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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Dit is al weer het derde nummer van het CN.
De maand januari is bijna om en het wordt ’s morgens vroeger
licht. De activiteiten, landelijk en regionaal zijn weer van start
gegaan. De nodige nieuwjaarsrecepties zijn er geweest en
voornemens zijn er in overgrote mate gemaakt.
Wij hebben deelgenomen aan internationale symposia van
ENTE, de Europese organisatie die het onderwijs aan de kinderen van de reizende beroepsbevolking behartigt: schippers,
kermis en circuskinderen. Mochten wij als Nederlanders denken
dat onderwijs in Europa goed geregeld is, nu vergeet het
maar. Wij kunnen gerust stellen dat dat in Nederland en Nordrhein-Westfalen in Duitsland geldt. Maar voor een groot deel
van Europa gaat dit niet op. Daarom is het goed, dat het FORUM, de oecumenische organisatie van pastores werkzaam
voor deze bevolkingsgroep zich inzet om minstens in Europa
onderwijs voor deze kinderen te organiseren.
Het pastoraat en het KSCC beschikken over een uitgebreid
wereldwijd netwerk: politie, kerkelijk, sociaal, economisch en
vele andere terreinen. Personen in deze netwerken kunnen we
persoonlijk aanspreken. Zo hebben wij sinds kort een persoonlijk, zakelijk contact gemaakt met de minister van cultuur en
onderwijs in Hongarije, Peter Fekete. Hij werd benoemd tijdens
een lunch van de Fédération Mondial du Cirque, als wereldambassadeur voor het circus.

In de jaarvergadering van de FMC sprak een vertegenwoordiger van het Europees parlement. Hij bepleitte een grotere druk
op het parlement om dit onderwijs minstens Europees en hopelijk wereldwijd te organiseren. Met de heer Jeroen Lennaerts, lid
van het Europees parlement hopen wij zaken te kunnen doen.
Erg blij zijn wij met de president Nina Crommelin, coördinator
onderwijs circuskinderen in Nederland, die deze kar samen met
ons wil trekken. Het FORUM en het Nederland pastoraat hebben een plaats in het bestuur van ENTE.
In de besprekingen die in een harmonische sfeer verlopen zjin,
is het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa goed te merken.
Noord is meer zakelijk, ‘to the point’. Het Zuiden, met alle respect voor de inzet, hebben heel veel woorden nodig die niet
uitmonden in besluiten. We weten dit goed op te vangen: besluiten nemen en een ‘time table’ maken.
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VAN DE BESTUURSDe shows in Monaco waren formidabel.
EN DIRECTIEVele TV stations maakten opnamen. In NederTAFEL
land wordt de show uitgezonden op de Tweede

Kerstdag van dit jaar. De act met de wilde dieren wordt
uit de opnamen gesneden. Ik ben blij dat ik deze act heb
mogen zien: 7 witte tijgers, met een dompteur die zijn vak kent
en rust uitstraalde dat een positieve uitwerking had op de dieren. Hij vertelde dat hij de dieren al vanaf hun geboorte onder
zijn hoede had, dat was te merken.
Het FORUM heeft een award mogen overhandigen aan de
leider van het orkest. Dit gebeurde op zondagavond (00.00
uur) in een bijeenkomst in het Fermond hotel in aanwezigheid
van de jury onder voorzitterschap van prinses Stefanie. Wij hebben er lang aan gewerkt, maar het FORUM staat sinds 4 jaar
echt op de kaart bij alle nationale en internationale organisaties voor kermis en circus. Nu denkt men aan het welzijn van de
mens en dier. Vanuit het FORUM proberen we de boodschap
”Rentmeester van de aarde“ in woord en daad vorm te geven. In dit hele speelveld is het FORUM de enige organisatie
die de maatschappelijke-, welzijn- en onderwijszaken behartigt.
Maandag avond de 20ste vierden wij in het kader van de week
van de Christelijke eenheid een hele bijzondere Oecumenische viering. Woord, gebed, zang en muziek en twee hele
mooie circusnummers. Hopelijk geven de foto’s een beeld.

Dir. FMC Zsusanna Mata aan het woord tijdens de vergadering

Bij elkaar zeer lange dagen – dagen die veel energie kosten,
zeer vermoeiend zijn. Uit de toespraken van diverse sprekers in
de jaarvergadering van de diverse internationale vergaderingen blijkt dat wij heel tevreden mogen zijn hoe in ons land alles
is geregeld.
Met een oecumenische viering in een klein kapelletje in de sint
Nicolaaskerk in Monaco hebben we de jaarvergadering van
het FORUM afgesloten. Het was een drukke en pittige agenda
met toch heel veel bijzondere ontmoetingen en ervaringen.
Het geeft een goed gevoel dat we voor onze gemeenschappen van binnenvaart, kermis en circus, door krachten te bundelen, best veel kunnen bereiken. Er ligt veel huiswerk op ons
bordje.
De preek tijdens de don Bosco viering zondag 2 februari zal gehouden door John Smeets , oud-medebroeder van de Salesianen van Don Bosco.
Hij komt uit Lauradorp. Hij kent het werk van Don Bosco al van
af zijn jeugd.
U bent allen van harte welkom.
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De ENTE-vergadering in parochiehuis San Nicolaas in Monaco

Monaco
2020
Ook dit jaar waren er
weer van donderdag 16
t/m dinsdag 21 januari de
jaarvergaderingen van
de ECA, FMC, ENTE en FORUM.
De jaarvergaderingen
vonden (tijdens het 44ste
Internationaal Circus Festival in Monte Carlo) in
Monaco plaats.
Gebed voorbeden in de viering

Bekijk alle foto’s op
onze website
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Don Bosco
31 januari is de feestdag van Don Bosco. Naar aanleiding
daarvan zoomen we in op zijn jonge jaren om te zien wat hem
al op jonge leeftijd inspireerde. Wij vieren zijn feestdag op zondag 2 februari.
Geboren
In Becchi, een klein gehucht van Castelnuovo d’Asti, een
dorpje in de Noord-Italiaanse regio Piëmonte,
wordt Giovanni op 16 augustus 1815 geboren. Hij is de jongste
zoon van Francesco Bosco en Margherita Occhiena. Het gezin
Bosco is arm en leeft van wat het werk op de kleine boerderij
hen opbrengt.
Groeide op
Wanneer Giovanni 2 jaar is, stierf zijn vader. Hij omschrijft het
later als de eerste herinnering uit zijn kindertijd. Mama Margherita blijft achter met drie kinderen: Antonio en Giuseppe en
Giovanni. Ook haar schoonmoeder woont in bij het gezin. Ze
verhuizen naar een klein en armoedig huisje op een paar honderd meter van de plaats waar Giovanni werd geboren.

