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Zondag 3 november Allerheiligen en Allerzielen

De maand november leent zich uitstekend voor be-
zinning. U wordt uitgenodigd om de eucharistieviering
bij te wonen. Tijdens Allerzielen denken we speciaal
aan onze overledenen.
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90 jarig jubileum van de economische organisatie
CBRB, vrijdag 11 oktober

Dit jubileum mocht er zijn. In een terugblik kwam het
nodige aan bod. Er is natuurlijk veel gebeurd in de
afgelopen 90 jaar. Een verslag.
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Word je gebeld door een vreemd nummer? 'Niet te-
rugbellen'

Veel Nederlandse bellers krijgen hinderlijke telefoon-
tjes uit N. Afrika, waarschijnlijk van oplichters. De Frau-
dehelpdesk signaleert een toename.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De tijd gaat snel. De maand oktober loopt ten einde. Dat be-
tekent dat de klok in de nacht van zaterdag 27 naar zondag
28 oktober een uur terug wordt gezet. In Europa wordt al heel
lang gesproken over het nut van het verzetten van de klok. Nu
is er een tussenvoorstel gekomen van een aantal wijze men-
sen: zet de klok een half uur vooruit. Het effect op het ritme
van de natuur van mens en dier blijkt minder verstoord te wor-
den.
Er zal wel het nodige water door de Waal vloeien voordat er
een besluit genomen wordt. Nu maar gewoon de klok een uur
terug zetten.

Foto: Jeremy Thomas on Unsplash

90 jarig jubileum van de economische organisatie CBRB,
vrijdag 11 oktober

Dit jubileum mocht er zijn. In een terugblik kwam het nodige
aan bod. Er is natuurlijk veel gebeurd in de afgelopen 90 jaar.
Er is prachtig jubileumboek uitgegeven waarin de nodige fei-
ten beschreven staan.
Gelukkig is het niet alleen halleluja, maar worden de moeilijke
momenten ook beschreven zoals de crisis- en oorlogsjaren,
maar ook de onrustige jaren 1975-994: discussies op zijn zachts
gezegd over de afschaffing van de evenredige vrachtverde-
ling, de wettelijke affichage, het verdwijnen van de Festfrach-
ten. Nu hoor je hier bijna niemand meer over praten. De
scheepvaart heeft in de afgelopen jaren een enorme schaal-
vergroting laten zien. Schippers die vroeger hun kritiek uitten op
bevrachters omdat ladingen niet gesplitst konden worden –
hun schip was te klein – hebben wel meegedaan aan de
schaalvergroting. En als zij het niet gedaan hebben dan de-
den hun kinderen dat wel. Er werd meer ondernemerschap
getoond dankzij het onderwijs, en ook dankzij de inzet van de
sociaal economische welzijnsorganisaties en de inzet van de
christelijke kerken.

Het officiële gedeelte werd geleid door dagvoorzitter
Donatello Piras.
Hij interviewde de wethouder Arjan van Gils belast met de por-
tefeuilles financiën, organisatie, haven en grote projecten van



Christoffel Nieuws pagina 3← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De meeste indruk maakte Maarten van der
Weijden. U kent hem wel van de tv. Hij zwom de

Elfstedentocht en liet zich sponseren om onderzoek naar
kanker te bevorderen en kankerpatiënten te helpen. Hij leed

zelf aan kanker. Met een geweldige steun van de artsen en
een taai doorzettingsvermogen heeft hij zich gezond gevoch-
ten. De zaal luisterde ademloos en naar zijn getuigenis en hij
kreeg een staande ovatie. Zijn toespraak maakte diepe indruk
en was het gesprek van de avond.
Na het officiële gedeelte dat plaats vond in de Lloydzaal van
het STC te Rotterdam stapten wij aan boord van het prachtige
partyschip de Jules Verne voor een rondvaart en brak de tijd
aan om onder het genot van een drankje en hapje die er
mochten zijn te netwerken. En nu verder… naar bundeling van
krachten, naar één vuist in de binnenvaart.

Zondag 3 november Allerheiligen en Allerzielen

De maand november leent zich uitstekend voor bezinning. De
bladeren vallen en het wordt vroeger donker en ‘s morgens
later licht. De temperatuur daalt en de verwarming wordt weer
aangezet. Ook de open haard wordt gereed gemaakt.

Maar er gebeurt meer, buitenshuis. De graven worden in de
bloemen gezet en in diverse plaatsen wordt een lichtprocessie
naar het kerkhof georganiseerd. Op alle graven wordt een
lichtje gebrand: lieve mensen ik hoop dat ik nog in uw hart
mag leven en het is het licht van de verrezen Christus.
Er is m.b.t. het afscheid nemen van onze overledenen het no-
dige veranderd. Mocht jaren geleden een uitvaart vanuit de
kerk normaal zijn, nu is dat niet meer zo. Het leven moet ge-
vierd worden. Men houdt een viering in het crematorium die
vooral ‘mooi’ moet zijn. Uitvaartondernemers gaan voor. Zij
noemen zich vaak ritueel begeleider. Het wordt vaak een te-
rugblik en een aaneenschakeling van gebeurtenissen. U
vraagt en wij draaien. Wat wilt u: iets meer van dit of van dat.
Geen probleem. ‘Maar er hangt wel een prijskaartje aan’.
Voor elk wat wils.
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De inbreng van de familie is zeer belang-
rijk. Mooie en troostrijke toespraken, gedichten

