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Van de bestuurs- en directietafel

De Avond van Dank aan onze vrijwilligers is altijd van
succes verzekerd. De staf van het KSCC was gastheer
en gastvrouw. Verder was er cabaret, lekkere stamp-
pot en een hoop gezelligheid.

Pag

02

Het is hier een feestje!!!

Twee weekenden lang viert Sinterklaas in het Belgi-
sche Sint Niklaas zijn verjaardag: Sint in de Piste. Twaalf
keer is de enorme circustent hartje stad uitverkocht.
Buiten draait de nostalgische kermis. Een verslag.
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Adventtijd

Afgelopen zondag was het de eerste adventszondag.
Die vormt tevens het begin van het kerkelijk jaar. Wat
houdt advent in en hoe is het ontstaan?
Een korte introductie.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Vrijwilligersavond 2019

Deze avond van Dank aan onze vrijwilligers is altijd van succes
verzekerd. De staf van het KSCC was gastheer en gastvrouw.
Een aantal dames en heren van de gymclub ontpopten zich
na het welkomstwoord als ware toneelspelers in een door Jan
Hoks in elkaar gezet cabaret. Met een leuk wisselend decor en
een goed opgezet podium kwam hun spel goed uit de verf.
Er is lang op geoefend. Daarom extra dank aan Jan Hoks die
deze talenten toch maar weer ontwikkeld had. Met een drank-
je en een smakelijk stamppot buffet werd de avond afgesloten
en gingen de vrijwilligers weer huis- of boordwaarts. Bij vertrek
ontvingen een ieder een hele mooie Ballpoint met een rubber-
dopje op de achterkant – kun je gebruiken op je Smartphone
of tablet- , geschonken door de firma Copula van Paul van
Meegen.
Zie ook pag. 20.

Sint Nicolaas

Wij begrijpen dat u en vooral de kinderen in grote spanning
zitten te wachten op de Sint en zijn Pieterbazen: het is 5 de-
cember: pakjesavond. De Sint is altijd een dag vooruit. Want
zijn verjaardag vieren wij 6 december, de dag dat hij gestor-
ven is. Hij is een nieuw leven begonnen bij Vader God in de
hemel.

Het kinderfeest aan boord van het KSCC Parochiecentrum was
werkelijk een heel feest. Hetty Seuren bereidde met enkele ou-
ders het voorprogramma voor: de Sint moest weten en voelen
dat hij en zijn Pieterbazen welkom zijn. Aan het einde van de
heilige Mis deed een Piet van zich horen door tijdens het zin-
gen van een bekend sinterklaasliedje ruim met pepermoten te
strooien tot vreugde van jong en oud.
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Rond 13.45 uur was het zover. Kapitein
Jozef liet per telefoon weten dat de boot bo-

ven aan de stad was en richting Waalhaven ging.

Daar kwam de Harmonie: de Sint en de pieten voor op het
dek. De boot werd langs de MS Vertrouwen van de familie
Meering afgemeerd en de Sint werd aan boord van het KSCC
geholpen. Het was wel te merken dat hij weer een jaartje ou-
der was geworden. Maar met een goede ondersteuning van
aanwezige ouders en het zingen van liedjes kwam hij veilig
aan boord.
De Sint werd welkom geheten en daarna begon het program-
ma. Liedjes, een dansje, tekeningen op het lange rol behang
en kinderen bij de Sint bij elkaar zeer: feestelijk. Hetty en Paul
hadden de nodige voorbereidingen getroffen en ook was er
ruimschoots overleg geweest met de Sint en zijn Pieterbazen.
Het werd een succes.
Voor ieder kind was een klein kadootje. Ook de bemanning
van de boot dankte de Sint met aan hen aangepast kadootje.
De Sint en zijn pieterbazen zetten hun tocht voort over de wal.

Zie ook pag. 8

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Advent

Nu de Sint weer terug naar Spanje gaat, kunnen de voorberei-
dingen op kerstmis echt goed beginnen.
Aan boord staat buiten een echte grote boom. De grote en
de kleine boompjes zijn geschonken door de firma W.de Beijer
uit Dodewaard.
Deze boom was al gepland gekapt
te worden. We hadden afgespro-
ken dat wanneer de boom extra
voor ons gekapt moet worden het
KSCC een kunstboom zou plaatsen.
Maar dit is nu niet meer nodig.
In de komende tijd wordt het cen-
trum ook in de kerstsfeer gebracht.
Naar ik begrepen heb, hebben de
dames de benodigde kerstversie-
ring nagekeken en waar nodig aan-
gevuld.
Ondertussen is de ook de Advent
begonnen. Misschien hebt u op de
Duitse tv zaterdagavond 30 novem-
ber een programma gezien in het
teken van advent. Mooie en sfeervolle muziek en liederen die
ook het gevoel geven dat de advent begonnen is. Men wens-
te elkaar ook een goede adventstijd, een wens die ik op Ne-
derlandse tv niet hoor.
Omdat Kerstmis dit jaar midden in de week valt, worden de
vier adventszondagen gevierd. Het ontsteken van 4 kaarsen
brengt ons dicht bij Kerstmis, dichter bij de vieringen van de
geboorte van
Jezus, maar hopelijk bij de geboorte van Jezus in ons hart.
Ook geestelijk moeten wij in Kerstsfeer komen. Daarvoor zijn de
adventszondagen een hulp. Ons Kerkkoor bereidt zich ook
voor op de komende feestdagen. Zie ook pag. 10 ev.
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Heilige Mis Eerste kerstdag 10.30 uur in
Nijmeegs Kerstcircus Freiwald

Een van de hoogtepunten is de viering Eerste Kerstdag in
de piste van het Nijmeegse Wintercircus van de familie
Freiwald. Het circus staat op de Goffertwei in Nijmegen.
Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Tweede kerstdag: feest van ontmoeting ter gelegenheid van
de 43ste inofficiële verjaardag van het KSCC schipperscen-
trum. Om 11.00 uur heilige Mis. Samen zingen we de kerstliede-
ren, aansluitend gezellig samenzijn. Het KSCC parochiekoor
heeft vrij. In Nederland zijn we vaak verwend met een koor dat
de viering opluistert. In Duitsland is dit niet zo: daar is er meestal
samenzang. We kunnen van onze Oosterburen nog iets leren.