"De deur blijft openstaan voor mensen in nood."
Voor Margherita breekt een harde en moeilijke tijd aan: ze
moet de eindjes aan elkaar knopen om ervoor te zorgen dat
het gezin kan overleven. Hoewel ze het zelf niet breed hebben,
blijft de deur openstaan voor mensen in nood. Bedelaars en
armen die aankloppen, vertrekken nooit met lege handen.
Hij moest al snel samen met zijn broers het land op om te werken, zodat het gezin kon overleven. Hoewel Giovanni zijn best
deed, droomde hij luidop van een ander bestaan: dat van
“priester zijn”. Zijn oudste broer, Antonio, verzette zich fel…
zware ruzies waren schering en inslag waarop Giovanni voor
een lange tijd buitenshuis ging wonen en werken.
Tegen de stroom in
Giovanni groeit op als een slimme en vrolijke kerel. Al heel
vroeg droomt hij ervan priester te worden, maar door de financiële toestand van het gezin is dat niet vanzelfsprekend. Met
zijn broer Antonio klikt het ook niet altijd. Die ziet het namelijk
niet zitten dat Giovanni wil studeren: hij vindt dat er vooral hard
gewerkt moet worden op het veld. Voor studeren is er geen
tijd en geen geld.
Lees verder
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Gelukkig staat het woord opgeven niet in Giovanni’s woordenboek. Vanuit verschillende hoeken krijgt hij hulp, waardoor hij
erin slaagt om toch naar school te gaan en les te volgen.
"Werken én studeren!"
Ook al is hij verstandig, toch kan hij, door de omstandigheden,
pas op zijn vijftiende de lagere school afmaken en naar de naburige stad Chieri vertrekken om er aan het secundair onderwijs te beginnen. In die tijd is er natuurlijk nog geen openbaar
vervoer en elke dag pendelen tussen Becchi en Chieri is dus
onmogelijk. Daarom logeert Giovanni in Chieri. Om zijn verblijf
en zijn studies te betalen, gaat hij werken. De ervaring die hij bij
die verschillende ‘studentenjobs’ opdoet, zal hem later nog
goed van pas komen! Op datzelfde moment heerste er in Italië
enerzijds een streng liberaal beleid, die elk kerkelijk initiatief
trachtte te ontmoedigen. Anderzijds was ‘priesterschap’ eerder weggelegd voor de rijkere jongens met een roeping.
Priesters werden vaak privé-leerkracht bij de rijke bourgeoisie,
ze verdienden er een hoop geld en velen bekommerden zich
nauwelijks over het gewone volk, de talloze mensen die in armoede leefden.
Toch bestaat Giovanni’s leven niet alleen uit studeren en werken. Hij heeft een vriendengroep die zichzelf de ‘club van de
vrolijkheid’ noemt. Giovanni treedt naar voren als de animerende leider van de groep en wordt zo een toegewijde en
trouwe vriend.
Priesterschap
Aan het einde van de secundaire school komt het moment
waarop hij keuzes moet maken. Het verlangen om priester te
worden, is er nog altijd, maar Giovanni twijfelt of hij dat moet
doen binnen een religieuze orde, de franciscanen, of als priester van het bisdom. Hij ontmoette in de loop der jaren enkele
mensen, waaronder Don Cafasso (1830), die hem zowel financieel als geestelijk steunden om zijn droom waar te maken.

Giovanni is 20 jaar wanneer hij op het seminarie van Chieri de
priesteropleiding begint. Het leven is er streng, maar gelukkig
kan hij rekenen op de steun van een paar goede vrienden.
Wel stoort hij zich aan de grote afstand die bestaat tussen de
professoren en de oversten enerzijds en de studenten anderzijds. Hij wil graag een heel andere priester zijn, die te midden
van de mensen staat.
"Een Droom die uitkomt!"
Zes jaar later, in 1841, wordt Giovanni in Turijn priester gewijd.
Hij is Don Bosco geworden.
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

https://fd8.formdesk.com
/kwbn/viavierd2020_wac
htlijst. Mocht een toela-

Kunnen regendruppels mensen er van weerhouden
om de deur uit te gaan? Laten lage temperaturen,
maar vooral de actuele berichten van buienradar bijvoorbeeld, bepalen wanneer dat bezoek wordt gebracht of die
boodschap wordt gehaald? Het antwoord is vrijwel altijd ‘ja’. En
dan is het niet ver meer weg om in plaats van de fiets de auto te
nemen. Misschien mag er niet over worden geschreven, maar
het lichaam is er niet mee gediend en ook de kwaliteit van de
lucht wordt er meestal niet beter van. Het is leerzaam om te lezen
hoe neurologen proberen uit te leggen op welke manier onze
hersenen functioneren bij de keuzebepaling. De natte paraplu of
natte regenpak en een goede beweging voor het lichaam staan
dan tegenover de verbranding van benzine, een droog pak en
mindere tijdsbesteding. Hier laat je wat en daar neem je wat.

ting succesvol zijn dan
is een deelname aan
de 4Daagse van Nijmegen van dit jaar gegarandeerd. Uiteraard is
ook de geboden voorbereiding niet gratis.