door de kinderen of kleinkinderen of vrienden.
Dat de overledene christelijk gedoopt is, de eerste com-

munie heeft gedaan, gevormd of de belijdenis heeft gedaan,
getrouwd in de kerk, de kinderen heeft laten dopen. Deze infor-
matie verdampt steeds meer. Het voorgaan van een priester,
een diaken, een gebedsleider, een leek vanuit de kerkge-
meenschap betekent een ander verhaal, een ander geluid. Zij
hebben het over LEVEN VIEREN. De boodschap van de liefde:
de Weg van de Liefde loopt nooit dood. Een bron van hoop
voor de nabestaanden, voor mensen van goede wil die groei-
en in geloof dat ons Leven in Gods handen terug vloeit. WIJ
zouden meer stil moeten staan bij de WAARDEN van HET LEVEN.

De dood van een geliefde kan ons, bij ons meest innerlijke
brengen. Wie ben ik, hoe is mijn relatie tot mijn vrouw, mijn kin-
deren, mijn ouders? Hoe sta ik in het leefklimaat van mens, dier
en de natuur? Of is het: na mij de zondvloed.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Een en al wordt veroorzaakt doordat mensen en masse van de
kerk zijn afgehaakt om allerlei redenen. Soms begrijpelijk, soms
een excuus om maar niets te doen. Wij hebben het zo druk, zo
druk. Onze agenda jaagt ons op. Maar zegt u eens eerlijk. Stelt
u elkaar wel eens de vraag: ‘vind je nu dat ik bezig ben met
écht belangrijke dingen?’
Ik ben altijd blij wanneer ik mag voorgaan en de boodschap
van Hoop en vooral de boodschap van ‘er is meer dan tussen
hemel en aarde’ mag vertellen in een spanningsveld van twij-
fel, angst en boosheid. De boodschap van Dankbaarheid voor
wat iemand – maar vooral ook wat wij – hebben betekend in
goede en slechte dagen; in armoe en rijkdom; in ziekte en ge-
zondheid. En de boodschap dat Liefde gedeeld op de weg
van hoop wanneer de Geest uit ons lichaam is vertrokken, hij
opgenomen wordt in de eeuwige bundeling van geloof, hoop
en liefde.

MOP
Een oude vrouw bracht elke dag een zakje

pinda’s voor haar buschauffeur mee.

Eerst genoot de buschauffeur van de
pinda's, maar na een week had hij er

wel genoeg van en zei: "Alsjeblieft me-
vrouw, breng me geen pinda's meer.

Neemt u ze zelf maar."

“Ach”, antwoordde de vrouw: "Weet u, ik
heb geen tanden meer. Ik zuig liever de

chocolade die er om heen zit weg."

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha



Christoffel Nieuws pagina 5← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zuster Vincentia

Op 3 november wordt zuster Vincentia 95 jaar. Dit
halve kroonjaar laten wij niet zomaar voorbij gaan. 95

jaar: het is niet niks. Ze verdient het op deze dag in het zonne-
tje gezet te worden.

Natuurlijk denken wij aan onze ge-
liefde overledenen. Maar even be-
langrijk is het aan hen, aan ons die
nog in leven te zijn te denken en
vooral onze grote dank uit te spre-
ken.
In afscheidsvieringen worden vaak
hele mooie en inspirerende woorden
gesproken ter nagedachtenis aan
hem of haar die overleden is. Prima.
Er worden mooie bloemen bij hem
of haar neergelegd. Mijn moeder zei
altijd: Als je me bloemen wil geven,
doe het dan tijdens mijn leven.
Mooie en inspirerende woorden van
dank zijn fijn, maar spreek ze uit tijdens het leven van iemand.
De gesproken woorden krijgen zo een grote meerwaarde.
Welkom en kom de zuster die van ons schatbare waarde is
voor het schipperspastoraat feliciteren. Zij is, hoewel haar hart
wat vermoeid raakt, nog jong van geest en actief waar moge-
lijk.

Van harte een heel fijn weekend,

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Het is weer fijn om in Latina te zijn.
Als Salesiaan, als medebroeder uit de lage landen voel ik me
hier thuis.
Voor de gastvrijheid van Fabio Montico met zijn team, Rocco,
de dames in het kantoor en zeker de mamma, Mirella, zeg ik
dank.
Een hartelijke groet van pastores ver-
bonden in het FORUM.
De internationale oecumenische orga-
nisatie van pastores werkzaam voor de
kermis en circusgemeenschap brengt
een groet aan jullie allemaal.
Wij genieten van de 20ste festival
Latina: gefeliciteerd.

In deze tijd wordt er, wereldwijd, veel
gesproken en gedemonstreerd voor
het klimaat. Een belangrijk thema: wij
zijn rentmeesters van de schepping.
Maar als eerste we moeten ons inzet-
ten voor het leefklimaat, hoe wij men-
sen, jullie jongeren en wij volwassenen
met elkaar omgaan en alle mensen
een goede toekomst gunnen.
Don Bosco zorgde bij zijn jongens voor
een goede balans tussen werken en
ontspannen. Wij als Salesianen nemen
dit ter harte. Ontspannen is meer dan
het ontspannen van je lichaam. Ook
je geest moet zich kunnen ontspan-
nen.