24ste Telematica dag

Een laatste punt waarvoor aandacht gevraagd wordt: zater-
dag 28 december.
Het thema van de dag is: Een beter klimaat in de binnenvaart.
Aanvang: 10.00 uur; vanaf 9.30 uur inloop en koffie.
Omdat de datum van Kerstmis ietwat ongelukkig valt, heeft de
werkgroep voor deze datum gekozen.
Noteer hem maar vast in uw agenda. Het wordt een specta-
culaire Telematica dag: de moeite waard. Zie ook pag. 21.
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MOP
Een man leest zijn krant en zegt tegen zijn

vrouw: "Michelle, kijk.
Hier is een artikel over hoe vrouwen

ongeveer twee keer zoveel woorden per
dag gebruiken dan mannen".

Zijn vrouw reageert:
"Dat komt omdat we altijd

alles twee keer moeten vragen
voordat jullie iets doen".

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Kermisfamilies bakken oliebollen en appelflap-

pen en andere lekkernij

Heel veel kermisfamilies staan bekend om hun lekkere oliebol-
len en appelflappen. Hun kermissen draaien van maart tot
eind oktober. Dan begint het oliebollen seizoen. Zij hebben bij-
na allemaal vaste standplaatsen en zijn sterk in klantenbinding.
Tot voor enkele jaren terug was er de jaarlijkse oliebollen tekst
van het Algemeen dagblad. Maar het bleek dat sommige
keurders niet objectief keurden. De kermisexploitanten en de
kermisbonden hadden al lange tijd hun bedenkingen, maar
konden er niets aan veranderen. Tijdens een tv-programma,
waarin de oliebollentest bediscussieerd werd, wisten de kermis-
exploitanten - in de winter oliebollenbakkers - zich uitstekend te
weren. Hun succes in de discussie betekende het einde van
oliebollentekst.

Een advies: Over smaak valt niet te twisten. Geniet van de olie-
bollen en appelflappen die zij bakken. Klasse!
Zie ook pag. 13 ev.

Zondag 8 december 2de zondag van de advent.

Het 2de kaarsje aan de adventskrans wordt ontstoken. Welkom.

Van harte een fijn en ontspannend weekend.

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

NB. Deel deze uitgave van Christoffel Nieuwsbrief via social media.

Ha Ha

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha
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Kinderparadijs
Kinderhartjes maken overuren. Maar niet
alleen bij de kinderen: ook die van Henry
Knubben, met Piet Duijts de eigenaar van
Duijts Nostalgische Kermisattracties. Sinter-
klaas viert dit jaar zijn 25 ste Sint in de Piste
en Henry Knubben is er ook al vele jaren
bij om midden in het hart van de Belgi-
sche Stad van de Sint in de weken voor
Sinterklaas een kinderparadijs te maken.
Een perfect huwelijk tussen kermis en cir-
cus.
“Zwarte Piet, zwarte Piet. wiede wiede
wiet
Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet”

Sinterklaasliedjes golven over het kermis-
terrein. In de nostalgische oliebollenkraam
hebben Henry, zijn vrouw Louisa en de
kinderen Carissa, Yasmine en Gonnie het
druk. De Belgen lusten wel een oliebol of
ander lekkers. Geroutineerd vullen ze de
bakjes en de zakjes.

Gezellig
De Belgische organisatoren met de stad
St. Niklaas voorop zien de Nederlanders
en hun nostalgische attracties graag ko-
men. Ook voor Henry Knubben is het een
van de hoogtepunten van het jaar. De
kermis op de Grote Markt van St. Niklaas
straalt alles uit wat hij wil: geen schreeu-
wende muziek, maar gewoon lekker ge-
nieten in een ontspannen sfeer. : Ik was

Door Hans Jacobs

Je hoeft het ze maar één keer te vragen: Waar is het feestje? Opgejaagd door een
horde zwarte pieten schreeuwen duizenden kinderen door de bomvolle circustent:
“Hier is het feestje!!!”. Twee weekenden lang viert Sinterklaas in het Belgische Sint Ni-
klaas zijn verjaardag: Sint in de Piste. Twaalf keer is de enorme circustent hartje stad
uitverkocht met in totaal een dikke 36.000 kloppende kinderhartjes met hun ouders,
opa’s en oma’s dompelen onder in het grootste kinderfeest van het jaar. Genieten van
het circus, maar dan is het feestje nog niet afgelopen. Als ze met rode wangetjes van
de spanning buiten de circustent komen, lonkt daar de verleiding van een echte
draaimolen, een rups, een bootjesmolen, een jumpcircus, een rondzwaaiende zwaan
waar je in kun vliegen en natuurlijk overheerlijke oliebollen. “Ja, daar wil ik in.” Nee, in
die!” Jaaaa!!!!”

Nostalgische kermis en circus bouwen samen uniek Sinterklaasfeest

Hier is het feestje!!!

De familie
Knubben in

hun
oliebollen-

kraam

Lees verder 
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het agressieve sfeer en die luide muziek
een beetje zat. Dat nostalgische, dat
beviel me wel.” Houtbewerking was de
hobby van opa en hij knapte vroeger
onderdelen op. De houten paarden,
ornamenten etc. En als handelsman
kocht hij links en rechts oude attractie´s
om ze op te knappen. Veel gemeenten
hadden wel zin in een speciale hoek,
waar ouderen met hun kleine kinderen
in alle rust van de attracties kunnen ge-
nieten.
Henry: ”Opa’s en oma’s vinden het leuk
om hun kleinkinderen te vertellen hoe het
vroeger op de kermis was. In Tilburg kun-
nen ze de kinderen rustig hun gang laten
gaan terwijl ze zelf op het terras toezicht
kunnen houden. Een aantrekkelijke ritprijs
doet de rest. Henry en de attracties staan
voor 60 procent op Nederlandse en voor
40 procent op Belgische kermissen. “In
Roozendaal komt al 65 jaar een stel dat
elkaar in de rups heeft leren kennen en

daar hebben ze elkaar onder het doek
ook de eerste kus gegeven. Elk jaar ko-
men ze terug om een ritje te maken”. En
wie weet ook stiekem een kus. Maar dat
ziet niemand onder het doek.

Vrijage
Buiten genieten de ouders van het en-
thousiasme van de kinderen. Gejuich
gaat op als een van de kinderen de tradi-
tionele pluim trekt en een gratis ritje wint.