WANDELNIEUWS

Op dinsdag 21 juli 2020 om 04.00 uur start de 104e Nijmeegse Vierdaagse en de mensen die eerder al eens hebben meegedaan
aan het internationale wandelevenement zullen binnenkort per
e-mail worden geïnformeerd over de mogelijkheid om zich vanaf
maandag 3 februari in te schrijven. Uiteraard is inschrijven voor
alle belangstellenden mogelijk, via www.4daagse.nl. Als na beëindiging van de inschrijvingsperiode blijkt dat de limiet van 49.000 is
overschreden dan zal er een loting worden gehouden. Daarover
volgen later meer details. Aan deelname hangt een prijskaartje
van een keurige € 100,00.
Het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse 2020 is volgeboekt. Toch kan er tot en met 24 januari nog een poging worden
ondernomen voor een registratie, maar dan op de wachtlijst. Het
trainingspakket voor de onervaren wandelaar biedt veel handige
lessen om technisch goed en met een uitgelezen conditie enkele
dagen achter elkaar tientallen kilometers af te leggen. De website voor de wachtlijst is:

Voor de komende
twee weken staat de
volgende wandeltocht
op het programma:
2 februari
46e Winterserie in Mill
Wsv Amicitia Mill
Afstanden: 5-10-15-2025-42 km
Startplaats: clubhuis Op
Goede Voet
Sportweg 13 5451 HE
Mill
Starttijd: 08.00 - 13.00
uur
www.wsvamicitia.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Nunspeet, Capelle aan den IJssel en Made op 25 januari, in Rhoon op
25 en 26 januari, in Geldermalsen en Breda op 1 februari, in EttenLeur en in Rotterdam op 2 februari 2020.
Een hartelijke groet,
Henry Mooren
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Op het oog lijkt het contrast groot: gelovigen die zich bezinnen op de zin van het leven en vrouwen die zich in het
zweet sporten voor een mooi, strak lijf. Lijkt, want het ouderwetse vasten is uiterst modern.

Vasten:

Bezinnen en zweten tussen God en strak lijf
Door: Hans Jacobs
Een kerk. Twintig gelovigen hebben zich
verzameld. In stilte. Ze mediteren, sluiten
zich af van de buitenwereld en zoeken in
zichzelf, naar zichzelf. Een vastenmeditatie. Een paar weken na Aswoensdag, op
weg naar het feest van het licht, naar
Pasen.
En dan is er die andere tempel, die van
vandaag: de sportschool, de gym, de fitness. Eigentijdse muziek geeft het ritme
van de tijd aan. Mannen en vrouwen in
strakke kleding kneden in groepsverband
aan de drie B's: billen, borsten en buik, of
ze werken zich keuvelend in de fitnessruimte op machines in het zweet. Fitness,

sporten, lijnen op weg naar het perfecte
lijf voor de komende zomer.
De twee tempels van deze tijd: in de ene
woont God, in de andere het lichaam,
waar God van zelfstandig naamwoord is
veranderd in een bijvoeglijk naamwoord:
niet werken aan God, maar aan een
'goddelijk' lichaam.
Reinigen
Vasten, in veel culturen een eeuwenoude
manier om jezelf te reinigen van zonde en
tot bezinning te komen. Herinneringen uit
de roomse jeugd ontwaken: vastentrommeltjes, waar alle snoep tot Pasen in bewaard moest worden. Van uiterst karige
maaltijden, van vis op vrijdag en van klokken vol chocolade-eieren die met Pasen
uit Rome terugkwamen.
Die vorm van vasten is al lang een hongerdood gestorven.
Vroeger werd gevast om zo, gereinigd, in
aanmerking te komen voor een plek in de
hemel. Nu wordt gevast om die hemel zo
gezond en vooral zo lang mogelijk uit te

stellen. De zin van het moderne vasten ligt
niet in het hiernamaals, maar in het hier
en vandaag. Woorden als zonde zijn in de
christelijke cultuur uitgebannen en krijgen
een rol in de moderne wereld: ik heb gezondigd - ik heb tijdens het lijnen gesnoept.
Een contrast, zo lijkt het, maar ongemerkt
liggen de twee manieren van vasten in
essentie niet zo ver uit elkaar. Vasten is
modern en heet lijnen. Het dieet. Bij de
eerste lentestralen komt de boetedoe-
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ning, na de lekkere zonde van de feestdagen en de winterkost. De last na de lust.
Kilo's zwaar.
Naarmate de maand februari (van het
latijnse februare, reinigen) op toeren komt,
worden miljoenen aan het wegwerken
van het welvaartsspek gespendeerd. Afzien dus, en het enige wat van al die flesjes en potjes afvalt, is je bankrekening. Dus
wordt er gesport. In prachtige gebouwen
boetseren aan droomlijnen.
Bron
Terug naar de bron. Hij bekent dat hij er
zelf niet aan gedacht heeft om minder te
gaan eten. Een pastoor in zijn fraaie parochiekerk. "Het moderne vasten bij de christenen draait om twee dingen. Bezinning
en ontzegging. Wij hebben veertig mensen gevraagd om hun gedachten op papier te zetten, om zo thema's te krijgen die
ons bezig houden. Elke dag van de vasten
houden we ons zo met één thema bezig."
Hij laat een vastenboekje van een parochie zien. Het woord 'delen' speelt de
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hoofdrol. De tweede pilaar onder het hedendaagse geloofsvasten is jezelf iets ontzeggen, bewust worden van wat je
allemaal hebt. "Een moment om jezelf terug te vinden", aldus de pastoor.
Je iets ontzeggen neemt niets van je af,
het geeft juist, aldus de filosoof Martin Heidegger. Een gedachte die volgens de
pastoor juist in deze tijd van overvloed
heel modern is. "Je wordt meegesleurd in
een stijl van leven. Door te vasten, kun je
je daarvan vrij maken, ervoor zorgen geen
speelbal te zijn".
Zelfvertrouwen
Er valt een stilte als ik deze gedachten op
de bar van de sportschool leg.
Marie-José dampt nog licht na van haar
inspanning. Ze sport graag. Na de geboorte van haar twee kinderen was ze een
paar kilo aangekomen. Die zaten haar in
de weg.
Je moet meer tijd voor jezelf nemen, had
haar man gezegd en hij heeft haar bijna
naar het sportcentrum moeten sleuren, zo
vertelt ze. Nu is ze hem dankbaar. "Ik zat
toen in de put. Nu voel ik me heerlijk als ik
gesport heb. Fitter. Het geeft me meer
zelfvertrouwen."
Dan aarzelt ze even. "Daar heb ik nooit
over nagedacht, vrij maken. Maar het
klopt: als ik sport, denk ik vaak na over dingen. Over mezelf, de dingen die ik wil
doen. Nu realiseer ik me dat pas."
Ine, Trees en Ria, drie dames van in de
veertig. Ze hebben gewerkt aan de drie

