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Van de bestuurs- en directietafel

Op woensdag 2 oktober was de jaarlijkse Salesiaanse
ontmoetingsdag aan boord van het KSCC. 35 Salesia-
nen van Don Bosco kwamen voor de jaarlijkse ont-
moeting op het schipperscentrum.
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Verkeersboetes in 2020

De verkeersboetes stijgen in 2020 ten opzichte van
2019. Maar hoeveel? We hebben een uitgebreid
overzicht over wat er gaat veranderen en hoog de
boetes oplopen.
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Grote Clubactie 2019

Van ieder lot is € 2,40 gegarandeerd voor ons goed
doel. Deze keer is de ziekenvaartocht met de Prins Wil-
lem Alexander 2020 als doel bestempeld. Deze tocht
is voor de zieken en eenzamen in onze wereld.
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Ontmoetingsdag van Salesianen

Op woensdag 2 oktober was de jaarlijkse Salesiaanse ontmoe-
tingsdag aan boord van het KSCC. 35 Salesianen van Don Bos-
co kwamen voor de jaarlijkse ontmoeting op het
schipperscentrum.

De eucharistie viering – mooie teksten en liederen, alleen een
don Bosco lied ontbrak – waarin de provinciaal Wilfried Wam-
beke voorging, droeg als titel ‘Gezegende ouderdom’. Met
teksten uit de heilige Schrift werd duidelijk gemaakt dat hoe
oud of hoe jong je bent: nut je kwaliteiten uit, deel ze met el-
kaar, en deel ze met de Ander.

Voor het altaar stond een collage met foto’s van Salesianen
die in de missie werken: een indrukwekkende groep.
Na de viering werd onder het genot van een drankje in een
helicopterview verteld (aan de hand van een powerpoint-pre-
sentatie die Hans Wester en Tonny van der Veeken hadden
gemaakt) over het KSCC en het internationale pastoraat.
Ook onze medebroeder uit Oostende vertelde over het Salesi-
aanse werk in zijn stad. Bij elkaar wordt er heel veel sociaal
pastoraal en diaconaal werk verzet.
Na een heerlijk etentje (stamppotbuffet, dessert en koffie)
waarin voldoende ruimte was elkaar te ontmoeten, ging ieder-
een weer bemoedigd naar huis.
Dank aan onze vrijwilligers: het was weer klasse.

Herfst

Het heeft de afgelopen dagen goed geregend. De herfst is
voelbaar. Onze verwarmingskachel op het KSCC Parochiecen-
trum heeft een onderhoudsbeurt gehad: we kunnen de winter
aan.
Ook ‘boven’ heeft het blijkbaar goed geregend, zo is te lezen
op teletekst pag. 720. Er komt een halve meter water bij.
De schippers die naar ‘boven’ varen vinden niet zo leuk. Bij
laag water stijgen de vrachtprijzen. De mening van de be-
vrachters kunt u zelf invullen. Toch zijn de structureel lage wa-
terstanden niet goed voor de binnenvaart. Bedrijven gaan zich
richten op andere modi: het vervoer per trein of per pijplijn.
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Eerste Binnenvaartcongres in Blijdorp Rotterdam

De binnenvaart moet meer initiatieven
nemen tot een goed beleid. Het Eerste
internationale binnenvaartcongres is
een opstapje. Dit initiatief zou uit moe-

ten monden in een internationaal
binnenvaart congres in relatie tot
de andere vervoers modi. Vervoer
is een gemeenschappelijk item:

zeevaart, binnenvaart, vervoer per
vrachtauto en rail. Alle modi hebben

een eigen rijkdom: pas wanneer deze bij
elkaar gelegd worden kan er een alge-
meen beleid uitgezet worden. Europa is
wat de klok slaat. Met het toenemende
auto- en vrachtverkeer is het nu de gele-

genheid een Europees beleid uit te zet-
ten.
In Duitsland is er jaarlijks een binnen-
vaart congres, naar ik meen in Duis-
burg en Mannheim. Omdat
binnenvaart grensoverschrijdend is
het goed deze initiatieven aan elkaar
te koppelen.
De organisatie van dit Eerste Binnen-
vaart Congres trok veel deelnemers.
Opvallend was dat er veel onderne-
mende binnenschippers deelnamen.
In de discussie, panels en deelsessie
hadden ze een uitstekende inbreng.
Het was een vol programma, maar
wel interessant.

