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Nijmegen en omgeving herdacht 75 jaar bevrijding

Zoals in Groesbeek. Honderden mensen waaronder
een aantal veteranen, hoogwaardigheid bekleders
uit binnen- en buitenland waren aanwezig. Ook uit
Duitsland was een vertegenwoordiging gekomen.
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Prinsjesdag 2019

Op dinsdag 17-9 werd de nieuwe miljoenennota door
onze koning voorgelezen. We brengen hier een aan-
tal maatregelen op diverse beleidsterreinen. Wat zijn
voor u de gevolgen van de diverse maatregelen?
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Grote Clubactie

Van ieder lot is € 2,40 gegarandeerd voor ons goed
doel. Deze keer de ziekenvaartocht met de PRINS WIL-
LEM ALEXANDER 2020 als doel bestempeld. Deze
tocht is voor zieken en eenzamen uit onze wereld.
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Nijmegen en wijde omgeving herdacht 75 jaar bevrijding

Televisie, radio en de schrijvende pers besteedden ruimschoots
aandacht aan de bevrijding van Zuid-Nederland. Centraal
stond, veel aandacht aan hen die hun leven gegeven heb-
ben. Op diverse oorlogskerkhoven werden herdenkingsdien-
sten gehouden.
Op veel plaatsen werd herdacht. Zij trokken duizenden men-
sen: jong en oud. Het weer was uitstekend. Er werd herdacht:
dat betekende aan allen die van de twee kanten van de oor-
log hun levens hebben verloren. Vriend en vijand.
In Groesbeek werd ook herdacht. Honderden mensen waaron-
der een aantal veteranen, hoogwaardigheid bekleders uit bin-
nen- en buitenland waren aanwezig. Ook uit Duitsland was
een vertegenwoordiging gekomen. Dat maakte grote indruk
op de aanwezigen.

Alles vond plaats bij het monument ter ere van de generaal
Gavin. Het monument staat op een hoek van de straat, wat
onopvallend. Maar het juist deze plaats waar enorme gevech-
ten zijn geleverd. Het is wijlen de heer Embere van Gils, oud
burgemeester van Groesbeek en bestuurslid van het KSCC en
de parochie, die zich heeft hard gemaakt voor monument.
Aanwezig was ook de ambassadeur uit Amerika de heer Pete
Hoekstra.

In alle toespraken kwam een punt naar voren: Wees zuinig op
de verworven vrijheid. Gun elkaar om in vrijheid te leven. Terwijl
de toespraken gehouden werden, bracht een aantal oude
vliegtuigen een groet boven Groesbeek.

De organisatie had het thema gekozen: Herinneren moet toe-
komst hebben. Kinderen hadden de volksliederen ingestu-
deerd. De ceremonie werd afgesloten met het leggen van
kransen en bloemen. Tot slot mochten de kinderen 75 vredes-
duiven los laten: een indrukwekkend schouwspel.

Ondergetekende samen met VS ambassadeur Pete Hoekstra
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Ook de Sunset March trok veel belangstel-
ling. Honderden mensen jong en oud liepen

mee in de Waalcrossing: de herdenking dat 48
soldaten zijn omgekomen toen ze met hun bootje de

Waal trachtten over te steken om de bruggen te veroveren.
Oude legervoertuigen die de route nog eens maakten vanaf
Eindhoven trokken veel aandacht.
75 jaar herdenken.

Deze herdenking paste in de Vredesweek. In heel veel kerken
is zondag jl. aandacht besteed aan dit thema. Wij leven in een
wereld met heel veel brandhaarden. Jezus, roept ons op om
elkaar de ruimte te gunnen en een menswaardig leven te lei-
den. Daarvoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. En deze
verantwoordelijkheid geldt niet alleen voor onze buurman, en
met wie je samen leeft, maar ook voor hen die ver weg in er-
barmelijke omstandigheden leven.

De Waalcrossing over de brug De Oversteek bij Nijmegen

Wereldmissie-dag

20 oktober is uitgeroepen door Paus Franciscus tot wereldmis-
sie-dag met de titel: Gedoopt en gezonden: de kerk van Chris-
tus op missie in de wereld. KRO en NCRV zullen ons hierover
informeren.
Velen van ons herinneren zich nog dat er vroeger vanuit Ne-
derland broeders en zusters werden uitgezonden om elders in
de wereld de Boodschap van het Evangelie te verkondigen. Zij
deden dit niet alleen in de kerk of de kapel waar ze de mis
vierden of de sacramenten toedienden. Neen, zij gaven on-
derwijs, rekenen, taal en technisch onderwijs. Zij gaven met
hun medewerkers medische hulp, etc.
Dat was vroeger. Toen waren er nog veel priesters en religieu-
zen. Nu er een tekort is, moeten alle zeilen bij gezet worden om
de parochies te bemannen. Neemt niet weg dat wij ook nu
nog verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meeste ar-
men ver weg. Dat doen wij ook met de vastenactie. Broeder
Willy Leensen, Cees Smeele, Wim Boksenbeld en het project
van Herman Steur hebben wij financieel, zij het bescheiden,
ondersteund.
In het Christoffel Nieuwsbrief hebben wij u hierover eerder geïn-
formeerd.
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Woensdag 2 oktober: gemeenschaps-
dag van de Salesianen van Don Bosco

Eens per jaar komen de medebroeders en mede-
zusters van de Salesianen met hun mantelzorgers bij elkaar.

Jaren achtereen vond dit plaats in Soest. Daar was de hoofd-
vestiging van de Salesianen in Nederland. Nu dit kantoor geslo-
ten is en de medebroeders en medezusters elders wonen
hebben wij het KSCC schipperscentrum te Nijmegen als ont-
moetingsplaats voorgesteld. Wij zijn met ongeveer 35 man.
Het aantal medebroeders slinkt. Er komen nauwelijks nieuwe
medebroeders bij. Toch is het indrukwekkend dat de ouder
wordende medebroeders op hun manier actief blijven en een
boodschap van Hoop uitstralen. Het wordt een dag van ont-
moeting.