Daarom getuigt de wijze waarop wij vandaag samen de
heilige Mis gevierd hebben van vitaliteit. Met woorden, zingen
en het opvoeren van een circus act komt het evangelie tot
leven. Samen houden wij elkaar als parochiegemeenschap
vast en groeien naar elkaar toe: de mensen naar de kerkge-
meenschap en de kerkgemeenschap naar de mensen; wij zijn

samen de kerk.

Paus Franciscus is onze inspirator: door Hem
spreekt Gods Geest.

Blijf kritisch, natuurlijk gebeuren er negatieve
dingen die ‘zero tolerance’ zijn, maar houd
je vast aan het vele, vele goede wat de
pastores voor mensen, voor jullie betekenen.
Blijf getuigen van het evangelie.
Blijf verbonden met de kerkgemeenschap.
Jong en oud.
Blijf lachen, leef met een snufje humor, zoals
Don Bosco deed.
Ora et labora.
Wanneer schippers gaan varen zeggen ze:
Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s
Naam.

Fr. Bernhard E.M. Van Welzenes sdb
General Secretary

Bekijk foto’s op de volgende pagina.

Als secretaris-generaal van het FORUM, de internationale oecumeni-
sche organisatie van pastores die voor de kermis en circusgemeen-
schap las aalmoezenier Van Welzenes onderstaande brief voor aan
de aanwezigen op het festival.

20ste Internationaal Circus Festival 2019
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20ste Internationaal Circus Festival 2019

Het 20ste Internationale Circus Festival in Latina Italië werd
gehouden van 17 t/m 21 oktober. Op zondag 20 oktober
was er een feestelijke eucharistieviering in de circustent.
Jongeren, ouders, mensen verbonden aan de Salesianen
van de parochie San Marco gaven vorm aan de heilige
Mis. Altijd inspirerend.

Tijdens het festival bezocht de aalmoezenier ook vergade-
ringen het FORUM, ECA en FMC.

→→
Naast de aalmoeze-

nier: Fabio Montigo, de
overste van de salesia-

nen in Latina en
Marielle Montigo de
moeder van Fabio.

←←
Derde van links is dhr.
Urz Pils voorzitter ECA
en FMC en leden uit
Finland, Rusland en
Italië.

→→
Na de heilige Mis, ge-

zellig bijpraten met de
medebroeders aan

tafel.
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WANDEL-
NIEUWS Beste wandelvriendinnen en –

vrienden en lezers van Christoffel
Nieuwsbrief,

Wie weinig onderneemt om onder de
mensen te komen zal ook niet veel contac-
ten kunnen opbouwen of onderhouden.
Een probleem van de huidige samenle-
ving, waarin ondanks de aanwezigheid
van veel communicatiemiddelen, de een-
zaamheid of armoede aan sociale con-
tacten verder lijken toe te nemen. Vorige
week werd het thema weer eens extra be-
licht en met een televisieprogramma naar
buiten gebracht. En kan er veel aan wor-
den gedaan? En waar moeten we aan
denken? Staan zij die zich om gezond-
heidsredenen, om relatie-ontwikkelingen,
maar ook om karakteruitingen zich hebben
teruggetrokken ook open voor nieuwe
contacten? Want een goede wil moet ook
een respons kunnen krijgen.

Opvallend is als er positieve ontwikkelingen
zijn mensen er vaak te voet op uittrekken
om een ontspannen gesprek te kunnen
voeren. Een neutrale locatie maakt perso-
nen vaak los van hun dagelijkse beslom-
meringen en brengt ook een soort
ontspanning in het hoofd. Men voelt zich
vaak meer vrij om zich te uiten. Dus een
goede wandeling zou ook al een begin

kunnen zijn van het opbouwen van een
nieuwe menselijke band. Uiteraard is het
duidelijk dat het niet helemaal vanzelf
gaat, maar soms kan een klein stapje
mooie resultaten opleveren.

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

26 oktober
Kiste Trui Wandeltocht in Middelaar
De Krölstarte
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startplaats: mfc de Koppel
Dorpsstraat 45 6587 AV Middelaar
Starttijd: 08.00 - 12.00 uur
024-6962343
whamjanssen@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Ede op 26 oktober, in Kilder op 26 en 27
oktober, in Lochem en Gilze op 27 oktober,
in Vorden op 30 oktober, in Made, Gilze en
(Rotterdam-)Hoogvliet op 2 november, in
Brummen en Rotterdam op 3 november
2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

mailto:whamjanssen@hetnet.nl
mailto:whamjanssen@hetnet.nl
www.wandel.nl
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WINDKANTER

Er is in de media al veel geschreven over het feit dat 75 jaar
geleden bijna heel Zuid-Nederland werd bevrijd en het wordt
ook nu nog op veel plaatsen herdacht en gevierd. Veel
aandacht is besteed aan Operatie Market Garden, de
dramatische gevolgen van de gedeeltelijke mislukking ervan en
de daaruit voortvloeiende vele slachtoffers onder militairen en
burgerbevolking. Toch valt het me op dat er betrekkelijk weinig
aandacht is besteed aan de vele landgenoten die hun leven
hebben gelaten bij het verzetswerk en hulp aan Joden,
onderduikers en afgeschoten geallieerde piloten gedurende de
Duitse bezetting. Hun namen en daden zijn vaak alleen bekend
bij de inwoners van de dorpen waar de gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden, slechts een klein aantal van hen is aan de
anonimiteit ontsnapt. We zullen uit de honderden onbekende
helden er eens eentje uithalen en dat heeft zijn reden. Zo pas