Een bijzonder onderdeel was het onderdeel van ‘Netwerken’,
speedsmeet heet dat. Deze sessie stond o.l.v. Bob van den
Berg: goed en leerzaam. In korte tijd een aantal mensen leren
kennen, met wie je verder binnenvaartbeleid wilt vormgeven.
Dank aan de organisatie in het bijzonder aan Henk van Laar,
de dag voorzitter. Hij deed het uitstekend.
Misschien een suggestie voor het volgend jaar: Blijdorp was
perfect. Maar u en ik ervaren elke dag dat er ’s morgens en ‘s
avonds kilometers lange files zijn. Voor mensen uit het Oosten,
Noorden en Zuiden van het land is het niet te doen om ‘s mor-
gens om 9.00 uur in Rotterdam te zijn. Kies een centralere
plaats in Nederland: bv. Gorinchem of het hotel Van der Valk
in Vianen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Zondag 6 oktober was de 25ste keer in de
Echter kermis de jaarlijkse feestelijke eucha-
ristieviering is. Het thema was LEEF-KLIMAAT
tussen MENSEN
Hij vond plaats in de autoscooter van Chris
en Anneke Eckelboom.
We mogen zeer trots zijn als kermisgemeen-
schap dat er in steeds meer steden en dor-
pen een eucharistieviering wordt gehouden
op de kermiszondag. Pastoor Rainer Kanke,
diaken Beerkens en onder getekende gin-
gen voor.
Terwijl in de parochiekerken de kerken op zon-
dag steeds minder mensen ontvangen, groeit
het aantal mensen dat de kermis mis meeviert.

De medewerkers van onze parochie ondersteu-
nen deze initiatieven en waar mogelijk gaat de
aalmoezenier voor in samenwerking met de
plaatselijke pastores. Vaak doen de plaatselijke
koren (gemengd of kinderkoor) mee. Of de har-
monie, vendelzwaaiers enzovoort. Bij elkaar een
feestelijk gebeuren. Na afloop worden we ge-
trakteerd op een kopje koffie en een oliebol.
Een feest van ontmoeting met God en elkaar.
Ondanks dat het deze keer regenachtig en vrij
fris was was de opkomst groot. Het koor Mes
Amis, bijdragen van jongeren en ouderen, origi-
nele bloemversiering en goed geluid, maakten
het tot een echte jubileumviering.

Dit jaar was er ook een gebed/gedicht vanuit de protestantse
gemeenschap.
Het was ook fijn de heer Lei Papen als voorzanger te horen in
het Marialied van O.L. Vrouw van Schilberg.

Heel veel dank aan Peter Roufs en de reclamecommissie. Aan
het einde van de viering een woordje van de burgemeester.
Hij feliciteerde Echt en bood mij een prachtig schilderij aan.

We plaatsen een foto. Voor de Echtenaren komen heel veel
herinneringen uit de tijd van de oorlog en bevrijding. Bijzonder
om dit schilderij te mogen ontvangen.

Feestelijke eucharistieviering op de Echter kermis
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MOP

Ik heb een brief gestuurd

naar de belastingdienst.

Ik wil mijn abonnement opzeggen.

Ik vind het te duur

en de brochures interesseren me niet.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Internationaal circusfestival in
Latina 17-21 oktober

Op 17 oktober begint het 20ste internationale
circusfestival in Latina. Een zeer groot en inter-
nationaal evenement, waar de top van de cir-
cusartiesten hun prestaties laten zien.
Op de zondag is er een feestelijke eucharistie-
viering die mede opgezet wordt door de Don
Bosco parochie van de Salesianen. Honderden
mensen groot en klein vieren mee en ook de
circusartiesten. Zij zorgen voor een mooie act in
de viering: ook met lichamelijk expressie kun je
een inspirerende boodschap uitdrukken.
Er zijn ook vergaderingen van de ECA de FMC en ENTE, de Eu-
ropese onderwijsorganisatie zullen wij vertegenwoordigen.

Van harte een heel fijn weekend

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

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

Ha Ha

Ha Ha HaHa Ha
Ha Ha Ha

Ha Ha



Christoffel Nieuws pagina 6← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 7← terug naar pagina 1

Verkeersboetes duurder in 2020

In het overheidsdocument ‘Maatregelen verkeersveiligheid’ –
dat exclusief in handen is van AutoRAI.nl – maakt de Neder-
landse overheid duidelijk wat je gaat betalen voor verkeers-
overtredingen en snelheidsboetes in 2020. De verkeersboetes
stijgen in 2020 ten opzichte van 2019. Maar hoeveel?

De overheid spreekt over een inflatiecorrectie van 2,7 procent.
Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid:
“Dit percentage is gebaseerd op de wijziging van de consu-
menten-prijsindex in de periode van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019.
Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit
met ingang van 1 januari 2020.

Nog beter letten op je snelheid
Door de inflatiecorrectie gaan de boetes voor overschrijding
van de maximumsnelheid met euro’s omhoog. Je betaalt in
2020 ongeveer 1 tot zelfs 10 euro meer voor een snelheidsboe-
te.