b's: billen, borsten en buik. Op weg naar
dat lonkende, uitgebalanceerde figuur.
"Je gooit de ballast van je af en voelt je
lekker. Je bent je meer bewust van dingen. Wat wij doen, is eigenlijk een heel
luxe vorm van vasten."
Wim is 46. "Weet je, tijdens de momenten
dat ik me ontspan nadat ik me ingespannen heb, kom ik tot rust, laat je los. Dat zijn
de momenten dat ik nadenk over de dingen. Problemen die ik heb, kan ik zo van
me afzetten. Je komt om te sporten met je
lichaam, maar het gebeurt in je kop. Er is
eigenlijk niet zoveel verschil met vroeger,
met het oude vasten, het afzien toen.
Hij veegt het zweet van zijn hoofd, bezint
zich: "Vasten, waar het eigenlijk om gaat,
het is niet weg, alleen de verpakking is anders geworden."
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STICHTING RIJDENDE SCHOOL 65 JAAR
Het basisonderwijs voor kinderen van de reizende
beroepsbevolking is in Nederland perfect geregeld! Al 65 jaar
wordt dit 'excellent' verzorgd door de Stichting Rijdende School
uit Geldermalsen middels grote trailers, mini-scholen en
lesbussen.
Gisteravond, woensdag 15 januari, tijdens de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie voor alle onderwijzers, medewerkers, MR en
leden van de Raad van Toezicht te Kapel-Avezaath werd het
startsein gegeven van een bijzonder jubileumjaar; het 65 jarig
bestaan! Ditmaal in het bijzijn van vele oud-medewerkers,
oud-RvT-leden en vele belanghebbenden.

Kees van Baak
ontvangt het
(kaneel)stokje
van scheidend
voorzitter
Jean Eigeman

Uit hoofde van mijn BOVAK-voorzitterschap en als lid van deze
Raad van Toezicht mocht ik hierbij aanwezig zijn en feliciteer het
volledige team van de SRS met hun 65-jarig jubileum, dank de
oud-RvT-voorzitter voor zijn 12,5 jarige inzet en toewijding én wens
de nieuwe voorzitter veel succes!
Overgenomen van Facebook van A. Lubach voorzitter BOVAK.
Uiteraard feliciteren wij ook stichting De Rijdende School met hun
65-jarig bestaan.

De feestelijkheden werden opgeluisterd met o.a. een walking
dinner, de uitreiking van het eerste exemplaar van een
speciaal jubileum boek genaamd 'Typisch Rijdende School'
aan directeur Nora Booij, de onthulling van het nieuwe logo én
de symbolische overdracht van het voorzitter-stokje
(kaneelstokje) van scheidend voorzitter van de RvT Jean
Eigeman naar de nieuwe voorzitter Kees van Baak.
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30 JAAR VERENIGING ‘DE BINNENVAART’
Op 3 februari 1990 namen enkele binnenvaartliefhebbers het
initiatief tot oprichting van een vereniging met doel het
stimuleren van de interesse van nationale en internationale
binnenvaart. De vereniging ‘De Binnenvaart’ is in de 30 jaar
van haar bestaan een begrip geworden.
We staan even stil bij de indrukwekkende lijst van daden en
resultaten.
Magazine ‘Binnenvaart’
Vereniging ‘De Binnenvaart’ weet met haar nautisch
magazine ‘BINNENVAART' vele interessante artikelen over de
wereldwijde binnenvaart, onder de aandacht van een groot
publiek te brengen Dankzij de groei van het ledental en zeker
niet in de laatste plaats de inzet van de redactie met daarbij –
heel belangrijk! – de aanvoer van relevante kopij, is de
vereniging in staat zes maal per jaar dit magazine uit te geven,
dat de harten van elke Binnenvaarder sneller doet kloppen.
Binnenvaartcentrum (open op elke donderdag en zaterdag)
Het unieke Binnenvaartcentrum in Dordrecht bestaat uit de
volgende onderdelen:
RENE SIEGFRIED
De historische duwboot, met LASHbak, is onderdeel van het
‘Binnenvaartcentrum` en is het drijvende vlaggenschip van
vereniging ‘De Binnenvaart’.