Binnenvaart Beurs in Kalkar op 24 en 25 september

De beurs was weer strak en perfect georganiseerd.
Doordat het niet zo druk was, hadden de standhouders vol-
doende tijd om met hun klanten te praten.
Voor ons weer een unieke gelegenheid om contacten te leg-
gen en het netwerk te verbreden.

Open binnenvaartdagen in Zwijndrecht vrijdag 13 en zaterdag
14 september

Een verslag ervan vindt u uitgebreid op p. 21 en 22.
De opening van de dagen was heel bijzonder: niet een lint
doorknippen, of een bel luiden: maar een inzegening. De co-
ordinator van de dag nodigde mij uit dit evenement in te ze-
genen.
Het werd een heel bijzonder gebeuren. Er was aandacht voor
de korte plechtigheid, waarin we lieten voelen dat er meer
was dan tussen hemel en aarde. Prachtig te mogen genieten
van alle technische en andere snufjes: maar de mensen blijven
toch een zingevend centrum.

Donderdag 3 oktober Eerste Nationale Binnenvaart Congres in
diergaarde Blijdorp Rotterdam en uitreiking Blue Road award
2019

Het congres staat in het teken van: Ontmoet, Ontdek en Ont-
wikkel. Het wordt georganiseerd in samenwerking met EICB,
BTB en BVB. Er wordt een batterij aan deskundigheid aan de
dag gelegd. Onderwerpen als  energietransitie, het intermo-
daal verkeer, de gevolgen van de klimaatverandering zullen
zeker aan de orde komen. Meer informatie kunt u vinden op
pagina 25 van deze Christoffel Nieuwsbrief. Ook minister Cora
van Nieuwenhuizen zal aanwezig zijn.

Van harte een heel fijn weekend
B.E.M. van Welzenes  sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Inzegening en opening van de Binnenvaartdagen Zwijndrecht met
v.l.n.r.: aalmoezenier Van Welzenes sdb, dhr. H. Slobbe,
burgemeester van Zwijndrecht H. van der Loo en voorzitter BLN-
Schuttevaer D. Schrijer
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Miscommunicatie Waalfront Nijmegen

In Nijmegen wordt een nieuwe wijk aan de Waal gebouwd. De
nieuwe wijk Waalfront geheten bestaat uit nieuwbouw en uit ge-
renoveerde panden. De Waalhaven waar ons parochieschip
ligt, vormt een belangrijk onderdeel van het geplande
Waalfront. Sterker nog; het is een sterk ‘selling point’ voor de
nieuw te bouwen koopwoningen.

Het is voor ons van groot belang om op de hoogte te blijven van
de plannen die de gemeente Nijmegen voor heeft met de ont-
wikkeling van Waalfront. We werken samen met twee organisa-
ties die dezelfde watergebonden belangen behartigen. Het
NNP (Nieuw Nijmeegs Peil) en de CWBN (Commissie Waterge-
bonden Belangen Nijmegen).

Er is heel wat gaande in het Waalfront. Vele plannen worden
gemaakt om het gebied te up-graden.

In Christoffel Nieuwsbrief nummer 2 - 2019
schreven we dat er geen goede communica-
tie is tussen gemeente en de watergebonden
organisaties.
Ondertussen maakte de gemeente wel plan-
nen en dendert de trein gewoon door. Niet
goed communiceren trekt de verhouding
scheef.

Op 25 september jl. vond een informatieavond
plaats waarin de bewoners van Waalfront en
de omliggende wijken werden geïnformeerd
over de plannen die de gemeente voorheeft
met dit gebied. De NNP vond het van groot
belang vooraf een gesprek te hebben met de
wethouder van Stedelijke Ontwikkeling Noël
Vergunst. Daarin moet aan bod komen de

problemen zoals miscommunicatie en het zich niet serieus geno-
men voelen. In de hele procedure wordt het woord ‘leefklimaat’
regelmatig gebruikt, maar toch bestaat bij ons de indruk dat
wat woningen financieel opleveren voor de gemeente belang-
rijker is. De rest is een decor…

In een goed en constructief gesprek dat op woensdagochtend
25 september in het gemeentehuis met de wethouder plaats-
vond heeft hij toegezegd de communicatie te verbeteren met
de daarvoor geëigende kanalen. De Waalhaven dat eertijds
een industriegebied was, wordt zo zei hij, omgevormd tot een
woon- en leefgebied. Vroeger werd er grint, zand, meel etc.
overgeslagen. Die tijd is voor bij. De haven is nu een ligplaats
voor de binnenvaart, voor de woonschepen, arken, politie, Rijks-
waterstaat en blusboot.

Een verslag van deze bespreking en van de informatieavond
vindt u in het volgende nummer van de Christoffel Nieuwsbrief.

Links de al gerealiseerde hoogbouw (18 verd.) dan de Waalhaven en rechts in het wit de
toekomstige (hoog)bouw
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MOP
Ik zit dus bij een show van Jomanda, loopt ze naar me toe, legt

haar handen op mijn hoofd en zegt luid: “U zult lopen!”

Ik zeg: “Maar er mankeert me helemaal niks!”
Ze negeert me en zei weer: “U ZULT lopen!”

Ik zeg nog: “Ja, maar…”
“U ZULT LOPEN!”

Nou oké, dacht ik nog, dan zeg ik niets meer.
Na de show ging ik naar buiten

en wat denk je?

Is me scooter gejat!

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

Groepsfoto van de deelnemers aan de KSCC busreis naar Noord-Holland van
16-20 september. Foto: Gerard Valk.

