niet ge-
noeg hebben.
Er was een zeeman die bij het Leger des
Heils had geslapen. 's Morgens bij het ontbijt
werd een stukje uit de Bijbel voorgelezen. Het
ging over Jezus die door de Joden aan het
kruis werd geslagen. De zeeman nam dit voor
kennisgeving aan en ging weer de straat op.
Na een tijdje komt hij een Jood tegen en slaat
hem gelijk tegen de straatstenen. De .Jood
was heel verontwaardigd en vroeg: wat heb ik
u misdaan? Jullie hebben Onze Lieve Heer
aan het kruis geslagen! Maar dat is al meer
dan tweeduizend jaar geleden, zei de Jood.
Maar ik heb het vandaag pas gehoord, zei de
zeeman.

Het vrije leven

In 1978 hebben we het vrachtschip verkocht.
Als oud-schipper hadden we geen zin om aan

de wal te gaan wonen. We besloten een klein
scheepje kopen en dat helemaal naar onze
zin om te laten bouwen en er dan voor ons
plezier mee rond te gaan toeren. Ik was pas
zevenenvijftig en nog te jong om al achter de
geraniums te gaan zitten. In Luik hebben we
toen een tjalk gevonden die al jaren stil lag.
Hij was 24 meter lang en 4,85 meter breed.
De eigenaar was een Waal. Eerst wilde hij het
niet verkopen, maar na een paar manden
ging hij overstag. lk had bedongen dat de
koop doorging als het vlak goed was. Op de
werf in Monsin hebben wij de tjalk droog ge-
zet. Hij was van onderen zo dik als een huis,
zei de werfbaas, en in de romp zaten ook
geen deuken. Het scheepje was in 1902 in
Zwartsluis gebouwd als zeetjalk en het casco
was oersterk.
We zijn met het casco naar Maasbracht geva-
ren en de Firma Tinnemans heeft het hele-
maal naar onze zin opgebouwd om er
permanent op te wonen. Er stond nog een
tweecilinder Rennes Diesel in en die heb ik
weer aan de praat gekregen. Het was maar
45 PK. Niet veel, maar ik wilde toch eens pro-
beren hoe het zou gaan. Hij was echt antiek
met een hoop koper er aan. Volgens mij liep
hij als een zonnetje.

ln december 1980, net voor de Kerst, zijn we
met onze nieuwe woning naar Nijmegen ge-
varen. Het water was behoorlijk hoog en de
stuwen waren allemaal gestreken. De eerste
dag voeren we naar Venlo en net boven Ven-
lo raakten we in een sneeuwstorm. Je kon
geen hand voor ogen zien. Boven de haven
zijn we gedraaid en zo de haven in gevaren.
Onder de haven opdraaien kon niet omdat de
stroom te sterk was voor onze 45 ezels. De

motor liep goed, maar een krachtpatser was
het niet. Ik was al blij dat hij was blijven draai-
en. Ik had hem voor de zekerheid enkele uren
laten draaien voor we weggingen, maar je
weet het nooit na vijftien jaar stilliggen. Als de
motor onderweg was uitgevallen had ik het
anker laten vallen. Maar ik vermoedde dat hij
het niet zou trekken. We hadden eventueel in
een ondergelopen wei kunnen landen! Ik heb
maar niets tegen Miek gezegd. Wat niet weet
wat niet deert. 's Morgens tegen negen uur
waren we weer de haven uit. Om drie uur la-
gen we al in de Kanaalhaven van Nijmegen bij
grind- en zandhandel Boesewinkel. De baas
van Boesewinkel raadde ons aan op het ein-
de van de kade te gaan liggen. Hij gaf ons de
sleutel van de poort en dat vond ik heel aardig
van hem, want ik had die man nog nooit ge-
zien. Er zat nog 25 ton water in de tank en
stroom draaiden we ook zelf. Een neef die
baas was bij de olieopslagplaats Humber
vroeg of we bij hen kwamen liggen. Dat is
veel gezelliger, en je krijgt nog stroom en wa-
ter op de koop toe. Dat aanbod kon ik niet af-
slaan. We hebben er tien jaar alle winters
doorgebracht. In de zomer waren we altijd
aan het varen. Na tien jaar moesten we daar
weg omdat hij zoveel tankers voor de wal
kreeg dat wij steeds in de weg lagen. Toen
zijn we verhuisd naar de Waalhaven in Nijme-
gen bij het Schipperscentrum. Daar kregen
we ook stroom en water en we lagen er een
stuk dichter bij de stad. Eerst vond ik het erg
dat we bij Frans weg moesten, maar achteraf
gezien was dit een hele verbetering. In de
Waalhaven hebben we ook ruim tien winters
gelegen.

Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

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

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

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

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

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

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.W.S. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
   Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

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

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

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

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

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

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 19 verschijnt op 12 september 2019.
Deadline: maandag 9september.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Atze J. Lubach, Kitty Cuijpers-Custer,
Frank Veldkamp, Cor van der Veeken, Wim Onderdelinden, Karel
Schreurs.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

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

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

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

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

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