Binnenvaartmuseum
Benedendeks (machinekamer) en in de LASHbak is het eerste
en enige Nederlandse Binnenvaartmuseum ingericht en steeds
in ontwikkeling. Het museum schenkt niet alleen aandacht aan
de historie van de binnenvaart, maar ook de huidige
innovatieve binnenvaart komt aan bod. Naast een
permanente tentoonstelling is het de bedoeling om tijdens
wisseltentoonstellingen specifieke binnenvaartonderdelen te
belichten. In 2020 staat het thema ‘voortstuwing' centraal.
Daarnaast kunnen rederijen en de particuliere binnenvaart
behandeld worden. De vereniging telt onder haar leden vele
verzamelaars en specialisten die aan deze
wisseltentoonstellingen een belangrijke bijdrage kunnen en
willen geven.
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Documentatiecentrum
Een van de doelstellingen van de vereniging is het 'veilig stellen
en archiveren van maritiem cultureel erfgoed in de breedste
zin van het woord'. Inmiddels beschikt de vereniging, op het
hoofddek, over een omvangrijk documentatiecentrum. Het
enige Archief en Documentatiecentrum *De Binnenvaart'
verzamelt, beheert en verstrekt informatie over de
geschiedenis van de binnenvaart. Het documentatiecentrum
is vrij toegankelijk voor iedereen die meer over de binnenvaart
wil weten. Tegen een geringe vergoeding kan men informatie
kopiëren. Er wordt in principe niets uitgeleend.

VEERDIENST 3
De VEERDIENST 3 is gelukkig behouden voor Dordrecht. De
trotse nieuwe eigenaar en beheerder zijn vanaf 2018 stichting
en vereniging ‘De Binnenvaart`. De VEERDIENST 3 (bouwjaar
1898) is een sfeervol historisch partyschip dat geschikt is voor
gezelschappen tot 35 personen. De VEERDIENST 3 kan voor
aantrekkelijke prijzen door particulieren en bedrijven worden
gehuurd.
MAROT
De MAROT is een zogenaamde Franse Motor en is in 2018
aangekocht. De vereniging wilde niet dat het schip na 65 jaar
beroepsvaart onder de slopershamer kwam. Het is een uniek
historisch schip, één van de in totaal 120 die er gebouwd zijn.
Studiereizen
Het organiseren van maritieme studiereizen verzorgt de
vereniging ook. Er hebben al reizen naar China, Noord-Europa
en Rusland-Oekraïne plaatsgevonden. In 2008, vond in kader
van 60 jaar Rhein cruisevaart, een Museum & shoppingcruise
plaats van Dordrecht naar Basel. Tijdens deze reis werden acht
binnenvaartmusea, langs de Rijn, bezocht. Tevens was er de
reis naar Siberië, met varen over de Jenissey. In 2009 werd een
Donaucruise georganiseerd. Vervolgens werden India (2011),
USA (2012), Myanmar (2013), Zuid-Frankrijk (2014), Canada
(2015), Noorwegen Hurtigruten (2016), Noordwest-Frankrijk
(2018) en Vietnam (2019) bezocht.
Schoolexcursies
De vereniging is ook actief met voorlichting over binnenvaart,
daarom worden er excursies georganiseerd, voor groepen 7/8
van basisscholen. Op de verschillende dekken worden
rondleidingen gegeven en moeten de kinderen opdrachten
aan boord uitvoeren. Hoogtepunt is de simulatie in de geheel
gerenoveerde stuurhut van de RENE SIEGFRIED. De bezoekers
zijn een dagdeel bezig en krijgen aansluitend materiaal mee
voor het nawerk op school.
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Wereldrecord tijdens ‘Vaart in Dordt'
Op zaterdag 16 juni 2007, heeft vereniging ‘De Binnenvaart'
een wereldrecord behaald, in het Guiness Book of records, van
148 sleep- en duwboten in kiellinie (dus achter elkaar) varen.
Dit gaf een stoet van meer dan 6 kilometer op het drukst
bevaren kruispunt van Europa, met totaal ongeveer 70.000 pk
van 5 nationaliteiten.
Website: www.debinnenvaart.nl
Online is de vereniging te bewonderen op debinnenvaart.nl;
op deze website kunt u de database ‘De Binnenvaartschepen`
raadplegen. Hier zijn ruim 16.500 binnenvaartschepen te
vinden met hun (historische) gegevens, compleet met meer
dan 71.000 foto’s en rederijvlaggen.
Een ander onderdeel van de website is Binnenvaarttaal, ‘De
Binnenvaart Encyclopedie op internet’. Dit is een omvangrijke
verzameling van termen (ca. 9.000) uit de Nederlandse
beroepsbinnenvaart, aangevuld met een groot aantal
afbeeldingen (ca. 6.000).
Daarnaast kan men alle wetenswaardigheden vinden, over de
grootste en actiefste vereniging in de binnenvaart, waaronder
onze nieuwste promotiefilm
Het is ook mogelijk via de website lid te worden van deze
prachtige vereniging.
Meer weten over de vereniging of hoe lid te worden ga naar
hun website: www.debinnenvaart.nl.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief
met uw vrienden.

← terug naar pagina 1
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a
Ha H

MOP

Een jongen breekt per ongeluk een vaas
bij zijn rijke oom.
De oom wordt boos en schreeuwt:
"Weet je wel hoe oud die vaas was?
Die was uit de 17e eeuw!"
De jongen zucht in opluchting:
"Oh, goed.
Gelukkig was ie niet nieuw."

Ha Ha
Ha
Ha Ha

← terug naar pagina 1
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Op maandag 20 januari is, op de leeftijd van 53 jaar,
Marijke Anita van Loon – Moonen overleden. Grote
Liefde van Willem † 19 juni 2019. Op maandag 27
januari wordt het leven van Marijke gevierd en wordt
afscheid van haar genomen. De viering begint om
11.00 uur in De Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in
Zwijndrecht. De crematie vindt in besloten kring plaats. De
familie stelt het op prijs als u één bloem met een berichtje voor
Marijke wilt meebrengen.