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Zondag 8 september bezocht de aalmoezenier
Christine Beutler - Lotz, pfarrerin van de Evangelische
Schaustellerseelsorge.
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Ziekenzondagviering
De viering van 15 september is zeer goed bezocht. Op ziekenzondag staan we
stil bij alle zieken. De bezoekersdienst die onze zieken regelmatig bij staan wer-
den bedankt voor hun inzet. De muziek tijdens de eucharistieviering werd ver-
zorgd door Gemengde Zangvereniging 'Zanglust' uit Kapel-Avezaath o.l.v.
Annelies Combecher. Foto's: Gerus Brugman.
Bekijk alle foto’s op onze website

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Op zondag 15 september was het druk in
de kapel van huize Antonius in Rotter-
dam. Om elf uur zat de kapel tot de laat-
ste stoel gevuld en dat bij de
gelegenheid van het zestig jarig priester-
feest van pater Louis Poot en bij het zes-
tig jarig professiefeest van pater Jan
Vijverberg. Het was nog even spannend,
want pater Louis Poot was geheel tegen
zijn gewoonte in niet om elf uur aanwe-
zig. Even geduld en om iets na elven kon
de feestelijke viering beginnen. In een
mooie viering onder regie van de gees-
telijk verzorger van huize Antonius heb-
ben wij samen met alle aanwezigen de
eucharistie gevierd. De beide paters hiel-
den een toespraak en na de viering wer-
den de paters door de gehele

gemeenschap toegezongen met een
lied dat de zusters Adriënne, Laetitia en
Mathea hadden voorbereid.
Vervolgens een kort woord van dank
door de voorzitter van KSCC Rotterdam
en van de geestelijk verzorger van huize
Antonius. Fijn om op deze manier samen
met onze gemeenschap dit feest te kun-
nen starten met een eucharistie viering.

Daarna naar de zaal boven, waar koffie
met gebak klaar stonden voor ons. Een
vijftal vrijwilligers hebben voor de koffie
met gebak gezorgd en er moesten stoe-
len worden bij gehaald, omdat de groep
zo groot was. Geweldig gewoon. Veel
felicitaties voor de paters en erg gezellig
om zo met alle mensen weer eens lekker
bij te kletsen. Zoals gewoonlijk mengden
de beide paters zich onder de aanwezi-
ge mensen.  Wij hopen dat wij nog lang
mogen blijven genieten van deze zon-
dagse vieringen onder leiding van deze
paters.

Vervolgens natuurlijk broodjes, een war-
me snack en van alles te drinken. Be-
dankt aan alle vrijwilligers en aan de
organisatoren van deze mooie feestelijke
bijeenkomst, bedankt Diny Hofman als
initiatiefnemer en organisator en bedankt
huize Antonius.

Karel Schreurs

Zestigjarig priester- en professiefeest in Huize Antonius, Rotterdam
Het was een gezellig feest.

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.

V.l.n.r.: Pater Louis Poot en pater Jan Vijverberg
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Asiel
Vanaf 2020 gaat er 100 miljoen extra naar
de asielketen. Vooral om de doorstroming
te verbeteren. In 2020 komt daar zelfs nog
34 miljoen bovenop. Het is de bedoeling
de asielprocedure sneller te maken om te
voorkomen dat ouders en kinderen te
lang wachten op besluit in hun zaak.

Pensioenakkoord
Het kabinet is voor het afgesloten pensi-
oenakkoord volgend jaar 399 miljoen euro
kwijt. Dat bedrag loopt daarna op tot
ruim een miljard euro in 2022.

Winstbelasting
Bedrijven die de winstbelasting (vpb) in
één keer vooruitbetalen en niet in termij-
nen voldoen verliezen hun korting van 4
procent. De afschaffen van de zogeheten

betalingskorting
vpb levert de
schatkist jaarlijks
160 miljoen euro
op, zo blijkt uit de
begrotingsstuk-
ken.

Klimaatakkoord
Voor het klimaat-
akkoord is in 2020
zo’n 200 miljoen
euro uitgetrok-
ken. In het jaar er
na loopt het op

naar 295 miljoen. Het geld wordt besteed
aan een warmtefonds, waarmee burgers
hun huis kunnen laten isoleren. Ook komt
er geld beschikbaar voor ‘de aanpak van
stikstof’.

Infrastructuurprojecten
In 2020 wordt bijna 3 miljard geïnvesteerd
in aanleg, beheer en onderhoud van we-
gen. Er komt circa 80 miljoen euro bij om
de druk te verminderen op de budgetten
voor beheer en onderhoud bij Rijkswater-
staat. En aan het budget voor instand-
houding van het spoor wordt 151 miljoen
euro toegevoegd in de periode tot 2022.

Onderwijs
Er komt geen extra geld om het loon voor
basisschoolleraren gelijk te trekken met
dat van hun collega’s in het voortgezet

onderwijs. Daar was door onderwijsbon-
den wel op gehoopt, omdat zij – met het
oog op het lerarentekort – denken dat het
beroep daardoor aantrekkelijker wordt.

Defensie
Het kabinet heeft de ‘politieke intentie’
om te investeren in Defensie. Dat moet
‘aansluiten’ bij de capaciteitsdoelstellin-
gen van de NAVO. Het staat er zo voor-
zichtig in de Miljoenennota, omdat
Nederland al jaren niet voldoet aan de
standaard van de NAVO. Nu gaat dat
niet naar de vereiste 2, maar 1,35 pro-
cent. In 2020 wordt nog 51 miljoen geïn-
vesteerd, in de jaren erna loopt het op
naar 479 miljoen. Daar zit geld bij voor de
aankoop van 9 F-35’s (de Joint Strike Figh-
ter), het bestrijden van cyberaanvallen en
extra geld voor de militaire inlichtingen-
dienst MIVD. Dat krijgt er 29 miljoen bij.
Voor extra grensbewaking na de brexit is
3 miljoen euro extra uitgetrokken.

Vaarwegen
Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om
een ‘flinke impuls’ te geven aan Neder-
landse vaarwegen. Zo is er 10 miljoen ge-
reserveerd voor verbeteringen aan de
aanlegplaatsen van de veerdiensten op
de Waddenzee. Nog eens 14,5 miljoen
euro gaat naar de aanpak van diverse
sluizen op de hoofdvaarweg Lemmer-
Delfzijl en er gaat 10 miljoen naar het
Maas-Waalkanaal, waar onder meer de

Prinsjesdag 2019
Dit staat er in de miljoenennota

Lees verder 
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oude sluis Weurt wordt opgeknapt. ”De
maatregelen zorgen ervoor dat schippers
sneller door de sluizen kunnen gaan en er
minder oponthoud op de vaarwegen is.”