kreeg ik van mijn dochter, wetende dat geschiedenis mijn
lievelingslectuur is, een boek overhandigd met als titel 'Vriend en
Vijand' en dat het verzetswerk beschrijft in de Peelstreek van
Noord-Limburg en Oost Noord-Brabant bij het dorpje America.
Bert Poels, een boerenzoon, vertelt hierin aan schrijver Jan Derix
het avontuurlijk maar oh zo levensgevaarlijke verzetswerk in die
streek rondom de boerderij genaamd de 'Zwarte Plak' waar
zoveel piloten terecht kwamen en tijdelijk onderdak kregen op
hun vluchtweg naar Engeland. We zullen het hierbij moeten
laten en ons alleen richten op ene Nico van Oosterhout die in
het boek vermeld wordt. Geen willekeurige naam maar een
broer van de schoonvader van mijn dochter Patricia en dus een
oom van haar man Sjaak van Oosterhout:

Nicolaas Cornelis van Oosterhout werd
geboren op 26 februari 1918 te Dordrecht
en was de zoon van schippersknecht
Nicolaas van Oosterhout (1886 -1977
Made) en Cornelis Antonia Aartsen
(Rotterdam 1891-1946 Dordrecht). Als 14-
jarige jongen ging hij werken als hulp bij
een fietsenmaker te Dordrecht. Hij kwam er
al snel achter dat hij zonder diploma's niet
veel verder zou komen en ging rond 1934
studeren en werd opgeleid tot commies
Belastingdienst. Omdat er op dat moment
geen vacatures waren ging Nico vrijwillig in
militaire dienst en werd wachtmeester (=
sergeant) bij de motorartillerie te Tilburg.
De snelle capitulatie van het Nederlandse
leger greep hem blijkbaar erg aan zoals in
een couplet van een gedicht van hem
daarover wordt beschreven:
'Onze commandant heeft ons geleid, zoals
een boerenmeid. Met drie kruizen is hij

Zwarte Plak, met Bert Poels (eerste van links, voorste rij)

Nico van Ooster-
hout, verzetstrijder
onder de
schuilnaam Nico
van Griendsveen,
lid RVV-Verzets-
groep Deurne.

Lees verder 
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gevlogen. Leiding, dapperheid... alles
gelogen!'

Na de demobilisatie ging hij aan de slag als commies bij
de belastingdienst te Rijsbergen. In juli 1943 dook Nico onder

omdat alle oud militairen zich moesten melden bij de bezetter
om in Duitsland tewerkgesteld te worden. In november 1943
werd Nico alsnog opgepakt en op transport gezet naar het
militaire kamp Amersfoort.  Met vier anderen sprong hij echter uit
de rijdende trein en ondanks de kogelregen die volgde wisten
ze heelhuids te ontsnappen. Drie van hen werden echter later
toch nog opgepakt. Nico dook weer onder, eerst in Dordrecht
en later in Schaik. Hij sloot zich aan bij de RVV-Verzetsgroep
Deurne die opereerde vanuit haar uitvalsbasis de Zwarte Plak in
America (L). De activiteiten van deze verzetsgroep zijn

uitgebreid beschreven in het
boek 'Vriend en Vijand'.

Op 13 mei 1944 was Nico van
Oosterhout, samen met zijn
strijdmakker Cor Noordermeer
en op voorspraak van José
Peerbooms, op weg naar een
vergadering van de 'Raad
van Verzet' in Utrecht. Tot
ontsteltenis van zijn mede
verzetsstrijders keerden ze
daarvan niet terug. In
verzetskringen was de ware
toedracht al bekend maar na
maandenlange onzekerheid
werd op 25 oktober 1945
officieel bekend dat beide na
aankomst op het station van

Utrecht waren gearresteerd. Ze

werden voor verhoor naar het beruchte 'Oranjehotel' in
Scheveningen gebracht. Na een onafgebroken verhoor en
martelingen van tweemaal 24 uur kwamen ze in het
concentratiekamp Vught terecht. Kort voor de bevrijding van
Noord-Brabant werden, op 11 augustus 1944, Nico en Cor in het
concentratiekamp Vught door een vuurpeloton om het leven
gebracht. Hun stoffelijke resten werden in het crematorium van
het concentratiekamp Vught  'verascht'.
Hun 'verzetskameraad' José Peerbooms, alias Don José, werd
voor de arrestatie verantwoordelijk gehouden en op 13 juli 1944
door het verzet geliquideerd.

Op 4 mei 1983 kreeg Nico, wat laat, postuum het
verzetsherdenkingskruis uitgereikt.

Corvee

WINDKANTER

Uitreiking van het
Verzetsherdenkingskruis (1983)
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FINANCIËN

Net vóór Prinsjesdag presenteerde staatssecretaris  Menno Snel
zijn plannen om de vermogensrendementsheffing (vermogens-
belasting) te matigen. In het regeerakkoord was al aangekon-
digd om vermogens eerlijker (o.b.v. echt rendement) te
belasten.