HEILIIGE EERSTE COMMUNIE
Op zaterdag 25 januari ontvangt Frederique Christina
Maria Margaretha Brunselaar haar Heilige Eerste
Communie. Frederique is het dochtertje van William
en Miep Brunselaar – Ropers. De plechtigheid vindt
om 15.00 uur plaats in Apeldoorn en verzorgd door
aalmoezenier B. van Welzenes sdb.
OVERLEDEN
Op maandag 13 januari is te Dordrecht, in de leeftijd van 83
jaar, Hendrina Johanna Huberta (Riny) Zimmerman – Dolphin
overleden. Echtgenote van Robert F. Zimmerman.
De uitvaartdienst vond op zaterdag 18 januari plaats in de
basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch. Aansluitend
begeleidde de naaste familie Riny naar haar laatste rustplaats
op de R.K. begraafplaats aldaar.
Correspondentieadres: Bouquet 6, 3332 RA Zwijndrecht.
Op donderdag 16 januari is, in de leeftijd van 96 jaar,
François Marie (Frans) Dirkse overleden. De crematie
zal plaatsvinden op vrijdag 24 januari om 12.30 uur in
het crematorium “Rotterdam”, Maeterlinckweg 101,
3084 KD Rotterdam. Correspondentieadres:
Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam.

← terug naar pagina 1
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Idara Laeijendecker.
Stephan Valk; Henny Bomert-Ooms; Nikita de Leeuw;
Nathalie Lindqvist; Wilbert van Tuyl.
26-1 Marjolijn Lentjes-Beer; Bas Nuy; mevr. Zweers-Wiegers;
Ingrid Schipperheijn-de Vries; mevr. Berendsen-Droog;
Chris Janssen, mvs. Padua; Juriaan Wissing; Tom Wissing.
27-1 Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk;
Mariette Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen;
Dirk de Jong.
28-1 Mevr. Lies Wanders-Stenssen; Momo Pols.
29-1 Mevr. Margo Pauline Wendt; dhr H.J. Pols; dhr. Theo
Oteman; Elly van Schijndel; Vincent Mooren.
30-1 Dhr. Lambér Meesters; Ilona van Meegen, m/s “Elgeria”;
dhr. Johan van Weel, m/s “Reina”; Maria Kessels.
31-1 Mevr. Willy Abbing; Paul Helga.
februari
1-2
Richard de Meyer; Stijn Wissing; dhr. Martin Hoenselaar.
2-2
Peter van Megen jr.; Jan Struijk.
3-2
Mevr. Riet Pols-van Seeters v/h “Rimar”; Julian Booij.
4-2
Rudy van Oyen, m/s "Montanara"; mevr. Diana Adams;
dhr. Johan Verberck; Mandy Derksen; dhr. Ton van Strien;
Rein Postma.
5-2
Mevr. Thea van Dinther; mevr. Ivonne Bomert-Wendt;
mevr. Grada Witjes-Driessen.
6-2
Mevr. Coby Heijmen-Wennekes.
7-2
Marion Vermeeren; Roland Janssen;
Quince Fransbergen; Thea Janssen.

ZONDAG 26 JANUARI 2020
Dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus en familie Wanders.
Tine en Stina Koning, ouders Heijmen-Lucassen v/h ms.
Johannes en overledenen fam. Heijmen, dhr. J. Groenewold,
dhr. G. Buil m/s Paersado en dhr. H. Buil “Justo Tempore” en
overleden familieleden Buil, dhr. Henk van Werkhoven en René
van Werkhoven, dhr. C. Bertrand, Jack de Grundt,
Patrick Verlaan en Nico en Jenny Verlaan,
voor overleden ouders Jan en Willemien v/d Ven,
Marijke van Loon-Moonen van m/s Innuendo,
dhr. Frans Dirkse, mevr. Ria Overkamp-van Essen en familie,
dhr Dirk Maarten Dragt en familie,
mevr. Mien van Strien-van Strien en familie,
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 - Don Bosco viering
mevr. Bep Goeman-Brouwer, dhr. C. Bertrand,
mevr. Margrieta Sipora Schaaf-Witstijn
ouders Arie en Lies van Leeuwen-van der Laan,
dhr. G. Peperkamp "Edjo", dhr. Gerard Stevens en Bernhard
Stevens, dhr. Wim Straatman, dhr. Joop van der Marel,
dhr. Gerard Buil m/s. Paersado en overleden familieleden,
mevr. Corrie Dirkse-Kool, dhr. Frans Dirkse,
ouders Huibers-Beerden “Maria-Hendrika”,
dhr. J. van Ingen “Jean Pierre” en ouders van Ingen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen–van den Brink en
familie van den Brink, Mw. Miek Broekmeulen – Tonissen.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Tonny van Megen-Wissing v/h “Furie”.
DDORNENBURG. KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Afd. C3), Albert
Schweitzer ziekenhuis.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3318 AT.
* Kristina Vorobeva en Rustem Osmanov,
‘Sky Angels’ trapeze-artiesten.
AMSTERDAM, AMC, MEIBERGDREEF 9, 1105 AZ.
* Dhr. Rini Burgers.
WESSEM, KERWEG 3, 6019 ED.
* Mevr. Netty Straatman-van Benthem.
DEN BOSCH, ZUIDERPOORT RESIDENTIE, ZUIDERPARKWEG 85F, 5216 HA.
* Mevr. Riek Eckelboom, Ziekenhuis Rivierneland.
TIEL, PRESIDENT KENNEDYLAAN 1, 4002 WP.
* 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. 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
De Zorggroep, Kruisweg 29, 6051 HL
MAASBRACHT.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Dhr. Johan van Heuven.
ROTTERDAM, TERBREGSEHOF 54,
3062 CP.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051 CW.
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF,
KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan de
Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.

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 momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge14.00 uur
opend.

Zondag
Woensdag

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2020
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
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

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

AGENDA SOOS Maasbracht 2020
AGENDA KSCC ROTTERDAM 2020
Elke derde zondag van de
maand

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

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWIJNDRECHT 2020
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht
Do. 30-1

13.30 uur

Di. 4-2

13.30 uur

Klaverjasmiddag.
Deelname € 3,- incl. koffie en thee
Binnenvaartsoos.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2020
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Vr. 31-1

19.30 uur

Gezellige vrijdagavond

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats
in de Maaslandzaal boven het
Maas en Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht
2020
Di. 4-2

14.00 uur

Gezellige SOOS middag.