Rechtspraak
Om de tekorten in de rechtspraak te dich-
ten, trekt het kabinet 61 miljoen euro uit.
Volgens de regering wordt daarmee zelfs
‘ruimte gecreëerd voor noodzakelijke in-
vesteringen’. Het gat was geraamd om 50
miljoen euro.

Viering 75 jaar vrijheid
Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit om te
herdenken dat ons land 75 jaar geleden
werd bevrijd. In 2020 is het 75 jaar geleden
dat de Tweede Wereldoorlog tot een ein-
de kwam. Met het geld moet ‘een aantal
(internationale) activiteiten’ worden geor-
ganiseerd.

Cultuur
Er komt meer aandacht voor andere
kunstvormen om ook de groep (jonge)
mensen te bereiken die nu niet naar de
schouwburgen en musea gaat. Daarin
wordt 29 miljoen euro extra gestoken.

Kringlooplandbouw
Het ministerie van Landbouw benadrukt
dat het de ‘omslag naar kringloopland-
bouw’ wil maken in 2020. ,,In plaats van
zoveel mogelijk voedsel te produceren
tegen zo laag mogelijke kostprijzen, ko-

men het zuiniger omgaan en hergebruik
van grondstoffen centraal te staan.’’ Erg
veel haast heeft minister Carola Schouten
(Landbouw) daar nog niet mee gemaakt,
lijkt het. Maar met ‘banken en andere fi-
nanciers’ wil het kabinet volgend jaar ‘af-
spraken maken over financiële producten
voor ondernemers die de omslag naar
kringlooplandbouw gaan maken.

Buitenland
Er komt meer geld voor mensenrechten:
structureel krijgt het Mensenrechtenfonds
er 9,6 miljoen euro bij. Ook komt er meer
geld voor vredesprocessen en versterking
van de rechtstaat. Daarvoor komt 10 mil-
joen euro per jaar beschikbaar.

Ontwikkelingssamenwerking
Net als vorig jaar steekt minister Sigrid
Kaag 60 miljoen euro extra per jaar in on-
derwijs in ontwikkelingslanden. Ook steekt
ze 10 miljoen euro in een klimaatfonds om
de effecten van klimaatverandering in
ontwikkelingslanden tegen te gaan.

Zorg
Er komt een extra verhoging van de zorg-
toeslag, de tegemoetkoming in de zorg-
kosten voor mensen met lage
inkomens. Die stijgt daardoor met 67 euro
voor alleenstaanden en 95 euro
voor meerpersoonshuishoudens. Dat is
meer dan de verwachte stijging van de
premie. Verder komt het kabinet vóór de

zomer van 2020 met voorstellen voor een
toekomstbestendige zorg.

Pot geld om woningmarkt vlot te trekken
Om de tekorten op de woningmarkt aan
te pakken, trekt het kabinet een miljard
euro uit om nieuwbouwprojecten te subsi-
diëren. Ook gaat er een miljard naar wo-
ningcorporaties zodat die meer huizen
gaan bouwen. Daarbij wordt de verhuur-
dersheffing verlaagd. Het kabinet over-
weegt ook de overdrachtsbelasting voor
starters te schrappen. Dat scheelt bij de
aankoop van een huis 2 procent op de
koopsom. Beleggers zouden juist meer
overdrachtsbelasting moeten gaan beta-
len.

Lees verder 
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Winstbelasting
Multinationals als Shell, Philips en AkzoNo-
bel, die in ons land nauwelijks of geen
winstbelasting betalen, worden vanaf
2021 aangepakt. Eind 2018 bleek dat Shell
geen winstbelasting betaalt. Straks kun-
nen bedrijven verliezen in het buitenland
nog aftrekken van behaalde winst in Ne-
derland. Daardoor wordt er minder belas-
ting betaald. Straks mag dat nog maar
drie jaar bij dochterbedrijven binnen de
EU en helemaal niet meer van ‘filialen’
buiten de EU.

Zorgpremie
De zorgpremie gaat volgend jaar licht
omhoog, met zo’n drie euro per maand.
Op jaarbasis gaat een basisverzekering
bijna vier tientjes extra kosten. Verzeke-
raars mogen hiervan afwijken. Zij maken
hun tarieven later bekend.

Lastenverlichting
Lagere- en middeninkomens moeten er
op vooruitgaan. Er zou ruimte zijn voor
zo’n drie miljard aan extra lastenverlich-
ting.

ZZP’ers
Zzp’ers verliezen waarschijnlijk fiscale voor-
delen. Nu nog betalen zelfstandigen over
7.280 euro winst geen belasting. Dat be-
drag gaat de komende tien jaar in stapjes
omlaag naar zo’n 5.000 euro.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting gaat later en
minder omlaag. Bedrijven met winsten bo-
ven de 200 duizend euro betalen daar-
door volgend jaar nog steeds 25 procent
belasting in plaats van de beloofde 22,55
procent. Een jaar later komt het tarief uit
op 21,7 procent, nog altijd meer dan het
percentage van 20,5 procent dat aan-
vankelijk was beloofd.

Investeringsfonds
Rutte III zint op het instellen van een inves-
teringsfonds van enkele miljarden. De Ne-
derlandse Staat zou daarvoor gaan
lenen, juist nu, omdat de rente zo laag is.
De coalitiepartijen denken aan investerin-
gen in infrastructurele projecten, het on-
derwijs en de wetenschap.

Koopkracht
Een doorsnee huishouden zou er 2,1 pro-
cent op vooruit moeten gaan in koop-
kracht. Dit betekent dat de helft van de
huishoudens volgend jaar er meer bij krijgt
dan 2,1 procent en de andere helft juist
minder dan dat percentage. Het koop-
krachtcijfer is flink hoger dan de stijging
van 1,2 procent die aanvankelijk nog
werd verwacht. Werkenden zouden er 2,4
procent op vooruit moeten gaan. Gepen-
sioneerden staan geraamd op 1,1 pro-
cent. Tweeverdieners gaan er met 2,3
procent het meeste op vooruit, alleen-
staanden blijven hangen op 1,7 procent.