Tarieven voor boetes zijn aangepast
En hoe zit het dan met de boetes voor overige verkeersovertre-
dingen die onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoor-schriften (Wahv) vallen? Tja, ook een aantal van
die boetes stijgen in 2020.
De overheid heeft de nieuwe tarieven aangepast aan de ont-
wikkeling van de consumentenprijsindex. Voor boetes die in
2019 nog € 380,- moesten kosten, betaal je in 2020 een bedrag
van € 390,-.

Administratiekosten verkeersboetes 2020
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie sleutelt niet aan
de administratiekosten. Die blijft net als in 2019 steken op een
bedrag van € 9,- per boete. Hoe zijn deze administratiekosten
opgebouwd? Dat leggen we graag even uit: je betaalt
€ 5,52 voor personeelskosten, € 2,53 voor apparaatskosten,
€ 0,59 voor gerechtskosten en € 0,36 voor rente en afschrijving.
Dat maakt samen € 9,- .

Bezwaar verkeersboete snelheid
Ben je het niet eens met een verkeersboete of snelheidsboete?
Dan kun je bezwaar maken bij de officier van justitie zolang er
maar een ‘M’ op de boete staat.  Bezwaar aanteken wordt
ook wel ‘in beroep gaan’ genoemd. Je hebt wel je DigiD no-
dig om bezwaar te maken.

Hoe lang duurt het voordat je een verkeersboete binnen krijgt?
Benieuwd naar hoe snel je een verkeersboete ontvangt? In
Nederland is dat meestal al na enkele dagen. Wat dat betreft
heeft Nederland de zaakjes goed voor elkaar.
Het komt zelfs voor dat je al de dag na het begaan van de
overtreding zo’n prachtige paars-witte brief uit Leeuwarden op
de mat krijgt. In sommige gevallen moet je een paar dagen
wachten. Dat je hem krijgt, is in Nederland vrijwel altijd een ga-
rantie.

Lees verder 
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Wat kost een snelheidsboete in 2020?
Snelheid
Overs-
schrij-
ding

Binnen
beb.
kom

30 km/u
zone of
werkz.
beb.
kom

Buiten
beb.
kom

Werkz.
buiten
beb.
kom

Snelw. Snelw.
Werkz.

1 km/u – – – – – –
2 km/u – – – – – –
3 km/u – – – – – –
4 km/u 28 47 25 38 25 33
5 km/u 35 56 32 46 30 40
6 km/u 43 65 38 55 37 50
7 km/u 49 76 45 64 44 60
8 km/u 56 87 51 74 50 69
9 km/u 64 98 60 81 57 79
10 km/u 72 108 68 91 64 88
11 km/u 98 137 92 116 88 113
12 km/u 107 148 102 128 96 124
13 km/u 118 161 112 140 103 134
14 km/u 127 174 121 151 112 145
15 km/u 137 188 131 162 121 155
16 km/u 147 201 140 176 131 168
17 km/u 158 215 150 190 141 181
18 km/u 170 230 160 203 152 194
19 km/u 181 245 173 216 162 207
20 km/u 194 260 185 230 174 221
21 km/u 207 277 196 245 186 235
22 km/u 221 294 209 260 196 248
23 km/u 235 310 221 276 209 263
24 km/u 247 328 235 290 221 277
25 km/u 263 347 248 308 232 295
26 km/u 277 367 263 325 245 310
27 km/u 295 387 276 340 257 326
28 km/u 309 405 290 359 267 343

Wat kost een snelheidsboete in 2020? - Vervolg
Snelheid
Overs-
schrij-
ding

Binnen
beb.
kom

30 km/u
zone of
werkz.
beb.
kom

Buiten
beb.
kom

Werkz.
buiten
beb.
kom

Snelw. Snelw.
werkz.

29 km/u 325 423 308 377 282 359
30 km/u 340 – 324 394 297 377
31 km/u – – – – 311 –
32 km/u – – – – 326 –
33 km/u – – – – 340 –
34 km/u – – – – 357 –
35 km/u – – – – 372 –
36 km/u – – – – 388 –
37 km/u – – – – 404 –
38 km/u – – – – 420 –
39 km/u – – – – 431 –

Lees verder 
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Een overzicht van een reeks andere boetebedragen per 2020

● Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon
vasthoudt: 240 euro

● Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand
motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht
wordt gevoerd – 140 euro

● Geen autogordel dragen – 140 euro
● Door rood rijden – 240 euro
● Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 140 euro
● Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij over-

weglichten – 240 euro
● Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij

bruglichten – 240 euro
● Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snor-

fietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 390
euro

● Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel
elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor com-
municatie of informatieverwerking vasthouden – 240 euro

● Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snor-
fietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 390
euro