Dat is kermis.
Bij de ingang tot de grote circustent
staat al een lange rij wachtenden voor
de volgende voorstelling. Tientallen
zwarte pieten spelen met de kinderen.
Het is echt vol verwachting klopt hun
hart. Eenmaal binnen verdrinken ze bij-
na in de mensenmassa, maar ook hier
zijn het de zwarte pieten die alles in
goede banen leiden. Samen oefenen
ze het applaus, warmen ze met sinter-
klaasliedjes hun stembanden op en ver-
gapen ze zich aan Italiaanse

verdwijntrucs van Jimmy Saylon, de Pe-
ruaanse broers en hun acrobatie, de
razende rolschaatsers Skating Dalton en
uiteindelijk is hij er: Sinterklaas. Wie kent
hem niet. Nou de Belgen kennen hem
en hoe. Een kinderfeest in de hoofdstad
van Sinterklaasland St. Niklaas. Dankzij
de perfecte vrijage tussen nostalgische
kermis en het circus is het opnieuw en
dit al 25 jaar het hoogtepunt van Sinter-
klaas. Op de cadeautjes na, natuurlijk.
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Zondag 24 november was het dan zover. Sint Nicolaas arriveerde
met zijn zwarte Pieten in de Nijmeegse Waalhaven. Op het Schip-
perscentrum wachtten zo'n 30 kinderen met spanning af wat de
goedheiligman nu voor hen mee zou brengen. In afwachting van
de Sint hadden ze al, onder leiding van ons aller Hetty, uitgebreid
liedjes gezongen en tekeningen gemaakt. Toen was het zover. De
kinderen werden niet teleurgesteld. Er was snoep en cadeaus voor
allemaal. Dank je Sinterklaasje, dank je, dank ook aan zwarte Piet.
Foto's: Gerus Brugman.

Bekijk alle foto’s op onze website

Sint en Piet aankomst op het
Parochiecentrum in Nijmegen

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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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.
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Afgelopen zondag was het de eerste adventszondag. Die
vormt tevens het begin van het kerkelijk jaar. Wat houdt ad-
vent in en hoe is het ontstaan? Een korte introductie.

Advent – komt van het Latijnse woord adventus, dat ”komst”
en ”eraan komen” betekent. Adventus is de Latijnse vertaling
van het Griekse parousia, dat over het algemeen gebruikt
wordt in verband met de wederkomst van Christus.

Betekenis
Advent is de tijd van voorbereiding op Kerst. De kerk staat stil
bij de voorzeggingen van de komst van Jezus Christus op aar-
de.

Datum
De adventsperiode begint op de zondag vier weken voor
Kerst. Deze zondag valt tussen altijd tussen 27 november en 3
december. Dit jaar was het op 1 december. Advent eindigt op
24 december, de dag voor Kerst, bij het avondgebed. Het to-
taal aantal adventsdagen kan variëren van 22 tot 27.

Geschiedenis
Sinds wanneer advent wordt gehou-
den, is onduidelijk. Er zijn bronnen be-
kend uit de vijfde eeuw die erop
wijzen dat er in de periode voor Kerst
preken werden gehouden over de
voorzegging van de geboorte van
Jezus door de engel Gabriël aan
Maria.
Het concilie van Efeze in 431 gaf op-
dracht om preken rond dat thema
te houden in de periode vooraf-
gaand aan Kerst. Bisschop Gregorius
van Tours (circa 538-594) was de eer-
ste die advent noemt.
Hij schreef in een boek dat
St. Perpetuus, een van zijn voorgan-
gers, rond 480 een vastentijd voorafgaand aan Kerst had inge-
steld. De vastentijd begon op de dag van Sint-Maarten, 11
november. Het is uit de tekst niet duidelijk op te maken of dit
de instelling van iets nieuws of de bekrachtiging van een be-
staand gebruik behelst.
De adventstijd varieerde qua lengte. Het was mogelijk
Gregorius I de Grote (paus van 590-604) die de adventsperio-
de vaststelde op vier weken. De oudste bron die echt iets zegt
over een adventsperiode van vier weken is een brief van paus
Nicolaas I (820-867) aan de Bulgaren.

Adventszondagen
In de protestantse traditie is er sprake van de eerste, tweede,
derde en vierde zondag van advent. In de Rooms-Katholieke
Kerk hebben de vier zondagen elk een andere naam. Die na-
men zijn afgeleid van de begintekst van gregoriaanse liederen
die op die zondagen gezongen worden. De eerste heet Levavi
(opheffen, verwijzend naar Psalm 143:8b), de tweede Populus
Sion (volk van Sion), de derde Gaudete (verheugt u,

Adventstijd

Gregorius de Grote

Lees verder 
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verwijzend naar Filippensen 4:4) en de vierde Rorate (dauwt of
drupt, verwijzend naar Jesaja 45:8).

Adventskrans
In de tijd van advent worden al eeuwenlang adventskransen
gemaakt. Die traditie gaat terug op de heidense Germanen.
Zij zagen dat rond 21 december de zon min of meer stilstond
aan de hemel, de winterzonnewende. Dat was voor de Ger-
manen reden een feest te vieren; als de zon stilstond, moesten
zij uit eerbied ook het werk stilleggen, zo vonden zij. Geen wa-
gen- of spinnenwiel mocht draaien. Dat lieten zij zien door een
wagenwiel met bosgroen te versieren en op te hangen. De
eerste zendelingen die onder de Germanen werkten, haakten
daarbij aan en bestempelden deze tijd als een periode van
inkeer en boete en koppelden aan dit Germaanse feest de
komst van Jezus.

Tradities
In kerken waarin het gewoon is kaarsen te branden, wordt tij-
dens advent elke zondag een nieuwe kaars in een advents-
krans aangestoken. Op de vierde zondag branden dan alle
vier de kaarsen.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt vanaf 17 tot 24 december
de kerstnoveen gehouden. Er zijn dan geen gedachtenissen
van heiligen en het dragen van paarse gewaden is verplicht
voorgeschreven.

Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruik gemaakt
van de liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer.
Op de derde zondag van de advent, zondag Gaudete, kan
de kleur roze gebruikt worden om het feestelijke karakter van
deze zondag weer te geven.