Begrotingstekort
Het kabinet verlicht de lasten op burgers
en betaalt die inspanning gedeeltelijk
door genoegen te nemen met een lager
begrotingsoverschot, dat op 0,3 procent
in plaats van de eerder nog geraamde
0,5 procent uitkomt.

Staatsschuld
Ook de staatsschuld neemt in 2020 minder
af dan eerder werd voorzien: deze komt
uit op 47,7 procent van het bruto binnen-
lands product.

(Met dank aan Kermis Carrousel en
Frank Veldkamp)



Christoffel Nieuws pagina 12← terug naar pagina 1

WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Zij die met meer dan gemiddelde belangstelling de mil-
joenennota van vorige week hebben bekeken, zullen ont-

dekt hebben dat er een geweldig deel van de uitgaven gaat
naar zorg en sociale zekerheid. Deze twee posten beslaan meer
dan de helft van de ruim 300 miljard euro begrote Rijksbestedin-
gen in 2020. Uiteraard heeft dat te maken met mensen en de sa-
menstelling van onze bevolking. Er zijn veel mensen aan het werk,
maar het deel dat niet of niet meer werkt is groot. En we hebben
te maken met veel mensen die een hoge leeftijd halen. Zij, maar
niet alleen zij, doen een terecht beroep op zorg. En die wordt ge-
boden, hoewel op sommige terreinen nog vraag is naar mensen
die in de zorg een steentje kunnen bijdragen.

Voor zover dat wordt gegund, kan de vraag worden gesteld:
hoe word ik gezond oud? Er zijn geen garanties, maar een beetje
hulp is niet verkeerd. En dan bedoelen we uiteraard de hulp van
jezelf. Heel jong beginnen met het lichaamsgewicht in de gaten
te houden, afwisselend eten, waarbij vers fruit, verse groenten en
volkorenbrood gemakkelijke voedingswaren zijn en bewegen.
Dat laatste hoeft niet op topniveau te zijn. Het kan variëren van
tuinieren, zwemmen, fietsen tot wandelen. En ook dat laatste is
en blijft snel mogelijk.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltoch-
ten op de agenda:

18 en 29 september
Wandeltocht in Gendt
Wandelsportvereniging Pro Corpore
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startplaats: café Concordia
Waaldijk 19a 6691 MB Gendt
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
0481-422283 - www.procorpore.nl

4 t/m 6 oktober
Herdenkingstocht 75 jaar Market Garden in Groesbeek
Wsv OLAT
Afstand: 60,5 km
Startplaats: centrum Groesbeek
Stationsweg 2 6561 BZ Groesbeek
Starttijd: 09.00 uur
013-5702662 - www.olat.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltoch-
ten die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Buren, Erichem, Kapel Avezaath, Kerk Avezaath, Zoelen, Breda,
Made en Elburg op 28 september, in Bergharen en Gorssel op
28 en 29 september, in Garderen op 2 oktober en in Doornen-
burg, Barendrecht, Maassluis en Rotterdam op 5 oktober 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.procorpore.nl
www.procorpore.nl
www.olat.nl
www.olat.nl
www.wandel.nl
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Doneeractie van Dionne

Van Dionne Rutjes (dochter van Ronny en Patricia
Rutjes ms Calando) ontvingen we het verzoek om
onderstaand foldertje te plaatsen.
Zij wil naar Oeganda reizen om daar vanuit school
vrijwilligerswerk te gaan doen. Dionne vraagt in het
foldertje om een financiële bijdrage voor haar reis
naar Oeganda.
Ga aub naar haar doneeractie-website en stort een
(kleine) bijdrage. Bij voorbaat dank.

https://www.doneeractie.nl/vrijwilligerswerk-in-oeganda/-37475
https://www.doneeractie.nl/vrijwilligerswerk-in-oeganda/-37475
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De GROTE CLUBACTIE 2019 is van start

Vanaf 14 september is de GROTE CLUBACTIE in heel
Nederland weer van start. Mensen uit de Binnenvaart,
kermiswereld en circuswereld gaan ook dit jaar weer zo
veel mogelijk loten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is gega-
randeerd voor ons goed doel. Wij hebben deze keer de zieken-
vaartocht met de PRINS WILLEM ALEXANDER 2020 als doel
bestempeld. Deze vaartocht is voor zieken en eenzamen uit onze
wereld en alle financiële hulp hiervoor is welkom. Allemaal samen
proberen wij dit jaar weer 1.500 loten te verkopen.

Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen.
Wat is een SUPERLOT?  Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijftig
loten. De koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPERLOT,
plus 50 papieren loten. Bij het uitkomen van deze Christoffel Nieuws
zijn er al 7 van deze superloten verkocht. Een geweldig begin en
hopelijk volgen er nog veel meer.

Mensen, die loten kopen, maken kans op mooie prijzen. Zoals een
hoofdprijs van €100.000,- een auto, reischeques en fietsen. De trek-
king van de GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 11 december 2019.
Vanaf 12 december staat de trekkingslijst op de website van de
organisatie (www.clubactie.nl).

Hieronder de namen van mensen waar u terecht kunt om loten te
kopen:

Ria Lentjes in Nijmegen 024-3777575
Jos van Dongen Het Zuiden 06-53910154 of 0162-314569

Jeanneke Wijnen in Zwijndrecht 078-6121666
Toos Steffan mail toos@steffann.nl

Karel Schreurs 06-20406872 of mail k.schreurs@kscc.nl

Het zou mooi zijn als wij u in december kunnen vertellen dat ook dit
jaar deze actie voor ons geslaagd is en alle loten verkocht zijn. Of
nog mooier, als wij kunnen vertellen dat er dit jaar door ons een
nieuw record aantal loten verkocht is. U helpt ons toch ook mee!