● Het niet plaatsen van een gevarendriehoek in de voorge-
schreven gevallen, op de voorgeschreven wijze bij een stil-
staand motorvoertuig op meer dan twee wielen en
aanhangwagens, zijnde een obstakel, terwijl geen knippe-
rend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro

● Als het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of
goed leesbaar is – 240 euro

● Als het kenteken niet goed leesbaar is of de
kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd – 140 euro

● Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de
berm, zonder noodgeval – 140 euro

● Als weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of
vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval – 240 euro

● Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer
is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstro-
ken in dezelfde richting een andere dan de twee meest
rechts gelegen rijstroken gebruiken – 240 euro

● Als bestuurder van een vrachtauto, op een autosnelweg met
drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de
twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken – 240 euro

● Als bestuurder een motorvoertuig binnen een erf parkeren
anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aange-
duid of aangegeven – 95 euro

● Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten
gaan – 240 euro

● Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zij-
de waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de
gelegenheid te geven – 390 euro

● Als bestuurder van een motorvoertuig een ander motorvoer-
tuig slepen, terwijl de onderlinge afstand meer dan vijf meter
bedraagt – 95 euro

Lees verder 
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Verkeersregels

● Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk
rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 140 euro

● Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts
houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg –
240 euro

● Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebrui-
ken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad,
het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 140 euro

● Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebrui-
ken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fiets-
pad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro

● Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorge-
trokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 140 euro

● Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro
● Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240 euro
● Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan

bestuurders van rechts – 240 euro
● ls bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verle-

nen aan bestuurders op een verharde weg – 240 euro
● Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van

een tram – 240 euro
● Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet di-

rect kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan ma-
ken – 240 euro

● Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – 95 euro
● Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen

doorsnijden – 95 euro
● Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaan-

wijzer of met de arm te geven – 95 euro
● Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten

gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 240 euro
● Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten

gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt
– 240 euro

● Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten
gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem be-
vindt – 240 euro

● Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende be-
stuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te
laten gaan – 240 euro

● Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op
de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het
verkeer wordt/kan worden gehinderd – 140 euro

Met dank aan Frank Veldkamp - Kermis Carrousel
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Op donderdag 3 oktober werd er door KSCC Nijmegen Soos
met.. weer eens een ouderwetse bingomiddag georgani-
seerd. Deze keer waren er allerlei verzorgingsproducten te
winnen. De middag was goed bezocht en zeer gezellig.
Foto's: Gemma Raats.

Bekijk alle foto’s op onze website.

KSCC Nijmegen Soos met.. Bingo !

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

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

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen
en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Verslag maken van een bezichtiging
van een provinciestreek is goed voor de be-

leving. Het daadwerkelijk zien van de eigen-
schappen en van de cultuur van plaatsen en
hun inwoners is al een mooie ervaring, maar het
vertellen aan anderen is ongeveer gelijk aan
het terugkijken van een film. Trekkend langs een
grenslijn tussen Duitsland en Nederland kan op
heel veel plaatsen worden genoten van ontwik-
kelingen op het gebied van natuur of woning-
bouw. En daar waar het landschap reliëf
vertoont zijn er vaak plekken waar een mooi uit-
zicht is over het lagere deel. In de Achterhoek
bij ’s Heerenberg en ook tussen Kleve en Nijme-
gen zijn er prachtige mogelijkheden. Zonder
een passenteller op stap gaan kan al een
prachtig uitje worden. Kortom het gaat niet al-
tijd om meters maken, maar meer om het on-
derweg zijn.

Voor de komende twee weken staan de vol-
gende wandeltochten op de agenda:

12 oktober
Herfstdagtocht in Bergen Dal
Sv De L.A.T.
Afstanden: 25-40-60 km
Startplaats: kantine tennisvereniging Berg en Dal
Molenbosweg 10 6571 BA Berg en Dal
Starttijd: 07.30 - 09.30 uur
035-6913019
www.delat.nl

13 oktober
68e Spac Sport Herfstkleurentocht in
Nijmegen
Wandelvereniging Gelderland
Afstanden: 5-10-15-20-25-30 km
Startplaats: de Leemkuil
Luciaweg 2 6523 NK Nijmegen
Starttijd: 09.00 - 14.00 uur
06-48403731
www.wandelvereniginggelderland.nl

19 oktober
Rondom de slag om de Mokerhei in
Molenhoek
WS78
Afstanden: 20-40 km
Startplaats: gemeenschapshuis De
Wieken
Esdoornlaan 5 6584 BD Molenhoek
Starttijd: 09.00 - 10.00 uur
06-12613448
www.ws78.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel ge-
gevens van wandeltochten die (voor-
namelijk) in Nederland worden
gehouden, zoals in Wekerom op 12
oktober, in Aalten en Loenen op 12
en 13 oktober, in Zundert op 13 okto-
ber, in Driel op 16 oktober 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.delat.nl
www.wandelvereniginggelderland.nl
www.ws78.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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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.