Adventskalender
Het gebruik van een adventskalender is een traditie die stamt
uit de 19e eeuw. Het is een hulpmiddel om in de adventstijd in
huiselijke kring toe te leven naar Kerstmis. De adventskalender-
traditie is van oudsher in Duitsland en Oostenrijk het sterkst aan-
wezig.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en
–vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Het Glazen Huis van Serious Request
(3FM) is niet meer. Maar wel de aandacht
voor slachtoffers van ziektes of onrecht.
En dit jaar is dat van 18 tot en met 24 de-
cember lopend van Goes naar Gronin-
gen. De discjockeys nodigen alle
luisteraars, betrokkenen en geïnteresseer-
den uit om een stukje mee te wandelen.
Doorlopend wordt er dan stilgestaan bij
mensen die de dupe zijn van mensenhan-
del. Het probleem lijkt vaak ver weg,
maar op vrijwel elke plek in onze samen-
leving zijn er mensen die te maken heb-
ben gehad met het onbedoeld verhuizen
door bijvoorbeeld het ingaan op mooie
beloftes. Velen komen er na lange tijd
wel weer uit, maar niet alle slachtoffers
hebben die mogelijkheden of het ont-
breekt aan de kracht.

Wat doet lopen met mensen en waarom
wordt er zo vaak naar verwezen? Is het
heilzaam en biedt wandelen de ultieme
gelegenheid om zaken van je af te zet-
ten? Naast de geestelijke ontspanning is
er tijd om de gedachten te verzetten. Er
zijn kansen (ook in het smartphonetijd-
perk) om mensen te ontmoeten en te
spreken.

Dat is wat we nu ook kunnen ervaren bij
de uitzendingen rondom Serious Request.
En ondertussen zegt het lichaam: hartelijk
dank.

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

8 december
2e Tocht 40e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstanden: 5-10-20 km
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 - 13.00 uur
06-15137440
www.wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Geldermalsen en Made op 7 decem-
ber, in Gorssel en Tilburg op 8 december,
in Ermelo op 14 december, in Rotterdam
op 14 en 15 december en in Barchem en
in Apeldoorn op 15 december 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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De oliebol is populairder dan ooit. "Er wor-
den er weer gigantisch veel gegeten. Ik
denk dat er rond de jaarwisseling weinig
gezinnen zijn waar geen oliebollen op ta-
fel staan. Al zijn het er maar tien uit een
zakje van de oliebollenkraam", zegt drs.
Ineke Strouken tot 2017 directeur Kennis-
centrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Ze weet waarover ze het heeft. Mevrouw
Strouken deed onderzoek naar de her-
komst en de achtergronden van de olie-

bol, een onderwerp waar verder
opmerkelijk weinig over bekend is.
Waar de oliebol vandaan komt, is niet he-
lemaal duidelijk. "Er is wel eens gezegd
dat hij eigenlijk oorspronkelijk uit Italië
komt. Ik heb daar onderzoek naar ge-
daan, maar volgens mij is dat absolute
onzin. In Italië hadden ze een dergelijk
voedzaam gebak ook helemaal niet no-
dig, omdat het daar 's winters niet zo koud
is".
Ineke Strouken houdt het erop dat de
Middeleeuwen de bakermat van de olie-
bol zijn en dat het baksel op het grondge-
bied van het tegenwoordige Nederland
of dicht daarbij voor het eerst uit de olie is
gevist.
Het middeleeuwse gebak dat Ineke Strou-
ken als de voorloper van de oliebol be-
schouwt, werd lijnzaadkoek genoemd.
"Die werd gemaakt van meel, bier en ge-

confijte vruchten. Het bier werd gebruikt
om het deeg luchtig te maken. Suiker was
er toen nog niet en poedersuiker al hele-
maal niet, dat is pas sinds de vorige eeuw
bekend”. Het deeg werd gebakken in lijn-
zaadolie. Vandaar dus de naam van het
product. Ze leken meer op pannenkoe-
ken dan op bollen. "Dat had te maken
met de manier van bakken. Er werden
open vuren gebruikt. Het was veel te ge-
vaarlijk om daarop een grote pan olie te
verhitten''.

De oliebol

Als het einde van het jaar nadert, willen we oliebollen. Voor menigeen is oudejaars-
avond niet compleet als er geen schaal gevuld met dit calorierijke baksel op tafel
staat. Een traditie met diepe wortels die nog springlevend is. Onze voorvaderen deden
zich in de Middeleeuwen in de donkerste weken van het jaar al tegoed aan een koek
waarvan de oliebol is afgeleid. Waarschijnlijk. Want waar dit oudejaarsbaksel oor-
spronkelijk vandaan komt, is eigenlijk tamelijk duister.

Mw. drs.
Ineke Strouken

Jonge vrouw met een kookpot vol oliebollen
(Aelbert Cuyp, ca. 1652)

Lees verder 
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De oliebol wordt voor het eerst genoemd
in ''De verstandige kock", een in 1667 uit-
gegeven kookboek. "Dat is de eerste ver-
melding, maar er zijn sterke aanwijzingen
dat ze al veel langer werden gegeten''''.
Bakbollen en oliekoeken werden ze in die
tijd ook wel genoemd. Later kwam ook de
naam smeerbol in zwang.

De hedendaagse cultuur
blijkt niet of nauwelijks af te
wijken van de situatie van
een aantal eeuwen geleden.
"Iedereen praat en schrijft
over eten in deze tijd. Het is
een traditie die blijkbaar heel
diep in ons zit. Je bent je dat
niet bewust, je doet er vaak
ongemerkt aan mee. Ge-
woontes hebben een lange
duur".

Wat de oliebol betreft is er
volgens Ineke Strouken geen
sprake van een tanende po-
pulariteit. Het is al lang niet

meer zo dat er in elk huisgezin op oude-
jaarsdag een pan met vet op het vuur
wordt gezet. "Vaak zie je dat er in een fa-
milie iemand is die het heel goed kan. Die
bakt er dan meteen honderd". Broers, zus-
sen, kinderen en buren profiteren daarvan
mee zonder dat ze zelf hinder hebben
van oliewalm in huis of schuur.
De toename van het aantal oliebollen-
bakkers uit de kermiswereld is een illustra-
tie van de interesse voor het gefrituurde

gebak. Wie geen zin
heeft om zelf achter
een dampende pan
met vet te gaan staan
kan zijn bollen halen
bij Oudhollandse ge-
bakkramen. "Je ziet

het aantal bakkers de laatste jaren toene-
men", concludeert Ineke Strouken.