Contactpersoon voor Maasbracht: Fons Markgraaf,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl
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AGENDA KSCC NIJMEGEN januari/februari 2020

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering
en/of telefonische afspraak
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

11.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

Donderdag

15.30 uur
19.00 uur

Vrijdag

10.00 uur

Eucharistieviering
Stafvergadering
KSCC Gymnastiek
Repetitie Waalkanterskoor
Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14
dagen)
Repetitie KSCC koor
Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 25 jan.

15.00 uur

Ma. 27 jan.

11.00 uur

Di. 28 jan.
t/m do. 30
jan.

Frederique Brunselaar ontvangt Eerste Heilige
Communie in Apeldoorn.
Uitvaart Marijke van Loon-Moonen in De
Bethelkerk in Zwijndrecht.
ESU Congres in Wenen Wirtschaftkammer in
Wenen.

Vr. 31 jan.

17.00 uur

Zo. 2 febr.

11.00 uur

Do. 6 febr.

14.00 uur

Vr. 16 febr.

14.00 uur

Zo. 23 febr.

11.00 uur

Inzegening van mts Thalassa II van de familie
Maas & De Wilde. Bezichtiging vanaf 15.30
uur Maasboulevard bij Dok Zwijndrecht.
Don Boscoviering op het Parochiecentrum.
KSCC Soos met… dansgroep ‘Lach & knipoog’ en een kleine bingo.
Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen
Corissa Knubben en Chris Reemer. In de
RK Kerk te Beesd.
Carnavalsmis in de St. Petrus Canisiuskerk,
Molenstraat 37 in Nijmegen.
GEEN MIS OP HET KSCC PAROCHIECENTRUM

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl
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INZEGENING THALASSA II
Op vrijdag 31 januari wordt de mts Thalassa II van de familie
Maas & De Wilde gedoopt en ingezegend. Het schip ligt aan
de Maasboulevard bij restaurant Dok in Zwijndrecht. Vanaf
15.30 uur is het schip te bezichtigen, waarna om 17.00 uur de
doop en inhuldiging door aalmoezenier Van Welzenes sdb
plaatsvind.

Techische gegevens: Lengte: 110 m. Breedte: 11,45 m.
Motor: CATERPILLAR 3512 1621 pk. Laadvermogen: 2850 TON.

← terug naar pagina 1
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Strijkkwartet Jorge Gresa
Op 26 januari van 15.00 tot 16.30 uur, vindt het eerste concert
OpMaat 2020 plaats in de Goede Herderkerk (Fanfarestraat 57,
Nijmegen).
Het strijkkwartet Jorge Gresa bestaat uit vier jonge, cum laude
afgestudeerde muzikanten. Bestaande uit:
Jorge Gresa – cello; Lev Bogino – eerste violist; Saskia Frijns –
tweede violist
De vierde strijker is een gastmuzikant waarvan de naam op dit
moment nog niet bekend is.
Dit concert is met name bedoeld voor liefhebbers van (toegankelijke, lichte) klassieke muziek.
Tickets
De prijs per ticket bedraagt € 6,24 (incl. reserveringskosten).
Ze zijn verkrijgbaar via
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/concert-opmaat

Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen
De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen
ineengeslagen en organiseren een serie concerten met weinig
omgevingsprikkels onder de naam Concerten OpMaat. Wij
presenteren nu het eerste concert in een reeks van vijf, die in
2020 zullen plaatsvinden.
Op zondag 26 januari 2020, opnieuw in de Goede Herderkerk
in Nijmegen, is er een concert met medewerking
van Strijkkwartet Jorge Gresa.
Muziek speelt een belangrijke rol in het leven. Muziek geeft
troost, maakt blij en geeft de mogelijkheid even te ontsnappen
aan de alledaagse werkelijkheid. Muziek moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Het idee achter Concerten OpMaat is nieuw
en uniek. Het is door deze 3 partijen ontwikkeld en wordt gepresenteerd aan een breed publiek.

Of direct aan de deur, voor € 7,00 per ticket.

← terug naar pagina 1
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NETWERKOVERZICHT

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.

REINPLUSFIWADO.COM
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Wat is gijzelsoftware?
U hebt ongetwijfeld het nieuws meegekregen over de
gijzelsoft-ware die de computers van de Universiteit van
Maastricht lam legde. Zoiets kan ons allemaal overkomen.
Ransomware is een type malware, ofwel kwaadaardige
software, die een computer blokkeert of bestanden
versleutelt. Pas als je losgeld (Engels: ransom) betaalt zou je de
computer of de bestanden weer kunnen gebruiken. De
Nederlandse term is daarom gijzelsoftware.
Ransomware is erg vervelend. Door de variant die al je
bestanden versleutelt (ook wel cryptoware genoemd) kun je
ongemerkt bijvoorbeeld je hele foto-archief of
muziekverzameling, inclusief aangesloten back-ups, verliezen.
Nepmails met ransomware proberen je te verleiden op een link
te klikken of bevatten een besmette bijlage. In de mails
worden bijvoorbeeld (te hoge) factuurbedragen, boetes,
incasso's of mislukte afleverpogingen genoemd, waarvan de
details in de bijlage of achter een link zouden staan.
Bedrijfsnamen die hierbij als zogenaamde afzender worden
misbruikt zijn onder meer KPN, Ziggo, Intrum Justitia en
transportbedrijven. Ook zogenaamde scans van (Xerox)kopieerapparaten en melding van autoschade komen voor.
Voorkomen is beter dan genezen. Dus houdt u aan de
volgende regels.
● Werk uw computer en alle programma’s die er op staan
regelmatig bij! Het zogeheten ‘up-to-date’ houden.
● Installeer een goed antivirusprogramma en het gratis
programma Malwarebytes. Laat deze programma’s
regelmatig uw computer controleren. Leer hoe het moet, het
is niet zo ingewikkeld.
● Klik in e–mails nooit zomaar op een meegestuurde bijlage.
Controleer of u de afzender kunt vertrouwen.