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.

www.clubactie.nl
mailto:toos@steffann.nl
mailto:k.schreurs@kscc.nl
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HUWELIJK

Op zaterdag 5 oktober treden Mohamed Kesrioui en
Daisy Leijdekkers in het huwelijk. De ceremonie be-
gint om 17.30 uur in de Maya Beach Club in Cala
Vadella Ibiza (Spanje).

OVERLEDEN

Tot het einde toe zelfstandig, is op maandag 16 september
Peer Hoefnagels rustig ingeslapen. Hij overleed in de leeftijd
van 93 jaar.
Echtgenoot van Corrie Hoefnagels – Van Gemert †. De crema-
tieplechtigheid werd gehouden op vrijdag 20 september in
crematorium Heeze te Heeze.

Correspondentieadres: Nieuwendijk 70B 5712 EN in Someren

JUBILEUM

Op zondag 20 oktober vieren Frans en Kitty Cuijpers dat zij, 50
jaar geleden, elkaar het jawoord gaven.
Wij feliciteren Frans en Kitty met hun gouden huwelijk.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

ENTE Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering van het bestuur van ENTE (Internationale Or-
ganisatie voor onderwijs aan de kermis- en circuskinderen in
het kantoor van de Rijdende School in Geldermalsen op vrij-
dag 20 september 2019.

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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27-9 Alexander Jansen.
28-9 Ed Peperkamp; mevr. Marjan Bonink.
29-9 Cora Wanders-Schimmel; Corine de Koning.
30-9 Jolanda Bouwens; Arnau Frerichs.

OKTOBER
1-10 Francois Pruyn.
2-10 Femke Kuenen; Peter van IJzerlooij.
3-10 John Noldes; Riet Derksen-Meesters; Lars Appelboom;
 José Meesters; Wineke Leensen; Lotta Broeders.
4-10 Christof Kerkhof; Suzanne Wanders.
5-10 Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker KSCC; John
 Zijlmans, v/h “Esti”; Lien van Tiem.
6-10 Dhr. Wim Wanders, ms. “Thuvine”; dhr. T. v.d Heuvel; dhr.
 Sjef van Emmerloot, ms. “Fossa”; dhr. Joris Verberck; Pluk
 Voorwinde; dhr. Theo Berends; Vienne Buil.
7-10 Carel Dekker; Rudy Kulka.
8-10 Dhr. Louis Janssen van het m/s Jolles; Jolien Buil.
9-10 Dhr. Henry Mooren, Spes Nova; dhr. M. Adams; Anouk
 Janssen.
10-10 Mevr. Anny van Dijk-van Meegen; mevr. Wigman-van
 Steen; Twan Nefkens; Peter Vermaas; mevr. Dora van
 Neyenhof; Annie Driedijk, m/s Geertruida;.
11-10 Pieter de Bot.

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

ouders de Bot-Neff
mw. M. Timmermans-Webbe
Ferenc Vermaas
dhr. Johan Boeijmeer en Marietje
ouders Bertus en Henny Bosman-Cornet
dhr. Johan Rattink en Trees en Jan Valk
ouders de Louw-van Nuenen en Peter de Louw
familie Faase.

ZONDAG 6 OKTOBER 2019

Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en fa-
milie van den Brink
Miek Broekmeulen – Tonissen
dhr. J. Hommes
ouders Wanders-Bosman
ouders van Woerden-in ‘t Veld
ouders Beijer-Joosten
Antoon – Ton – Wanders jr.
ouders Kuenen- van der Asdonk
ouders Kersten-van Laak
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden.
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Dhr. Dicky van Grinsven sr. (Afd. Zwaan-
sprong).
APELDOORN, VERPLEEGHUIS RANDERODE,
ZUSTER MEYBOOMLAAN 10, 7334 DV.
* Dhr. Johann Zenniker (Afd. Medium Care,
kamer 14, Route 743).
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT GROOTE-
PLEIN 10, 6525 GA.
* Corrie Arjaans.
APELDOORN, PRINSENWEIDE 33, 7317 BB.
* 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
Peter”.
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.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* 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 KASTEELHOF,
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 WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen (ka-
mer 149).
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF,
KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* 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.
* Dhr. Henk Nuij is herstellend thuis.
WEURT, THOMAS VAN HEEREVELDTSTRAAT
8, 6551 AR.
* Dhr. Piet Leensen is herstellend thuis.
WIJCHEN, GRAAFSEWEG 782, 6603 CR.

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 HET ZUIDEN 2019

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

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge-
opend.

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

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
Elke derde zon-
dag van de
maand

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

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vrij. 27-9 19.30 uur Gezellige vrijdagavond

Vrij. 25-10 19.30 uur Gezellige vrijdagavond
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 1-10 13.30 uur Binnenvaartsoos in de sfeer van oktoberfest.
Di. 15-10 13.30 uur Binnenvaartsoos.
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

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

Oktoberfest in Zwijndrecht

De komende binnenvaartsoos Zwijndrecht op
1 oktober is in de sfeer van het oktoberfest. De
dames en  heren van de soos (de vrijwilligers)
zullen zich weer in aangepaste kleding verto-
nen. Wie van de bezoekers van de soos trekt
een Dirndl of Lederhose aan? Daarbij hoort natuurlijk ook Brat-
wurst mit bier!
Aanvang 13.30 uur. Julia-internaat, Schipperskade 75 Zwijndrecht.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN oktober 2019
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering/spreekuur aalmoezenier
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 28 sept. 10.00 uur
ASV Algemene Leden Vergadering in de Ap-
partementen Senioren Harmonie Gaes-
beekstr. 11 Rotterdam.

Wo. 2 okt. 10.30 uur
Stichting Don Bosco gemeenschapsdag van
Salesianen aan boord van het Schippers-
centrum.

Do. 3 okt.
9.00 uur

Nationaal Binnenvaartcongres van EICB, BTB
en BVB met uitreiking van Blue Road Award in
Diergaarde Blijdorp Rotterdam.

14.00 uur KSCC Nijmegen Soos met… bingo waarmee
verzorgingsproducten te winnen zijn.