OVERLEDEN

Na snelle achteruitgang van zijn gezondheid is in alle
rust op 25 september Kornelius Wilhelmus (Kees)
Bosman overleden. In de leeftijd van 84 jaar.
Weduwnaar van Riet Bosman – van der Horst.  De
uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag 1 oktober
in de Barbarakerk te Nieuwegein.
Aansluitend was er een plechtigheid in het crematorium
Domstede, te Utrecht.

Correspondentieadres: p/a Familie De Haan, Abdij 32, 3335 DJ
Zwijndrecht.

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

Op zaterdag 5 oktober is Cornelis Jozef Arjaans overleden.
Cornelis heeft 72 jaar mogen worden. De
crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: Prinsenweide 33, 7317 BB Apeldoorn.

Genietend en herstellend na een zware periode is toch
onverwachts Anna Adriana Elisabeth (An)  Caron – van den
Elshout overleden. Zij overleed op zondag 6 oktober in de
leeftijd van 80 jaar. Weduwe van Minus Caron.
U kunt afscheid nemen van An in het uitvaartcentrum
Leijsenakkers van coöperatie DELA, Veerseweg 40 te
Oosterhout, op zaterdag 12 oktober van 14.15 tot 14.45 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 12 oktober
om 16.00 uur in de aula van Yardenhuis van Brabant,
Florijnstraat 60 te Oosterhout.

Correspondentieadres: Stationstraat 13, 4944 AJ Raamsdonk.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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11-10 Pieter de Bot.
13-10 John Peters; Geertje Barelds; Dennis Siemons; Mia Bom.
14-10 Mevr. Pita Kusters; Lisa Keuvelaar.
15-10 Mevr. Strijbosch; dhr. John Joosten; Tonny Driessen;

Florian Rigter.
16-10 Satu van Steen; Irma Wooning.
17-10 Renilde van de Hoeven; Lars van Meegen; Irene Schenk;
 Malou Oome.
18-10 Dhr. Jan Heymen jr; Anna van Neyenhof; Lisanne

Broeken.
19-10 Jos de Bruin.
20-10 Mevr. Semper; Doortje van Lent; Piet Leensen; Corina
 Hoefnagels.
21-10 José Janssen-Bonink, ms. “Padua”;  Annique Sipkema;
 Kees Akkermans; Corrie Kartner-Wabeke; Robin Sep.
22-10 Dhr. Sander Wels; dhr. Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;
 Leentje Scheepers.
23-10 Dhr. Jan Robben, ms. ‘Amodo’; Rene Nuy; Marcel de
 Reuver; dhr. Jan Kartner.
24-10 Hans Peelen; Melle Jongejan.
25-10 Gera Derks-van Werkhoven; Jos Bosman; Ingrid Daanen;
 mevr. Joosten-Verschuren; Faya van Giesen;

Jesper Sieger.

ZONDAG 13 OKTOBER 2019

Conelis Jozef -Corrie- Arjaans
ouders de Bot-Neff,
Dhr. Gerrit Brevoord,
Tjek van Ophuizen en Theo van Ophuizen sr.,
ouders van Oijen-van Meegen, v/h “Johanna Maria”,
Dhr. Willie Sanders en ouders Sanders-Jansen,
dhr. W. Heijmen ms "Hermina" en overleden familieleden,
dhr. Joop Derksen,
Gerard Stevens en Bernard Stevens,
dhr. Thijs Jegen bestuurslid landelijk KSCC.

ZONDAG 20 OKTOBER 2019

fam. Joosten v/h ms. Constatine,
dhr. Henk Reijmers sr. "La Passerelle" en Hetty van Bon-Reijmers,
dhr. Theo Fortuin,
ouders Hinzen-Lutgens en Tinie Lutgens,
ouders Herman en Dinie van Laak,
dhr. Toon Bosman en overleden familie Bosman,
mw. Ria van Megen en overleden familieleden.
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* Dhr. Dicky van Grinsven sr. (Afd. Zwaan-
spreng).
APELDOORN, VERPLEEGHUIS RANDERODE, ZUS-
TER MEYBOOMLAAN 10, 7334 DV.
* Dhr. Johann Zenniker, BG Klinikum Hamburg.
DUITSLAND, BERGEDORFER STRASSE 10, 21033
HAMBURG.
* Mevr. Riek Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 2, 4156 JT.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikva-
ren, 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, huis-
kamer kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN, CAR-
NISSEDREEF 280, 3084 NN.
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. George de Bot. (Lobede:   locatie Dijk-
zicht).
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.
* Mevr. van Neijenhoff-Timmermans
De Zorggroep, Kruisweg 29, 6051 HL  MAAS-
BRACHT.
* 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 (kamer
149).
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF, KAS-
TEELHOF 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.