Als u toch slachtoffer bent geworden dan is het mogelijk om
uw computer te herstellen. Hoe dat moet voert te ver om hier
aandacht aan te besteden. Waarschijnlijk zult u een
computerexpert inschakelen, maar:
● De politie heeft in samenwerking met twee online
beveiligingsbedrijven de website Nomoreransom.org
gelanceerd. Behalve adviezen vindt u hier ook een reeks
ontsleutelcodes waarmee de vergrendeling van bestanden
soms ongedaan gemaakt kan worden.
● Het kan voorkomen dat bij het herstellen van uw computer
alle gegevens verloren gaan. Maak dus altijd een
reservekopie van al uw bestanden. De zogeheten ‘back-up’.
Wilt u meer lezen over bedreigingen op het internet ga naar
de website van: Fraudehelpdesk.
Wilt u meer lezen en leren over omgaan met uw computer ga
naar de website van Seniorweb (gratis).
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KSCC NIJMEGEN SOOS MET… WINTERBINGO
De winterbingo van donderdag 9 januari is zeer geslaagd te noemen. De organisatie is het gelukt om te zorgen voor fijne en leuke prijzen die verband houden met het
thema Winter. De koffie en thee smaakte goed en het is toch lekker; even bijpraten
tijdens het rollen van de bingoballen.
Foto's: Agnes Valentijn.
Bekijk alle foto’s op onze website.

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.
Limburg a/d Lahn is een mooie stad. De
kerk steekt prachtig boven de Altstadt uit.
Er ligt ook een ouderwetse boogbrug over
de rivier met een stuw waar het water van
een soort dam afvalt. Zondags kwamen
zijn zus Marie en mijn broer Charles met
zijn vrouw Ludo op bezoek. Ludo wilde
graag een weekje aan boord blijven. Ze
had het erg in de rug en een paar weken
later bleek dat ze met spoed aan een
hernia geopereerd moest worden. Wij zijn
enkele dagen in Limburg a/d Lahn gebleven en toen weer afgezakt naar Bad Ems.
Onderweg in Nassau zijn we een dag blijven liggen om het kasteel op de berg
nog eens te gaan bekijken. Het was mooi
weer en Ludo bleef, vanwege de rug, op
het achterdek zitten, zodat ze ons vanaf
de berg zou zien zwaaien. Boven op de
berg hadden wij een mooi zicht op de
tjalk en wij maar zwaaien, maar Ludo zag
ons niet, want we stonden achter een
muurtje. Miek trok haar rok uit om mee te
zwaaien, want er was toch geen mens. En
ja hoor, Ludo kreeg ons in de gaten! IK zei
tegen Miek: trek je rok maar Weer gauw
aan voor je hem uit je handen laat vallen,
want dan moet je in je onderrok naar
boord. We hadden een fijne wandeling
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gehad, maar de volgende dag gingen
toch naar Bad Ems. Het was ons daar zo
goed bevallen dat we er nog een paar
dagen wilden blijven. Daarna moest Miek
naar de trouwerij van een nichtje en Ludo
moest weer naar huis. Ze zijn in Koblenz op
de trein gestapt en van daar naar Nederland vertrokken.
Miek was niet bang dat ik me in Bad Ems
zou vervelen: want als jij buiten gaat
staan komen er steeds wandelaars langs
die een praatje met je willen maken. En
dat was ook zo. De meeste mensen die
langs liepen waren toeristen die kuurden
in de baden om weer fit te worden. De
Duitsers zijn er gek op. Het was 's middags
altijd een drukte van belang. Allemaal
mensen die net een bad genomen hadden. Zo waren er ook vier vrouwen van
rond de zestig Waar ik mee aan de praat
raakte. Ze waren nog nooit op een schip
geweest, zeiden ze. Of ze de woning eens
mochten bekijken. Ik zei dat ik het best
vond, maar dat mijn vrouw nu niet aan
boord was, omdat ze naar Nederland
moest. Maar dat vonden ze helemaal niet
erg! Met veel moeite heb ik ze over de
loopplank gekregen. Ze vonden het wel
eng, maar hadden het er graag voor
over. Binnen vonden ze alles prachtig. Dat
hadden ze nooit gedacht! Wunderbar! Ik
moest ze mijn adres geven, dan zouden
ze een kerstkaart sturen. Dat hebben ze
ook gedaan. Op het achterdek werd

eerst nog een foto gemaakt en toen heb
ik ze onder veel gilletjes weer aan de wal
gekregen. Toen Miek na een paar dagen
weer aan boord was, kwamen de dames
weer langs wandelen. Ze begonnen naar
me te zwaaien en Miek vroeg wie dat waren. Dat zijn mijn vriendinnetjes, zei ik. Toen
ze zagen dat mijn vrouw weer thuis was
kwamen ze de volgende dag met een
doos bonbons en een bos bloemen. Reuze aardig!
Jammer genoeg moesten we weer afscheid nemen van Bad Ems. We hebben
nog een paar dagen boven de sluis van
Lahnstein gelegen, onder een notenboom. 's Nachts roffelden de noten op
het roefdek. De sluismeester zei dat de
boom van niemand was en toen heb ik
met een lange staak de takken geschud.
Op die manier hadden we al gauw een
grote zak vol noten.
Op 8 oktober zijn we naar Keulen gevaren. We hadden in totaal vier weken op
de Lahn doorgebracht. Het was de mooiste route van de hele zomer. In Keulen zijn
we in het Wertje gaan liggen en daar
kwam onze jongste dochter Sjanneke aan
boord. Samen hebben we in de stad gewandeld en gewinkeld en na een paar
dagen vertrokken we weer. Nu naar
Neuss.
Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

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

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? 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
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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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------
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