Za. 5 okt. 18.15 uur Huwelijksceremonie van Daisy Leijdekkers en
Mohamed Kesrioui in Ibiza.

Za. 5 okt. en
Zo. 6 okt.

Jubileum van Club van Circusvrienden. Zij
bestaat 70 jaar en vieren dit Oss.

Zo. 6 okt. 10.45 uur
Kermis Mis in de autoscooter van de familie
Hinzen in Echt. Met zanggroep ‘Corde et Ani-
mo’ uit Maria-Hoop o.l.v. Jeanny Vergoossen.

Do. 10 okt. 10.00 uur Bijeenkomst Marine Club Rotterdam op het ss
Rotterdam.

Vrij. 11 okt. 15.30 uur CBRB 90-jarig jubileumfeest.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

KSCC KERSTDAGTOCHT NAAR ESSEN

We gaan op woensdag 11 december naar de
Kerstmarkt in Essen. We vertrekken om 9.00 uur
vanaf het KSCC Schipperscentrum Nijmegen.
De terugreis is om 18.00 uur uit Essen naar
Nijmegen. We zijn dan rond 20.00 uur weer terug.
De kosten voor deze kerstdagtocht naar Essen zijn
€ 21,- per persoon inclusief groepsverzekering.

U kunt zich aanmelden voor deze dagtocht bij Cora
Peperkamp (06-54 97 10 16) of via het KSCC (024-377
75 75). Willen de mensen die meegaan met deze
kerstdagtocht contant betalen aan Cora of het
bedrag in een gesloten enveloppe afgeven op het
centrum.

mailto:info@kscc.nl
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Binnenvaartdagen Zwijndrecht 2019

De eerste binnenvaartdagen in Zwijndrecht is een feit. Vrijdag
13 en zaterdag 14 september vonden de binnenvaartdagen
plaats en wel met groot succes.

Om 10.00 uur begonnen DJ AjeN & DJ Marvinski muziek te
draaien. Om 12.00 uur vond de officiële opening plaats door
dhr. Schrijer (BLN Schuttevaer), burgemeester van der Loo en
dhr. Slobbe. Na de opening werden de binnenvaartdagen in-
gezegend door dhr. Van Welzenes (aalmoezenier KSCC) en
wel op passende en enthousiaste wijze. Hierna volgde er een
optreden van het Dordrechtsch Visscherskoor en het binnen-
vaartkoor Eb & Vloed. De twee koren die altijd gezelligheid
brengen onder de schippers. Vervolgens traden op Verena De
Ruijter en de Amazing Stoopwafels.

Het Veerplein was veranderd in een feestelijk plein met eetge-
legenheden en aan binnenvaart gerelateerde bedrijven. Er
was een demonstratie te zien van een reddings-oefening van
de KNRM, modelbouw-schepen, een flyboard-show en er la-
gen binnenvaartschepen die men kon bezichtigen. Met ver-
schillende rondvaartboten kon men een tocht maken over de
rivier en door de binnenstad en havens van Dordrecht. Tevens
was er ook aan de kinderen gedacht zodat zij zich ook konden
vermaken.

Zowel op vrijdag en zaterdag werden de binnenvaartdagen
goed bezocht door schippers en vooral zaterdag ook mensen
van niet-schippers afkomst. Verschillende mensen lieten zich
niets ontgaan en waren vrijdag al vanaf 12.00 uur aanwezig tot
in de avonduren en waren zaterdag weer vroeg paraat. Ikzelf
natuurlijk ook.

Zaterdagmiddag trad de band NoNotes op die een goede
show presenteerde. Zaterdagavond was wat meer de jongere
generatie aanwezig en waren de meeste ouderen vertrokken.
Frans Duijts trad om 22.00 uur op en wist de toeschouwers
goed te vermaken. Na dit optreden werd er als laatste nog
muziek gedraaid door DJ AjeN. En dit alles met het mooiste
weer wat je maar kunt hebben. We kunnen naar mijn idee en
van vele anderen, spreken van zeer geslaagde binnenvaart-
dagen en voor herhaling vatbaar.

Ik heb met plezier dit verslag voor KSCC mogen maken.

Ina Feenstra

Bekijk de foto’s op de volgende pagina.
Voor alle foto’s ga naar onze website.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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EERSTE BINNENVAARTDAGEN ZWIJNDRECHT (Foto’s: Ina Feenstra. Lees het verslag op de vorige pagina)
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Vaartocht SV Sterreschans Doornenburg

Op zaterdag 21 september jl. is schippersvereniging Sterre-
schans een dagje wezen varen in samenwerking met de
Vereniging Binnenvaart uit Dordrecht.

De reis ging met mps. Organza om half elf vanaf Doesburg met
23 Sterreschansleden en een bus vol met 63 Binnenvaartleden,
via de sluis in Doesburg naar de Oude IJssel. Het was een stra-
lende zonnige dag, zodat het goed vertoeven was op het bo-
ven dek.
We werden aan boord eerst ontvangen met koffie met gebak,
verschillende passagiers namen voor het eten een aperitiefje
om de smaakpapillen te stimuleren.
De soep werd aan de tafels geserveerd waarna ieder naar het
buffet kon voor een uitgebreid diner, waarna het dessert weer
aan tafel werd geserveerd.
Rond half drie was het mps. Organza weer terug in Doesburg
en gingen de leden van de Sterreschans weer van boord, om-
dat zij de auto’s daar hadden staan. De vereniging Binnen-
vaart leden voeren nog mee naar Deventer, waar hun bus
weer klaar stond.
Een mooie uitgangsdag zat er op.

De volgende Sterreschans activiteiten zijn weer de vertrouwde
praatavonden in het OC, Ontmoetingscentrum Kerkstraat 3
6686 BS te Doornenburg. 0481-421490.
Op de laatste vrijdag van de wintermaanden 28 september-
25 oktober- 29 november 2019. In december niet in verband
met Kerstvakantie.
Dan weer in Januari- februari en maart.