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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Het aantal pogingen tot phishing via sms-
berichten is sterk toegenomen in de afge-
lopen maanden. Het is een vorm van frau-
de die de laatste tijd toeneemt en zich
van e-mail naar sms lijkt te verplaatsen.
Meestal gebeurt dit uit de naam van een
bank, maar het kan ook zijn dat je ineens
berichten krijgt van koerierdiensten of de
Belastingdienst of andere overheidsinstan-
ties. Maar wat is sms-phishing precies en
belangrijker nog: hoe herken je dit soort
berichten? En wat kun je er tegen doen?

In een phishing-bericht zijn vaak (maar niet
altijd) de volgende elementen te vinden:
● Het bericht is niet aan de klant persoon-

lijk gericht, maar begint met een alge-
mene opening als "geachte klant".

● De bericht bevat taal- en stijlfouten.
● Er wordt aangedrongen dat iets (je ac-

count of bankrekening) "verifieerd" (op
juistheid onderzocht en bevestigd) met
je inloggegevens.

● Er wordt gedreigd met gevolgen als niet
onmiddellijk gehoor gegeven wordt aan
de sms.

● De naam van de website waarnaar ver-
wezen wordt lijkt heel erg op de originele
naam van de bank of instantie waar-
naar wordt verwezen.

Sms-phishing: dit moet je doen
Bedrijven of instanties zullen nooit zomaar
vanuit het niets een sms-bericht naar ge-
bruikers sturen. Banken doen dit niet, bij-
voorbeeld, en overheidsinstanties
gebruiken een sms-bericht hoogstens voor
een code in het kader van tweestapsverifi-
catie. Zoals bij het inloggen met DigiD.
Maar dat sms’je verwacht je. Die kun je
dus snel herkennen.
Sms-berichten van criminelen komen vaak
van onbekende nummers. Kom je dus zo’n
bericht tegen (vreemd nummer, vreemde
link, onverwacht bericht), dan doe je er
goed aan het te negeren. Gooi het be-
richt weg voor de zekerheid, zodat je er

nooit meer over hoeft te twijfelen. Klik ner-
gens op en als je ergens op geklikt hebt,
vul dan nooit zomaar gegevens in. Bij twij-
fel kun je contact opnemen met het be-
drijf of de instantie in kwestie, zodat die je
verder kunnen helpen.

Maar wat nou als je toch gegevens inge-
vuld hebt? Afhankelijk van die gegevens
moet je verschillende stappen onderne-
men. Heb je ergens je wachtwoord inge-
vuld, verander dan zo snel mogelijk je
oude wachtwoord. Gebruik je het oude
wachtwoord ook voor andere websites
(als je dat nog doet dan, want dat is echt
af te raden), verander die dan ook!
Heb je bijvoorbeeld je creditcard- of bank-
gegevens achtergelaten, neem dan zo
snel mogelijk contact op met de credit-
cardmaatschappij of bank, zodat ze je
kaarten en rekeningen kunnen blokkeren.
Mocht je alleen een e-mailadres achter-
gelaten hebben en ontvang je daardoor
nu meer spam? Dan kun je het beste de
berichten zelf als spam markeren binnen je
e-maildienst. Klik niet onderaan op ‘afmel-
den’, want dan weten de criminelen dat
ze beet hebben: je laat daarmee zien dat
je e-mailadres in gebruik is.

Op de website www.seniorweb.nl vindt u
alles wat u moet weten over het beveili-
gen van uw computer. De website is gratis.

Phishing door middel van sms-berichtjes

Phishing is de Engelstalige benaming voor:
‘vissen’, ‘hengelen’. Het is een vorm van inter-
netfraude. Ze ‘hengelen’ naar informatie door
mensen naar een valse (bank)website te lok-
ken, die een kopie is van de echte website,
om ze daar – nietsvermoedend – te laten in-
loggen met hun inlognaam en wachtwoord of
hun creditcardnummer. Hierdoor krijgt de cri-
mineel de beschikking over deze gegevens
met alle gevolgen van dien.

www.seniorweb.nl
www.seniorweb.nl
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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.

Di. 12-11 18.00 uur Vrijwilligersavond

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT oktober/november 2019

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

Di. 15-10 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 5-11 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  oktober 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

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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We organiseren weer een dansavond op zaterdag 2 november in het
Restaurant en Partycentrum Develpaviljoen. Parklaan 1 in Zwijn-
drecht.

Aanvang: 20.00 uur.

Wij kunnen u geen haardvuur aanbie-
den maar wel een gezellige avond met
een duo en dans.

De muziek wordt verzorgd door Claudia.

Komt u ook? De entree bedraagt € 10, -.

De kaarten voor het Paramont Kerstbal
van zaterdag 14 december zijn deze
avond in de verkoop  à € 25,- pp.