Moorkop

De oliebol is overigens minder vet dan de
naam zou doen vermoeden. Volgens ge-
gevens van het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding bevat een bol van 50 gram
gemiddeld zo’n 140 calorieën en 5 gram
vet. Een appelflap is vele malen vetter (26
gram vet per exemplaar, in totaal 400 ca-
lorieën). Wie de lijn in de gaten houdt en
twijfelt tussen een oliebol, een punt vruch-
tenvlaai, een moorkop of een kwarkge-
bakje, kan echt het best voor het in vet
gebakken deeg kiezen.

Jaren 50 - oudjaar met oliebollen
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OVERLEDEN

Op woensdag 20 november is, in de leeftijd van
92 jaar, Wim Poppelier overleden. De
eucharistieviering werd op maandag 25 november
gehouden in de H. Martinuskerk te Born. Aansluitend
werd Wim begeleidt naar de
Parochiebegraafplaats, gelegen aan de Oude
Kerkstraat in Grevenbicht, waar hij zijn laatste rustplaats heeft
gevonden bij zijn ouders en broer Nico.
Correspondentieadres: Sweelinckplein 18, 2517 GM Den Haag.

Op vrijdag 22 november is, op de leeftijd van 87 jaar, Arnoldus
Godefridus (Arnold) van Zwol overleden. Echtgenoot van
Annie van Zwol – van Deursen.
De avondwake vond op vrijdag 29 november plaats in
Schipperscentrum het Zuiden te Raamsdonksveer.
De crematieplechtigheid werd op zaterdag 30 november
gehouden in crematorium Yardenhuis van Brabant te
Oosterhout.
Correspondentieadres: Jan van Beekhof 28, 4941 MA
Raamsdonksveer.

Op 26 november is, in de leeftijd van 88 jaar,
Cornelia Diderika (Corrie) Leijdekkers-Groninger
overleden. Weduwe van Janny Westenberg en
Ronnie Leijdekkers.
Op maandag 2 december heeft de uitvaartmis in de
Petrus Bandenkerk te Rotterdam plaatsgevonden.
Op dinsdag 3 december 2019 was de afscheidsbijeenkomst in
de aula van begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.
Aansluitend werd Corrie begeleid naar haar laatste rustplaats.
Correspondentieadres: Fam. Visker, Linschotenstraat 85,
3044 AV Rotterdam.

Dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is
gebleven, is op 29 november heengegaan
Christina (Stien) Visser – Pieket. In de leeftijd van 88
jaar. Weduwe van Petrus Lambertus Visser.
Maandag 9 december om 11.00 uur vindt de
afscheidsdienst plaats in de Sint-Jansbasiliek, Markt
17, te Oosterhout. Aansluitend zal zij te rusten worden gelegd
bij haar man Piet op Gedenkpark Leijsenakkers, Veerseweg 42
te Oosterhout.

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/
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5-12 Miranda Gerrits; mevr. Hettie Seuren (65 jaar);
Niklas Sieger.

6-12 Jesper Peters.
7-12 Dhr. Wim Buil, m/s "Franciscus"; Loes Tonissen.
9-12 Mevr. Thea van Megen-van der Berg;

Nuria van Oyen;
Richard van Meegen m/s “Pasari”; Amber de Bont;
Hans Peter de Vries; Bernard Tonissen.

10-12 Maik Janssen;
Nelly Bosman-Wennekes; Linus Berkers.

11-12 Max van Meegen.
12-12 Mevr. Geertje de Bont-Robben;

mevr. Isabel Geerts;
Huub Keuvelaar, m/s “Adato”; dhr. Theo Heijmen.

13-12 Zjarri Stadhouders; Hans-Peter van Megen.
15-12 Mevr. Nel Keuvelaar (95 jaar); Monique Huibers.
16-12 Han de Beyer; mevr. Jo Heijmen-Arntz v/h “Hermina”;
 Tamara Diks.
17-12 Jos de Jong.
18-12 Mevr. Rina Peters-Colmbijn.
19-12 Dhr. Han van Angelen;

mevr. Lenie Arntz; dhr. Theo Nuy;
Linda Zijlmans, mvs “Esti”; David Janssen.

20-12 John Rutjes; A.J. Vink-Nab.

ZONDAG 8 DECEMBER 2019
2e Zondag van de Advent
Mw. Corrie Leijdekkers-Groninger, mw. Stien Visser-Pieket,
dhr. Johan van Angelen, Voor ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
dhr. Toon Bosman en overleden familieleden,
dhr. Jan Joosten en mevr. Wil de Korte,
dhr. N. Verlaan m/s Francisca, Jenny en Patrick Verlaan,
mw. Floor Huibers-Vermeeren en dhr. Frans Huibers,
mw. Simone van Kessel-Romeijnders.

ZONDAG 15 DECEMBER 2019
3e Zondag van de Advent
Mevr. Miek Broekmeulen – Tonissen,
voor dhr. Henk van Werkhoven en Rene van Werkhoven,
fam. Joosten v/h ms. Constatine, dhr. Piet Wanders v/h
ms. Bernardus, mw. Marja Straathof-Kuijf, en ouders Kuijf,
dhr. W. Heijmen "Hermina" en Thadé en Claire Driessen,
Magda Sipkema, dhr. Joop Balm,
dhr. André (Andries) Derksen sr. en overleden familie Derksen,
mw. Rina Derksen, dhr. J. van der Hoeven v/h Matterhorn en
overleden familie van der Hoeven.
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* Mevr. Elly Lischer-Coenen.
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT GROOTE-
PLEIN 10, 6525 GA.
* Dhr. Johann Zenniker, BG Klinikum
Hamburg.
DUITSLAND, BERGEDORFER STRASSE 10,
21033 HAMBURG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE
VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* 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-Timmer-
mans
De Zorggroep, Kruisweg 29, 6051 HL
MAASBRACHT.

* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF,
KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gast-
huis St. Jan de Deo, Afd. De Polder –
kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLI-
BRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon
van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDER-
LAND 16, 3344 EE.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Dhr. Hennes Lütjens, ziekenhuis in Sittard.
SITTARD, ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM,
DR. H. VAN DER HOFFPLEIN 1, 6162 BG.
* Dhr. Johan van Heuven.
ROTTERDAM, TERBREGSEHOF 54, 3062 CP.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051 CW.

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 2019/2020

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.