Nu het oplaaiende stof is neergedaald zijn de day-after-ge-
voelens niet mals:
● Er wordt (vanaf 2022) € 400 rente vrijgesteld.
● Dit is gelijk aan een vrijgesteld spaarbedrag van € 440.000

omdat de overheid (in 2022) uitgaat van 0,09% rente.
● Dit geldt voor man én vrouw : dus 2 x € 440.000.
● Dit betekent dat 1,35 miljoen mensen dan geen belasting

meer hoeven te betalen over hun spaargeld.
● De fiscus gaat uit van een rendement van 5,33% indien het

(overige) vermogen is belegd (vrijstelling ook hier van € 400).
● De belasting over het belastbare vermogen stijgt van 30%

tot 33%
● Leningen (niet op eerste huizen) worden losgekoppeld van

de bijbehorende activa. Deze activa worden nu fiscaal (in
box 3) apart behandeld.

 Activa: rendement van 5,33% (zie boven) en bijbehorende
 schulden leiden tot een verrekenbare aftrek van 3,03%.
● De spaarrente zal in 2022 (zie boven) of later zeker stijgen

boven de 0,09% (zie boven). De kritische grens ligt bij  1,46%
spaarrente. Daarboven is de belastingplichtige méér aan
box 3-belasting kwijt dan in het oude regime!

● Voorlopige verwachting is dat de kleine belegger zich
“zwaar” zal heroriënteren vanwege de veel zwaardere be-
lastingheffing t.o.v. het nieuwe fiscale spaarrente-regime.

● Dit laatste spoort ook met de mededeling van de staatsse-
cretaris dat de gehele operatie budgettair neutraal zal ge-
schieden…

Het is dus verstandig om in 2021 (één jaar vóór 2022) nog eens
goed te kijken naar de samenstelling van het belastbare box3-
vermogen.

Door daarin te muteren kunnen (forse) besparingen in de nieu-
we box 3-belastingen worden behaald.
Wim Onderdelinden
Stichting Abri

www.stichtingabri.nl

Spaardersfeest

www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Uit de Hoge Hoed van Maarten van Meteren

De Club van Circusvrienden Nederland (waar ik al bijna 58 jaar
lid van ben) vierde haar 70-jarig bestaan op 5 en 6 oktober in
Hotel de Weverij in Oss. Het werd een onvergetelijk weekend!

Op zaterdag werd de opening van het jubileumweekend ver-
richt door de voorzitter Frans Cuijpers en wethouder Thijs van
Kessel van de gemeente Oss. Daarna was er de boekpresenta-

tie over het leven van de Ne-
derlandse dompteur Wim Vos :
“Wim Vos, grootmeester in de
leeuwenkooi”. Het eerste exem-
plaar werd uitgereikt aan de
weduwe van Wim Vos. Daarna
werden Michel Louis (directeur
van de dierentuin in Amneville
waar Wim Vos heeft gewerkt)
en Dick H. Vrieling (schrijver van
het boek) door Arthur Hofmees-
ter, hoofdredacteur van de Pi-
ste geïnterviewd! Alle leden
van de circusclub hebben een
coupon voor een gratis exem-
plaar van het boek ontvangen.

Om 16.00 uur werd de film
“70 jaar Circus in Nederland”
vertoond! (Te koop op DVD).

’s Avonds was er een voortreffelijk diner met optredens van de
pas 19-jarige jongleur Scott Bovenlander en gentleman zak-
kenroller Kenny Quin (en wie was een van zijn slachtoffers…
juist) en background music van Eddy van Dyke aan de vleugel.

Wij zaten aan tafel met o.a. Henk van der Meijden (u weet wel:
van Privé en het succesvolle Wereldkerstcircus in Carré) met
zijn lieftallige echtgenote Monica Strotmann. Na het diner een
gezellige afterparty met het trio Angelo Boltini.
Op zondag was er een grote ruilbeurs, een informele lunch en
een zeer interessant symposium over de toekomst van het cir-
cus. Rob Ronday was weer gedurende dit weekend een ge-
weldige spreekstalmeester. En… veel hernieuwde contacten
met de vele circusliefhebbers die van heinde en verre naar Oss
waren gekomen. Kortom: één warm bad. Jubileumcommissie
en bestuur: van harte gefeliciteerd en bedankt voor deze fijne
dagen!

Maarten van Meteren

Omdat Kitty Cuijpers verhinderd was, nemen wij hier het verslag op van Maarten van Meteren over het
70-jarig jubileum van de Stichting Club van Circusvrienden.

Maarten met zijn
echtgenote Anneke
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OVERLEDEN

Op donderdag 10 oktober is, op de leeftijd van
95 jaar, Dina Wilhelmina Bezemer – Gort overleden.
Weduwe van Dirk Bezemer. De afscheidsdienst vond
op woensdag 16 oktober plaats in de aula van de
Algemene begraafplaats te Hendrik-Ido-Ambacht.
Aansluitend werd Dina begeleidt naar haar laatste
rustplaats op de Algemene begraafplaats aan de Jeroen Bos-
chlaan te Zwijndrecht.
Correspondentieadressen:
Dirk-Jan Bezemer: Hoogveen 84, 3344 EP Hendrik-Ido-Ambacht
of
Suzanna Bezemer: Zuidsingel 6, 6051 CH Maasbracht.

Op maandag 14 oktober is, in de leeftijd van 88 jaar,
Johannes Hendrikus Theodor Marie (Jan) Joosten
overleden. Weduwnaar van Wil.
De herdenkingsdienst voor Jan werd op woensdag
16 oktober gehouden in de aula van crematorium
Hoeksche Waard te Heinenoord.
Correspondentieadres: Th. Joosten, Klaas van Reeuwijkstraat
37, 2132 ZP Hoofddorp.