Op zaterdag 14 december hebben wij weer een gezellig Kerstbal
georganiseerd.
De zaal is open vanaf 20.00 uur. Aanvang is om 20.30 uur tot 1.30 uur
's nachts.
Entree: € 25,- pp inclusief 1 consumptie, hapjes en kerstbrood.

De muziek wordt verzorgd door het duo 'Joyride' uit Alkmaar.

Wilt u kerstbalkaarten kopen dan kunt u deze vanaf 2 november te-
lefonisch bestellen en overmaken op NL78 INGB 000294 27 60 t.n.v.
W.A.M. Hubers met de mededeling kerstkaarten en de betreffende
namen.
Voor vragen kunt u bellen 0615 06 35 39 of e-mail naar:
paramount.zdrecht@gmail.com

Voorafgaand aan het kerstbal is dineren mogelijk tussen 18.00 en
20.00 uur.
Speciale Paramont aanbieding: 3 gangen diner  voor € 29,50

Info overnachting: telefoon 078 623 17 80. Er is een speciaal Para-
mont  tarief voor € 109,- inclusief ontbijt voor 2 personen. Let op we
hebben maar  5 kamers kunnen reserveren dus wees er vlug bij.

Adres ARA hotel: Veerweg 10, 3336 LM Zwijndrecht

Mail; ara@valk.com en vermeld erbij Paramont overnachting

Zangeres: Claudia

Duo Joyride:
zangeres Marthy
en zanger,gitarist
René.

mailto:ara@valk.com
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Kerstmarkt in Essen 2018

Reageer snelEr zijn nog maar een paarplaatsen vrij!

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.
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN oktober/november 2019
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak

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

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14
dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 11-10 15.30 uur CBRB 90-jarig jubileumfeest
Do. 17 t/m
21 okt.

20ste Internationaal Circus Festival in Latina
(nabij Rome, Italië).

Zo. 20 okt. 11.30 uur Eucharistieviering m.m.v. parochie van de
Salesianen in Latina, Rome.

Wo. 23 okt. 11.00 uur Gesprek delegatie landelijk parochiebestuur
met mgr. H. Smeets in Roermond.

Zo. 27 okt. 0.300 uur Begin wintertijd.

Zo. 3-11 11.00 uur Allerzielen eucharistieviering op het Schip-
perscentrum.

Do. 7-11 14.00 uur KSCC Soos met… koek en snoepie. Nostalgi-
sche lezing over snoep.

Di. 5 t/m
8-11 Europort 2019 in Ahoy, Rotterdam.

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

Zondag 27 oktober.
Begin wintertijd

mailto:info@kscc.nl
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Uitnodiging aan alle binnenvaartondernemers

Nederland is de thuisbasis van Europa's grootste vloot van bin-
nenvaartschepen en het expertiseniveau in deze sector is breed
en diepgaand. Meer en meer landen zien duidelijke logistieke
en milieuvoordelen, evenals kansen voor internationale handels-
groei, door de ontwikkeling van binnenvaartactiviteiten. Euro-
port is al decennialang een thuishaven voor de binnenvaart.

Wilt u collega-binnenvaartondernemers, toeleveranciers en
scheepsbouwers uit binnen- en buitenland te ontmoeten? Dan
mag u Europort 2019, van 5 t/m 8 november niet missen.
Klik hier voor meer informatie en registreer vandaag nog voor een
gratis bezoek. Bekijk het filmpje hieronder ↓

https://youtu.be/Xtrmx5hLazU
https://www.europort.nl/nl/over-europort/special-ships/ontmoet-experts-uit-de-binnenvaart
https://registration.n200.com/survey/23magzfjfqbgd?actioncode=902020
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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!

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


Christoffel Nieuws pagina 24← terug naar pagina 1

Busreis naar Dinant door Binnenvaartsoos Zwijndrecht

Gijsbert Reijmers heeft  voor de Binnenvaartsoos een busreis naar
Dinant georganiseerd. Op woensdag 2 oktober vertrokken we
om 8.45 van Zwijndrecht. Vervolgens was er een koffiepauze in
Breda. Aangekomen om 13.30 uur bezochten we Dinant met de
Citadel en liepen over de brug waar enorme saxofoons op staan
daar de uitvinder van de saxofoon uit Dinant komt.

Aansluitend genoten we van een vaartocht naar Freyr met on-
derweg een sluis. Na een diner op de  terugweg in Hoogerheide
waren we om 22.00 uur weer terug in Zwijndrecht.
Foto's: Ina Feenstra

Bekijk alle foto’s op onze website.

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Groetjes uit Augustowska in Polen. Zijn op weg naar Litouwen.
Tonny en Hans

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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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.