Za. 14-12 14.00 uur Bingo
Zo. 15-12 13.00 uur Eindejaarsdiner.
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019

Eerste Kerstdag
25 december 11.00 uur

Kersteucharistieviering in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam. Er is GEEN viering op de derde
zondag van december.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019/2020
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Do. 19-12 19.30 uur Algemene ledenvergadering
SV Sterreschans

Vr. 27-12 Geen praatavond i.v.m. Kerstvakantie
2020
Vr. 31-1 19.30 uur Gezellige vrijdagavond
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019/2020

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

Di. 17-12 13.30 uur Binnenvaartsoos - Kerstsoos

Do. 19-12 17.00 uur
Kerstviering van het Julia Internaat in het
Heilige Hart van Jezus Kerk,
Burg. de Bruïnelaan 78, Zwijndrecht.

2020
Di. 7-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 21-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2019/2020
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 19-12 14.00 uur Soosmiddag
2020
Wo. 1-1 11.00 uur Nieuwjaarseucharistieviering in

Café de Kastanje
Do. 30-1 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA SOOS Maasbracht 2020
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats

in de Maaslandzaal boven het
Maas en Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

2020
Di. 7-1 14.00 uur Gezellige SOOS middag. Zie ook p. 28
Contactpersoon voor Maasbracht: Fons Markgraaf,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl

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
mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN 2019/2020
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek
Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor
Donderdag 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Wo. 11-12
9.00 uur KSCC busreis naar kerstmarkt Essen (D).

Geen repetitie Waalkanters ivm busreis Essen

Vr. 13-12 15.00 uur CBRB Algemene ledenvergadering in Stadion
De Kuip, van Zandvlietplein, Rotterdam.

Zo. 15-12 17.00 uur Kerstviering op het St. Nicolaas internaat

Do. 19-12 13.30 uur

Crea-Doe kerst workshop. Kosten incl. Materi-
aal (eigen bord ± 30 cm Ø meenemen) en
koffie en appeltaart zijn € 19,- p.p. Opgeven
vóór donderdag 12 december!

Vr. 20-12 14.00 uur Kerststukjes maken voor KSCC Kerstmarkt.

Zo. 22-12
9.00 t/m
11.00 uur

Opbouw voor kerstmarkt. De opbouw stopt
om 11.00 uur. Tijdens de H. Mis wordt er NIET
opgebouwd.

12.15 uur Aanvang KSCC Kerstmarkt 2019

Ma. 23-12 9.00 uur
Cuore cursussen. Met BHV cursus en reanima-
tie cursus (BLS) met gebruik van AED. O.l.v.
Wilma van Sandijk.

Di. 24-12

18.00 uur
Herdertjesmis voor en met de kinderen. M.m.v.
De families Wagemakers en Kuenen voor mu-
ziek en voorlezen. Zie ook kader hiernaast.

21.30 uur
Kerstnachtviering m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v.
Gerard Verschuren en Philip (trompet) en
Jeroen (hoorn) van de Ven.

AGENDA KSCC  NIJMEGEN vervolg

Wo. 25-12 10.30 uur

Eerste Kerstdagviering in Circus Freiwald aan de
Slotemaker de Bruïneweg 268 Nijmegen (Goffert-
park). M.m.v. KSCC Kerkkoor en koor De Waalkan-
ters o.l.v. G. Verschuren. Sylvia Greve (zang) en
Ingeborg Hubens (piano) en artiesten van Circus
Freiwald.

Do. 26-12 11.00 uur
Tweede Kerstdagviering. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door Dinie Jacobs (fluit) en Martin
Hoenselaar (piano).

Za. 28-12 10.00 uur Telematicadag. Vanaf 9.30 inloop en koffie. Voor
het hele programma kijk op pag. XX

Ma. 30-12 14.30 uur Kon. BLN-Schuttevaer ZON Jaarvergadering in Van
de Valk Hotel Raamweg 10 in Cuijk.

2020

Wo. 1-1
19.00 uur

Nieuwjaarsviering KSCC Nijmegen. Zegen over het
nieuwe jaar m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v. G. Ver-
schuren.

20.00 uur Aansluitend Nieuwjaarsreceptie KSCC Nijmegen
Zo. 5-1 11.00 uur H. Mis van de Driekoningen.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

Gezocht voor herdertjesmis

Kinderen die het leuk vinden om tijdens de herdertjesmis mee te
spelen (of meezingen) mogen hun muziekinstrument meenemen.

Laat het ons wel even
weten, zodat wij er
rekening kunnen
houden.
Bel KSCC op tel.nr.
+31(0)24 – 377 75 75
of e-mail ons op
info@kscc.nl.

mailto:info@kscc.nl
info@kscc.nl
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Het werd een gezellige boel op de vrijwilligersavond van vrijdag 22 november.
Na ontvangst met koek en thee werden de meer dan 100 vrijwilligers geamu-
seerd door gelegenheidscabaret 'Wat en half wat' onder leiding van Jan Hoks.
Jan had voor het programma de hulp ingeroepen van verschillende vrijwilligers
uit zijn KSCC gymnastiekgroep.
Daarna was het tijd om wat te eten. Ditmaal diverse soorten stamppot met
een gehaktbal, rookworstje of goulash. Aan het eind van de avond kregen alle
vrijwilligers bij vertrek een touchscreenpen aangeboden. De pen die gebruikt
kan worden op het scherm van een tablet of mobiele telefoon werd aange-
boden door het KSCC en gesponsord door Copula Promotions/Maritiem van
Paul van Meegen.

Foto's: Agnes Valentijn en Gerus Brugman.

Bekijk alle foto’s op onze website.

Een avond van dank aan onze vrijwilligers

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Programma (voorlopig) Telematicadag 28 december 2019 - Thema: Een beter klimaat in de binnenvaart.

De Telematicadag vindt zoals vanouds op het KSCC Schipperscentrum, Waalhaven 1k in Nijmegen plaats. (navigatie: Havenweg)

Plenair op het Plaza!
Van 12:30 tot 13:50  en van 16:00 tot 18:00 Informatiemarkt
van 13:30 tot 13:50 Speedmeets: Hoe staan we in het onderwerp Telematica

9:30 Inloop en koffie
10:00 10:10 Welkom en opening door Bernhard van Welzenes, directeur KSCC
10:15 10:45 Effecten digitalisering en veiligheidsklimaat in de binnenvaart

Ton Mol (Interstream Barging)
10:50 11:05 Pitch: QR Codes

Axel Götze-Rohen of plv. (Bargelink)
11:10 11:25 Pitch: Smart Shipping

Tom Boerema (Shipping Technology)
11:30 12:00 RIS Comex - (Binnenvaart als slimme logistieke schakel)