Jaap Stienstra

Bekijk alle foto’s op onze website.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Uitnodiging voor het Nationaal Binnenvaart Congres

Donderdag 3 oktober 2019 | Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

De samenwerkende binnenvaartorganisaties EICB, BTB en BVB
nodigen u van harte uit voor het eerste Nationaal Binnenvaart
Congres op 3 oktober in Diergaarde Blijdorp. Niemand minder
dan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw
Cora van Nieuwenhuizen, zal het congres openen.

Ontmoet!
Naast een programma met interessante sprekers zal het con-
gres in het teken staan van ontmoetingen en interactie. In klei-
ne groepen wordt verdieping gezocht op vijf grote en actuele
thema’s. Ook biedt het programma veel ruimte voor één-op-
één afspraken tussen binnenvaartondernemers en experts in
de vorm van speedmeets.

Zorg dat u erbij bent!
Reserveer 3 oktober alvast in uw agenda. Voor meer informatie
en reserveringen ga naar de website van:

Nationaal Binnenvaart Congres.

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

https://nationaalbinnenvaartcongres.nl/
https://nationaalbinnenvaartcongres.nl/
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Groetjes uit Toscane
van
Marcel Mooren

Groetjes uit Lourdes
van

Diny van Zijl

Groetjes uit  Volendam
van
Henk en Annie Lischer
namens
KSCC busreisje
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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.

Er woonden daar vroeger nog een oom
en tante van mijn moeder. Wij lagen met
het vrachtschip van mijn ouders nogal
eens in Namen en dan gingen we bij tan-
te Julie op bezoek. Op een dag moesten
we daar ook eten. We kregen er sla waar
suiker op gestrooid was en ook een ge-
bakken ei met suiker! Het was niet te eten.
Als je onvergetelijk wilt worden moet je
dus iets aparts doen. Op zondag wordt er
boven op de Citadel altijd gedanst. Net
boven aan de lift is een café-restaurant,
waar een orkestje speelt. Dat hebben we
niet mee kunnen maken, want het was
geen zondag. We zijn wel op de Citadel
geweest, en omdat Sjef zwaar hartpatiënt
is zijn we met de lift gegaan. Boven had-
den we een prachtig uitzicht op de stad,
de Maas en de Samber. In de namiddag
gingen we op weg naar Dinant. De Maas
bij Namen is prachtig: mooie bergen, lan-
delijke huizen, schitterende natuur. Dinant
was ook een bezichtiging waard. We
hadden prachtig weer en 's avonds ging
ik met Miek weer de Citadel op, nu met
de trappen. Dat was wel even puffen. Sjef
en Annie bleven liever beneden.

De volgende dag voeren we verder rich-
ting Givet, aan de Franse grens. Daar
kwamen we langs Walsoord, waar de

bergrotsen tot in de Maas doorlopen.
Daar zijn ook altijd bergbeklimmers die
daar tegen de wanden hangen te bun-
gelen. Het is mooi om te zien, maar niets
voor mij. Ik sta liever met beide benen op
de grond. In Givet hebben we overnacht
en de volgende morgen ingeklaard. De
douane was heel soepel. Vroeger voeren
we vaak op Givet. Voordat de Moezel
gekanaliseerd was, werden er veel kolen
uit het Roergebied naar toe gebracht.
We konden toen nooit verder omdat de
sluisjes maar 38 bij 505 meter waren. Op
een keer lagen we daar met het vracht-
schip voor de haven te wachten tot we
aan de beurt waren om te lossen. We
hadden toen een knechtje aan boord
van 16 jaar. 's Avonds kwam hij me vra-
gen of hij met de zoon van de schipper
die naast ons lag naar Givet mocht. Dat
was goed. De volgende morgen om zes
uur stond de schipper op ons slaapkamer-
raam te kloppen. Hij wilde weten of ons
knechtje aan boord was, want zijn zoon
was niet komen opdagen. Ik heb me vlug
aangekleed om in het vooronder te gaan
kijken of hij op bed lag. Gelukkig was dat
zo. En hij had heel wat meegemaakt die
nacht. Toen ze de nodige wijn op hadden
moest er betaald worden. Zijn maat had
toen ruzie gekregen met de ober omdat
hij vond dat hij te veel moest betalen.
Toen hij uiteindelijk onder protest betaald
had, werden ze buiten gezet. Dat pikte hij
niet, hij sloeg een raam in en was weer
binnen. De politie werd gebeld en hij

werd meegenomen. “Maar mij lieten ze
gaan, schipper, want ik was gelukkig niet
door het raam naar binnen geklommen.”
Hij was in zijn eentje de drie kilometer van-
af Givet naar ons schip gelopen. Wij la-
gen tot overmaat van ramp ook nog aan
de andere kant van het kanaal, maar hij
durfde niet naar ons te roepen, omdat wij
al op bed lagen. Hij had zijn kleren uitge-
trokken en was zwemmend aan boord
gekomen. Daar was ik natuurlijk niet zo blij
mee. Hij had wel kunnen verdrinken zon-
der dat wij het wisten. lk heb het hem iets
anders verteld dan ik het hier opschrijf.
Om meer indruk te maken.

In 1959 lagen we weer eens in Givet toen
we een heel slecht bericht kregen. Een
neefje, zoon van onze zwager, was ver-
dronken. Hij was vier jaar. Ze hadden in
Gennep zand geladen en omdat het
mooi weer was hadden ze hem in het
ruim gezet om lekker in het zand te spe-
len. Hij is waarschijnlijk uit het ruim geklom-
men en over boord gevallen. Niemand
had het gezien. lk geloof dat ze hem de-
zelfde avond nog hebben opgevist, maar
dat weet ik niet zeker. Het was een ramp.
Miek is meteen op de trein naar Nijmegen
gestapt naar haar ouders. Kleine Willie
zou in Nijmegen begraven worden.
Gerard en ik bleven aan boord.

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 21 verschijnt op donderdag 10 oktober 2019.
Deadline: maandag 7 oktober.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Karel Schreurs, Cora Peperkamp, Ina
Feenstra, Jaap Stienstra, Frank Veldkamp.

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