We moesten ook net onder de kraan om
onze lading kolen te lossen. Dat beteken-
de de luiken openleggen en verhalen en
de hele dag kolenstof inademen. Tussen
dat werk door moest ik onze kleine doch-
ter van drie maanden verzorgen: om de
paar uur te eten geven en een schone
luier aandoen. Het was toen zo heet dat
ik ze met wieg en al buiten heb gezet,
want binnen was het niet te harden. Hoe
zwart ik ook was, ik haalde haar regelma-
tig uit de wieg om te knuffelen. Ze was
dan ook heel lief. Ze had mooi zwart haar
en was iets gebruind. 's Avonds was ze
bruin tegen het zwarte aan, omdat ik
haar verschillende keren tegen mijn kool-
stofzwarte wangen gedrukt had. lk durfde
haar niet in bad te doen, zo'n klein hum-
meltje. Dat was vrouwenwerk. Miek wist
niet wat ze zag toen ze terugkwam. Het
leek wel een zwartje! Miek zette haar met-
een in bad en het was een totale ge-
daanteverwisseling toen ze weer schoon
was.

Op naar Parijs. Op vrijdag 29 augustus ver-
trokken we uit Givet. Na een paar kilome-
ter krijg je een sluis waar ook
47-meter-spitsen kunnen schutten. Als je
opgeschut bent, is er boven de sluis een

tunnel van 1500 meter en dan weer een
sluis. De tunnel is erg laag en van boven
rond en rotsachtig. Onze stuurhut is tame-
lijk breed en ik hield niet veel ruimte over.
Achteraf gezien had ik de sluiswachter
tien Franse francs moeten geven om het
water iets te laten zakken, maar dat wist ik
toen nog niet. Het was de eerste keer dat
ik daar kwam. En wat deed die rotzak? Hij
belde naar het sluisje boven de tunnel.
Die liet zijn sluis leeg lopen terwijl wij in de
tunnel zaten met als gevolg dat wij met
onze tjalk een stuk omhoog kwamen. De
stuurhut schampte een rotspunt en ik
dacht een moment: daar gaat ons stuur-
hutje. Maar het liep gelukkig goed af. De
volgende keren gaf ik sluismeester altijd
tien francs en dan hadden we geen cent-
je pijn.
Die avond hebben we in Ville gelegen en
de andere dag voeren we naar Charlevil-
le. Daar zijn we 's morgens eerst bood-
schappen wezen doen en hebben we
ondertussen ook wat rondgekeken in het
plaatsje. Toen begonnen we aan de 95
kilometer naar Pont-au-Bar. Daar heb je
een splitsing. Je gaat van de Maas af en
komt dan in het Canal de Ardennes rich-
ting Reims. Die zaterdag zijn we 27 sluisjes
gepasseerd. Bij de sluisjes is een kleine ver-
breding, zodat tegemoetkomende sche-
pen elkaar kunnen passeren. Als je van
het bovenste sluisje naar beneden kijkt,
zie je dat je op een heuvel zit. Het is net
een trap! De sluisjes zijn allemaal automa-
tisch. Je vaart met de kop van het schip

tegen een handel die net boven het wa-
ter uitsteekt en dan begint de sluis te wer-
ken. Op iedere sluis hangt een telefoon
en als er iets aan de hand is kun je de
sluismeester bellen. Die rijdt met zijn auto
heen en weer tussen de sluizen.
De volgende dag arriveerden we in de
stad Rethel. Er is daar ook een schippers-
beurs en er lagen een stuk of vijf spitsen.
Vijf kilometer voorbij Rethel kwamen we in
een nieuw kanaal. Daarna moesten we
nog 40 kilometer en toen kwamen we in
Reims. Daar hebben we vastgemaakt,
want Reims heeft wel wat tijd nodig. De
kathedraal is groot en geweldig en de
stad wemelt van de toeristen. Vanaf Klein
Ternayen zijn we tot nu toe 92 sluizen
doorgegaan!

Woensdag 2 september gooiden we bij
stralend weer de touwen weer los. Na
een paar kilometer kwamen terecht in
een tunnel van ongeveer 2 km. We heb-
ben een half uur nodig gehad om er door
te komen. Hij was gelukkig hoog genoeg
en zelfs verlicht. Aan stuurboord zag je
een glijbalk. Als je daar tegenaan bleef
ging alles goed. Ook hier werden we om-
hoog geschut. Vanaf de volgende sluis
gingen we weer af. De achtste sluis vanaf
Reims heet Condé en hier eindigt Canal
de Ardennes.

Wordt vervolgd.



Christoffel Nieuws pagina 27← terug naar pagina 1

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 22 verschijnt op donderdag 24 november 2019.
Deadline: maandag 21 november.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Gemma Raats, Frank Veldkamp, Cora
Peperkamp, Ina Feenstra, 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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