Ivo Ten Broeke (RWS)
12:05 12:20 Pitch: SWINg (Vlaams Single Window Inland Navigation)

Jef Bauwens (De Vlaamse Waterweg)
12:30 13:45 PLAZA LUNCH

12:30 13:50 Informatiemarkt
13:30 13:50 Speedmeets

Uitreiking Binnenvaart Telematica Award 2019
Vervolg plenaire programma op het Plaza

14:00 14:15 Pitch: Update Man over Boord
Bernhard van Welzenes

14:20 14:35 Pitch: PortMobile
Jonathan van den Bosch

14:40 15:10 DIWA en Blauwe Golf
Michael Schreuder (RWS)

15:15 15:30 Pitch: Voice recorder (zwarte doos) binnenvaart
Naam?? (Radio Holland)

15:35 15:50 Pitch: Containerplanner en Emissie
Desiré Savelkoul (Auten Marine)

16:00 18:00 Informatiemarkt
16:00 18:00 PLAZA Afsluiting en receptie
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KERSTMARKT ZONDAG 22 DECEMBER 2019

Op zondag 22 december 2019 wordt weer de traditionele
K.S.C.C. kerstmarkt gehouden op ons K.S.C.C. Schippers-
Centrum
Men kan een tafel huren voor € 5,00.
Voor het huren van de tafels kunt u bellen naar het K.S.C.C. en
vragen naar Ria Lentjes, Tel. 024 – 377 75 75.

De tafels worden leeg geleverd zodat men zelf de tafels kan
aankleden en versieren. Indien nodig is er stroom aanwezig.

Opbouw op zaterdag 21 december 2019 van 11.00 tot 13.00
uur en zondag 22 december van 9.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur.
Tijdens de Heilige Mis wordt er niet opgebouwd en niets ver-
kocht. De kerstmarkt begint rond 12.10 uur (direct na de Mis)
en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

UW KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

Ook dit jaar willen wij u weer de mogelijkheid bieden om
uw kerst- en nieuwjaarswensen via het Christoffel Nieuws
Kerstspecial (uitgave donderdag 19 december) kenbaar
te maken, want iemand vergeten kan heel vervelend zijn.

Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is het mogelijk
om uw wens kenbaar te maken, hetzij per mail:
info@kscc.nl of  p.vancleef@kscc.nl of
telefonisch 024 – 377 75 75.

Opgave wensen kan tot uiterlijk maandag 16 december

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

mailto:info@kscc.nl
mailto:p.vancleef@kscc.nl
https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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Trekking

Trekking Grote Clubactie:

woensdag 11 december 2019

De uitslag is online te zien vanaf 12 december 2019 op website

https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars De kerstdagtocht naar Essen (D) is op woensdag 11 december.
De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf het KSCC Schipperscentrum
Nijmegen. Vanaf 8.00 uur is het KSCC open en staat de koffie
klaar. De verwachting is dat de bus zo rond 20.00 uur terug zal zijn
in Nijmegen.
U kunt zich niet meer aanmelden voor deze reis.

Busreis naar kerstmarkt Essen (D)

https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
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KERSTSTUKJES MAKEN KERSTMARKT 2019

Kerststukjes maken voor de
K.S.C.C. Nijmegen Kerstmarkt.
Iedereen is van harte welkom
op vrijdag 20 december 2019
vanaf ± 14:00 uur aan boord
van ons KSCC Schipperscen-
trum Nijmegen om zijn/haar
groene vingers te activeren
voor het maken van kerststuk-
jes voor de K.S.C.C. Kerst-
markt.

KERST 2019

Crea Doe

Op donderdag 19 december organiseert Yvonne Meering
weer een crea-doe kerstworkshop voor het maken van een
kerststuk zoals hieronder afgebeeld. Ze wil om 13.30 uur begin-
nen.

Geef u op vóór 12 december.
Samen met uw vriend(inn)en
gaat u dit fraai stukje maken
om tijdens de kerstdagen van
te genieten.

De kosten
U dient zelf een schaal met
een doorsnede van minimaal
30 cm mee te nemen. Al het
andere materiaal is inbegre-
pen in de kostprijs van € 19,-.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.
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Olie

Is het toeval dat op 5
december olie wordt
gebracht?
We danken de
schenker voor deze
stookolie.
Dankzij deze
schenking zitten onze
parochianen en
vrijwilligers er deze
winter weer warm bij.
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Amsterdam Wereldkerstcircus Van 19-12-2019 t/m 05-01-2020

Berlijn (Dld) Weihnachtcircus Roncalli Van 19-12-2019 t/m 05-01-2020

Sitard-Geleen Kerstcircus Sittard-Geleen Van 19-12-2019 t/m 05-01-2020

Nijmegen Kerstcircus Nijmegen Van 20-12-2019 t/m 05-01-2020

Drachten Kerstcircus Drachten Van 20-12-2019 t/m 05-01-2020

Haarlem Kerstcircus Haarlem Van 20-12-2019 t/m 05-01-2020

Leiden Groot Kerstcircus Leiden Van 20-12-2019 t/m 29-12-2019

Den Haag Kerstcircus Den Haag Van 21-12-2019 t/m 05-01-2020

Eindhoven Internationaal Kerstcircus Van 21-12-2019 t/m 29-12-2019

Enschede Kerstcircus Enschede Van 21-12-2019 t/m 05-01-2020

Etten-Leur Kerstcircus Etten-Leur Van 21-12-2019 t/m 05-01-2020

Rotterdam Kerstcircus Ahoy Van 21-12-2019 t/m 29-12-2019

Utrecht Wintercircus Utrecht Van 21-12-2019 t/m 05-01-2020

Osnabrück (Dld) Weihnachtscircus Roncalli Van 23-12-2019 t/m 05-01-2020

Rotterdam Dave’s Wintervariété Van 23-12-2019 t/m 29-12-2019

Heerhugowaard Wintercircus Sijm Van 25-12-2019 t/m 05-01-2020

Voor een totaal overzicht ga naar https://www.winterevenementen.nu/

In de wintermaanden zijn er in Nederland en andere omringende
landen verschillende wintercircussen te vinden. De mooiste shows
gehuld in kerstsferen zijn een geweldig dagje uit voor het hele ge-
zin. Op deze pagina vind je een overzicht van alle bij
Winterevenementen.nu bekende kerstcircussen en andere circus-
sen in de winter van 2019-2020.