Na een lang en liefdevol leven is op woensdag 16
oktober Dicky van Griensven heengegaan. Hij heeft
86 jaar mogen worden.
De afscheidsdienst werd op donderdag 24 oktober
gehouden in de aula van Rouwcentrum Rouwen-
horst.
Correspondentieadres: Molenmakershoek 100, 7328 JL Apel-
doorn.

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

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/


Christoffel Nieuws pagina 15← terug naar pagina 1

25-10 Gera Derks-van Werkhoven; Jos Bosman; Ingrid Daanen;
 mevr. Joosten-Verschuren; Faya van Giesen;

Jesper Sieger.
26-10 Hans van Oijen, van m/s "Montanara"; Ivo Verhoeven.
28-10 Joris v.d. Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Angelique van Meegen;
 Janneke Stam; Teije de Jong.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevrouw Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevrouw Doris Storm-Sep; Hans Aerts.
November
1-11 Mevr. Gerda Pruyn; Toine Hooyman; Antoine Janssen;
 Johan Peters (koster KSCC); dhr. Frans Huibers jr.
2-11 Antoon Wooning; Leon den Haan; Jordy Sep.
3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; mevr. v.d Geer-Janssen;
 Harrie Witjes; Amber Janssen;

Zr. Vincentia, pastoraal medewerkster KSCC (95 jaar).
4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders;

Elly Lischer-Coenen.
6-11 Mevr. Mia Reijmers; Chris Meering jr.; Tessa Sep,

m/s "Boris"; Ilja Joosten; Tom van den Broek; Britt Sep,
m/s “Rex-Rheni”.

7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.

ZONDAG 27 OKTOBER 2019
Dhr. Dicky van Griensven,
Mevr. Dina Wilhelmina Bezemer-Gort en dhr. Dirk Bezemer,
dhr. Jan Joosten, mevr. Bep Peeters-Robbe, (kermis)
mw. E. Derksen-Wennekes en overleden familieleden,
ouders de Bot-Neff,
Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
mw Truus Bluemer-Leensen, dhr. P. Blom,
dhr. A. Vermeeren “Verti”, mw. Truida Gühnen-Rooze.

Misintentie voor Willy en Gonny Joosten (ms Allegonda) i.v.m.
hun diamanten bruiloft op 26 oktober 2019.

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 - Allerzielenviering

Dhr. Bertus Kerkhof, Gulian Crommelin, Herman van den Brink
en Nancy Rensen–van den Brink en familie van den Brink,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
Hettie van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr.,
dhr. André Duijnhouwer, ouders Beijer-Joosten,
Patrick Buil en overleden familieleden, ouders Por,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’ en Claire en overleden familie
Driessen Heijmen, ouders van der Zande-van Kessel,
ouders en Raymond. Van ‘t Veen-Bertine.
Ria Boessen-Faase
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* Mevr. Claartje Kersten (Afd. Kraaiendal, 2e
verdieping, kamer 279).
GROESBEEK, HERSTELCENTRUM DEKKERS-
WALD, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Mevr. Jo Heijmen-Arntz (Afd. C14).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Johann Zenniker, BG Klinikum Ham-
burg.
DUITSLAND, BERGEDORFER STRASSE 10,
21033 HAMBURG.
* Mevr. Riek Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 2, 4156 JT.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eik-
varen, 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.
* Mevr. Thérèse van Neijenhoff-
Timmermans
MAASBRACHT, De Zorggroep,
Kruisweg 29, 6051 HL.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KAS-
TEELHOF, 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. 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. Sander Wels.
ZIEKENHUIS IN GRIEKENLAND.

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.

Zo. 3-11 10.30 uur Allerzielen eucharistieviering

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. 28-10 19.30 uur Gezellige vrijdagavond-praatavond
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

Do. 31-10 13.30 uur Klaverjasmiddag. Deelname € 3,-.
Di. 5-11 13.30 uur Binnenvaartsoos.
Do. 14-11 13.30 uur Klaverjasmiddag. Deelname € 3,-.
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

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.

Zangeres: Claudia

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 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
Zo. 27-10 3.00 uur Begin wintertijd. Klok één uur terug.

Zo. 3-11 11.00 uur
Allerzielen eucharistieviering op het Schip-
perscentrum. Met Allerzielen denken we spe-
ciaal aan onze naasten die overleden zijn.

Di. 5-11
13.00 uur KSCC/KSW bestuursvergadering.

15.00 uur Landelijke Parochie en Landelijke KSCC be-
stuursvergadering

Di. 5 t/m
Vr. 8-11

Europort 2019. Vakbeurs voor ‘special purpo-
se’ schepen in Rotterdam Ahoy.

Do. 7-11 14.00 uur

KSCC Soos met.. koek en snoepie. Nostal-
gische lezing met ouderwetse afbeeldin-
gen, muziek en reclames over snoep. Er is
een quiz en er kan worden geproefd. Na
afloop is er snoep te koop.

Vr. 15-11 10.00 uur

LOVT jaarvergadering met thema: Ge-
zinsbedrijf? Internaat? Een veilig Thuis? In
het Prins Hendrik Internaat, Industrieweg
1B Nieuwegein.