Wintercircussen in 2019-2020

Op zaterdag 14 december hebben wij weer een gezellig Kerstbal
georganiseerd.
De zaal in het ARA Hotel is vanaf 20.00 uur open. 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 van nu telefonisch
bestellen en het verschuldigde bedrag 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

https://www.winterevenementen.nu/
mailto:paramount.zdrecht@gmail.com
mailto:paramount.zdrecht@gmail.com
mailto:ara@valk.com
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SOOS Maasbracht

Geachte dames en heren, u bent van harte
welkom bij de Soos Maasbracht die wij starten
en gaan houden voor oudvarende en nog
varende binnenschippers van Maasbracht
e.o., met als opmerking dat natuurlijk iedereen welkom is.

Na het daverende succes van begin 2019 wordt iedere eerste
dinsdag van de maand in 2020 een Soos gehouden in de
Maaslandzaal die gevestigd is boven het Maas en Binnen-
vaartmuseum te Maasbracht, gelegen aan de Havenstraat 12.

Het is de bedoeling om onder het genot van een kopje koffie
of drankje er een gezellige middag van te maken, een team
van vrijwilligers staat deze middag voor u klaar.

De Soos Maasbracht wordt bij voldoende belangstelling iedere
eerste dinsdagmiddag van de maand gehouden, dus noteert
u deze datums alvast in uw agenda. Het team van vrijwilligers
wenst u alvast een fijne middag toe.

Voor verdere inlichtingen omtrent Maas Binnenvaartmuseum:
http://maas-binnenvaartmuseum.nl/index.htm

http://maas-binnenvaartmuseum.nl/index.htm
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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.

Toen ik hem vroeg of hij wat water uit de
boezem wilde laten lopen boog hij als
een knipmes. Het kwam dik in orde. Hij liet
er zoveel water uitlopen dat we in de tun-
nel aan de grond liepen. Op de sluis bo-
ven de tunnel hadden ze het in de gaten.
Die dachten: wat blijft dat jacht toch lang
weg. Ze zetten een verlaat open en zo
kregen we er wat water bij. We hebben
daarna nog zes sluisjes gedaan en toen
zijn we gaan liggen in Tumay . Dat is een
mooi plaatsje te midden van de bergen.
Daar hebben we gewandeld.

Maandag 16 augustus zijn we op de ge-
bruikelijke tijd (negen uur) weer vertrok-
ken. We zijn die dag 12 sluizen
gepasseerd en om zeven uur 's avonds
hebben we in Charleville voor de sluis
vastgemaakt. De volgende dag hadden
we een slechte start omdat de koppeling
slipte, maar om tien uur waren we toch
weer op weg. De lucht betrok en we kre-
gen een flinke bui. Boven Charleville
wordt het landschap vlakker en boven
Pont-au-Bar worden de bergen heuvels.

Vanaf sluis 23 doen we in een ruk de 120
km naar Sedan, waar we overnachten.
Hiervandaan is het nog ongeveer 55 km
naar Verdun. Vanaf Charleville varen we

bijna steeds door een kanaal. De Maas
stroomt er langs en is daar heel smal.
Rond de middag maakten we vast in Ver-
dun. Hier zijn overal oorlogsmonumenten
en oorlogsherinneringen aan de Eerste
Wereldoorlog vanwege de beroemde
slag om Verdun.

Vrijdag 20 augustus gaan we richting Toul.
Dat is 91 km, die we bij regenachtig weer
afleggen. Na het plaatsje St. Michel zijn
we weer op de Maas en even later weer
in het kanaal als de Maas te smal en te
droog wordt. We overnachten onder de
sluis van Davanville en gaan dan vanaf
sluis 14 verder naar Commerey. De zon
komt door en het wordt mooi weer. Bo-
ven sluis 20 Trousay gaan we aan stuur-
boord het kanaal op. Hier krijgen we een
stuk van 10 km zonder sluizen. Niet te ge-
loven! Want als we pas een sluis uit zijn
zeg ik vaak tegen Miek: Raai eens wat ik
nu weer zie? Een sluis. Na die 10 km krijgen
we een tunnel van 2 km lang en daarna
een dubbele sluis. Nu schutten we weer
naar beneden. Om zeven uur komen we
aan in Toul. De dag daarna is het zondag
22 augustus. We gaan de kathedraal be-
zichtigen en nog wat bezienswaardighe-
den. Toul was vroeger een vestingstad.
Vlak bij de plaats waar wij lagen stonden
volop bramen en daar hebben we na-
tuurlijk een emmertje van geplukt.

Maandag zijn we weer op weg. Na sluis
34 gaan we stuurboord op en na nog een

sluis bakboord het Moezelkanaal in, rich-
ting Nancy. Van Toul naar Koblenz zijn 360
km. Wij varen nu in een nieuw breed ka-
naal (60 à 70 meter breed) met grote slui-
zen. Het verbindingskanaal van Toul naar
de Moezel is 10 km lang. Na sluis 3 varen
we door een kanaal dat evenwijdig loopt
aan de Moezel, omdat de Moezel hier
ondiep is. Voor sluis 6 moeten we blijven
liggen vanwege een stremming (fermitu-
re). Pas de volgende morgen kunnen we
schutten. De sluismeester kwam zeggen
dat we met ons tjalkje nog door het spit-
senkanaal konden varen. Maar we moch-
ten toch niet verder dan de stad Metz.
Daar zagen we boven de brug een mooi
kaaimuurtje en daar hebben we vastge-
maakt. Het was zowat in het centrum.
Metz is vanaf het water een heel mooie
stad. Er is een groot park en er was toen
ook nog kermis. De volgende dag heb-
ben we nog een toertje gemaakt in de
mallemolen.

Donderdag vertrokken we richting Thion-
ville naar Trier. Eerst door de grote sluis in
Metz. In Thionneville moesten we met on-
ze paspoorten aan de wal voor de grens-
controle. Door de sluis is de stuurboordwal
Duits en de bakboordwal Luxemburgs.

Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

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

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

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

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

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

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

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

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

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

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

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


Christoffel Nieuws pagina 31← terug naar pagina 1

COÖRDINATIEGROEP:

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

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

K.S.C.C.:
ING:  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
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Internet: www.kscc.nl
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Zieken begeleiding
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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 26 met kerstbijlage verschijnt op 19 december 2019.
Deadline: maandag 16 december.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Hans Jacobs, Gerus Brugman, Agnes
Valentijn.

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.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
www.kscc.nl
www.ipc-ccw.org
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/