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

mailto:info@kscc.nl
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Er zijn nog maar een

paar plaatsen 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.

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.

KERSTMARKT 2019 OP HET KSCC SCHIPPERSCENTRUM

De KSCC kerstmarkt dit jaar is op zondag 22 december. Dat is
in vergelijking met vorige jaren één week later.  Houdt u daar
rekening mee als u de kerstmarkt wilt bezoeken of een kraam-
pje wilt huren.

De huur voor een kraam-
pje is dit jaar € 5,00.
Voor het huren van een
kraampje kunt u bellen
naar het KSCC en vra-
gen naar Ria Lentjes, Tel.
024 – 377 75 75.
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Word je gebeld door een vreemd
nummer? 'Niet terugbellen'

Veel Nederlandse bellers krijgen hinderlij-
ke telefoontjes uit Algerije en Tunesië,
waarschijnlijk van oplichters. De providers
KPN, Vodafone en T-Mobile zien een dui-
delijke piek in het aantal telefoontjes en
hun klanten klagen op sociale media.
Ook de Fraudehelpdesk signaleert een
toename.
Volgens Vodafone gaat het om fraude
waarbij de bellers hopen op een belletje
terug. Doet iemand dat, dan gaat de tel-
ler lopen, al snel tegen een euro per mi-
nuut.
"We hebben de nummers nu geblok-
keerd, waardoor mensen niet meer kun-
nen worden gebeld", zegt woordvoerder
Hans den Heijer. "Maar het vervelende is
vaak dat ze dan een nieuw nummer
gaan gebruiken, het is een kat-en-muis-
spel."

Dit soort fraude bestaat al veel langer,
maar de afgelopen twee jaar kwam het
nauwelijks voor, zegt woordvoerder Stijn
Wesselink van KPN. "En nu ineens is er
weer een duidelijk piekje. Het komt vaker

voor, soms gaat het om nummers uit bij-
voorbeeld Afghanistan."
Wesselink raadt mensen aan om niet te-
rug te bellen. "Het advies is om dat nooit
te doen als het om een onbekend num-
mer uit het buitenland gaat."
Wie dit soort nummers terugbelt, krijgt
soms een toon te horen die doet vermoe-
den dat je in de wacht hangt, maar in
werkelijkheid loopt de teller al. De oplich-
ters imiteren daarvoor de wachttoon van
providers.

Volgens Mark Vletter van telefonieprovi-
der Voys maken de oplichters misbruik
van het feit dat het opbellen van num-
mers gratis is. "Ze gooien gewoon een he-
le grote bak telefoonnummers in een
systeem en bellen die allemaal op, om
meteen daarna op te hangen", zegt Vlet-
ter. "Daarom is het voor de oplichters
vaak niet zo leuk als je razendsnel op-
neemt." Toch blijft het advies om niet op
te nemen.

Gedupeerde klanten bij de providers KPN,
Vodafone en T-Mobile worden in principe
niet gecompenseerd.

Overgenomen van NOS-nieuws

Het is heel belangrijk dat je
vreemde nummers uit Tunesië
(+216) en Algerije (+213) niet

terugbelt!

Deel op facebook en Twitter deze
Chrisoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.



Christoffel Nieuws pagina 23← terug naar pagina 1

Van 5 t/m 8 november 2019 is Europort, georganiseerd in Rot-
terdam Ahoy in wereldhavenstad Rotterdam, de toonaange-
vende vakbeurs voor special purpose schepen. Europort is de
zakelijke ontmoetingsplaats voor de maritieme industrie, met
haar focus op gespecialiseerde schepen en slimme oplossin-
gen voor de toekomst. Met 27.000 professionele bezoekers en
meer dan 1.000 exposanten behoort Europort tot ’s werelds be-
langrijkste maritieme ontmoetingsplaatsen.

Scope
Europort richt zich op 'special purpose’ schepen. Het beurspro-
gramma omvat de sectoren marine, zeevaart, offshore spe-
cials, binnenvaart, baggerij, visserij, cruise & ferries, workboats
en superjachten.

Exposantenprofiel
Op Europort vindt u fabrikanten en leveranciers van: Scheeps-
bouw, -reparatie en -ombouw, Voortstuwing en manoeuvre-
ren, Elektronica, communicatie en navigatie, Mechanische en
hulpsystemen, Dek-, veiligheids- en speciale apparatuur en
Maritieme diensten (bijv. classificatie, financiële en nautische
diensten, media, overheid en brancheverenigingen).

Bezoekersprofiel
Belangrijke bezoekersdoelgroepen van Europort zijn scheepsei-
genaren, reders,  werven,  ontwerpbureaus en andere bedrij-
ven die betrokken zijn bij scheepsbouwinvesteringen voor
zowel nieuwbouw, reparatie als conversie. Bijvoorbeeld super
intendents, fleet managers, purchase managers, ship brokers,
technical engineers, project managers en naval architects.

Voor meer informatie ga naar:
https://www.europort.nl/nl/over-europort

Openingstijden Europort 2019

Dinsdag 5 november 10.00 - 18.00 uur

Woensdag 6 november 10.00 - 18.00 uur

Donderdag 7 november 10.00 - 21.00 uur

Vrijdag 8 november 10.00 - 18.00 uur

https://www.europort.nl/nl/over-europort
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De inmiddels de 38e editie van dit bekende standaardwerk is
zojuist verschenen

Scheepvaart 2019

Deze uitgave geeft een compleet beeld van de Nederlandse,
Belgische en Luxemburgse scheepvaart. In het boek wordt het
nieuws en de ontwikkelingen in de scheepvaartwereld be-
schreven. Op alfabetische volgorde staan alle schepen van
de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse vloot met daarbij
de technische gegevens per schip. Opgenomen zijn alle koop-
vaardijschepen, sleepboten etc. Ook staan alle rederijen met
hun schepen in het boek. Met ruim 500 foto’s.

Boekinformatie:
ISBN: 978 90 5961 1993
Afmeting: 21 x 29,7
Uitvoering: ingenaaid
Omvang: 688 pagina's
Auteur: G.J. de Boer
Prijs: € 57,50

Meer informatie:

Website Uitgeverij De Alk BV

http://www.alk.nl/?action=viewArt&cid=65&aid=749&lid=1
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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.

Onder die sluis is een splitsing van bak-
boord uit naar Vitry en van stuurboord uit
naar Parijs. Zo komen we in het Marneka-
naal. Na 4 km passeren we de eerste sluis
en de volgende 30 km krijgen we nog vier
sluizen. Hier vaar je af en toe op een ka-
naal, omdat de Marne op veel plaatsen
te ondiep is. Het is hier geweldig mooi:
het is er bergachtig en we zagen veel
wijngaarden op de hellingen. In La Lorrai-
ne hebben we overnacht. Op 8 septem-
ber voeren we na drie sluisjes echt op de
rivier de Marne. Hij lijkt veel op de Boven-
maas, alleen minder diep. De Marne
heeft geen betonning. In de bocht staat,
zoals bij alle rivieren, het meeste water.
Nu en dan staat er aan de wal een bord
met een aanwijzing, zoals: 15 m. uit de
wal blijven. Of: Hier overgaan naar de
andere kant. De sluizen zijn 68 m. lang en
46 m. breed. Ook hier is weinig beroeps-
vaart. We hebben vandaag negen slui-
zen gedaan. De afstand tussen de sluizen
is gemiddeld 10-12 km, al weten de sluis-
meesters niet hoe ver het tot de volgen-
de sluis is! Hier leven ze werkelijk nog als
God in Frankrijk. Van half een tot een uur
wordt er niet geschut. Dan is het etenstijd.
Wat een verschil met Nederland!

We passeren Chateau Thierry, een tame-
lijk grote stad, en zes sluizen later komen
we, na nog eens 20 km, eindelijk in de
stad Meaux, waar we overnachten. Voor-
bij Meaux maakt de Marne een grote
bocht en is de rivier weer onbevaarbaar.
We varen dus weer een tijdje op een ka-
naal van ongeveer 13 km. Na 6 km is er
weer een sluis en daarna een tunnel van
rond de 500 meter. Na de tunnel maken
we een scherpe bocht van 90 graden
naar bakboord en na nog een sluis (éclu-
se de Chalifert) komen we weer op de
rivier. Halverwege ligt het mooie plaatsje
Thougny sur Marne. Beide delen van de
stad zijn verbonden door boogbruggen
over de Marne.
De rivieroever doet me denken aan de
Vecht. Er liggen een heleboel landhuizen
en villa’s met ieder een eigen steiger. Hier
wonen de beter gesitueerden uit Parijs. In
de verte zien we bergen. Na de sluis krij-
gen we een stuk kanaal (ruim 8 km) met
aan beide zijden industrieterreinen met
o.a. zand- en grindhandel, tegelfabrieken
en dergelijke. We varen nu afwisselend
op de rivier en het kanaal. Na een tunnel
van 600-700 meter komen we in een gro-
te sluis waar wel vier of vijf spitsen in kun-
nen. Er wordt hier maar beperkt geschut
omdat deze sluis heel veel water gebruikt.
We gaan 6 meter naar beneden en daar-
na komt na 3 km de laatste sluis van de
Marne.

Dan varen we op de Seine en zien we al
gauw het silhouet van de Eiffeltoren. We
varen Parijs binnen en passeren de ene
mooie brug na de andere en ook be-
langrijke gebouwen, zoals de Bastille en
de Notre Dame op het eiland. Wat ver-
derop zien we het Louvre en de Tuilerie-
en. En dat alles bij prachtig weer! We
meren af bij de Eiffeltoren, vlak bij een
metrostation. De tocht is volbracht in pre-
cies veertien dagen vanaf Born. In totaal
hebben we 130 sluizen gedaan. De oude
motor heeft het ook prima gedaan. Ik
heb tenminste geen misklap gehoord.
Toen we 25 jaar getrouwd waren, zijn we
met de bus naar Parijs geweest, maar Pa-
rijs binnenvaren is toch stukken mooier.
Zondag 6 september zijn we in de Notre
Dame naar de Mis geweest met Annie en
Sjef. Met de metro waren we er zo. 's Mid-
dags hebben we Montmartre en de Sa-
cré Coeur bezocht. De volgende dag zijn
we de Eiffeltoren op geweest en de da-
gen daarna hebben o.a. het scheep-
vaartmuseum bezichtigd. Vrijdags kwam
mijn broer René met zijn Mia en mijn broer
Charles op bezoek. Zondagavond zijn
Sjef, Annie, René en Mia weer vertrokken
naar Born en Charles bleef aan boord tij-
dens onze terugreis.

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
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toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.
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