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Van de bestuurs- en directietafel

De livesteam van onze H. Mis op zondag is een groot
succes. We zetten het initiatief voort zolang de
coronacrisis duurt. En de komende week herdenken
we de gevallenen en vieren 75 jaar vrijheid.
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Gekomen is de lieve mei

Al eeuwen wordt op de Kapelberg in Bergharen
Maria vereerd: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods. Uit
de weide omgeving komen gelovigen naar de bid-
plaats op zoek naar troost, zeker in deze Coronatijd.
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Livestream H. Mis

Op zondag 3 mei is de H. Mis live te volgen via een
uitzending op internet. De H. Mis begint zoals ver-
trouwd om 11.00 uur. Ga voor de code naar onze
website of naar pagina 22.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Koningsdag

Dit jaar vierde Nederland op een bijzonder wijze Koningsdag.
Koningsdag werd Woningsdag. In het journaal op de Duitse
televisie werd er ook ruim aandacht aan besteed. De
nieuwslezer besloot zelfs met ‘Koningsdag is Woningsdag’. Ik
heb wel eens het idee dat de Duitsers ons koningshuis toch wel
heel bijzonder vinden. Laten wij er maar zuinig op zijn.

Livestream

Zondags jl. zonden wij de heilige Mis weer uit via livestream.
Velen van u delen de code. Daar ben ik blij mee. Elke keer
leren wij er wat bij.
In het voorliggende kwartier zijn er clips getoond
uit de drie doelgroepen: binnenvaart,
kermis en circus. De reacties zijn positief.
Het is een warming up voor de viering die
om 11.00 uur begint. Mocht u ideeën
hebben, of heeft u een speciale
intentie: laat het ons weten.
Na de viering kunt u ons telefonisch
bereiken voor een gesprekje:
+31(0)6 – 55 35 66 66.

Een vraag die veel gehoord wordt is: gaat u hier mee door?
Als het een toegevoegde waarde is voor mensen die de
heilige Mis niet kunnen bijwonen zetten we dit initiatief voort.

Maar wanneer het mogelijk is om elkaar weer fysiek te
ontmoeten wordt dat prioriteit nummer 1. En waarom? In de
heilige Mis vieren en herinneren wij ons de Maaltijd waarin
Jezus op witte donderdag is voorgegaan. Het gaat dus om de
Maaltijd waarin Jezus zich gegeven heeft in Brood en Wijn: Zijn
Lichaam zijn Bloed. En een maaltijd vier je niet virtueel: je
ontmoet elkaar fysiek: actie en interactie.
Maar zo lang kerkelijke vieringen verboden zijn, gaan we hier
mee door.

O ja. Ik kreeg de opmerking om het nummer van de
bankrekening waar gevraagd wordt om een bijdrage aan de
collecte niet meer zo lang in beeld te laten zien.

Prima: maar denkt u dan ook om iets in de collecte bij te
dragen?
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Landelijke donatiebrief

Dank aan hen die een financiële
bijdrage ook in deze moeilijke tijd geschonken heb-
ben. U weet het, we schreven dit in het vorige Christoffel
Nieuwsbrief: wij moeten naar de werf. Wij zouden het graag
anders willen: maar de verzekering eist het dus. Geef gul wan-
neer het kan. En als het niet kan: jammer. U blijft er altijd bij ho-
ren.

Grote zorgen in de kermis, circus en schipperswereld

De overheid heeft een groot pallet van maatregelen geno-
men ten behoeve van het bedrijfsleven. Maar de kermis, en
circus werden niet genoemd. (Zie ook pag. 10).
Belangrijk was in gesprek te gaan met de staatssecretaris van
economische zaken mevrouw Mona Keijzer.  Zij ontving een
kleine delegatie op dinsdag 28 april. Helaas was bij het schrij-
ven van deze tekst, woensdag 29 april, het resultaat nog niet
bekend. Wij wachten af.
Met betrekking tot de binnenvaart: Naar ik begrepen heb is er
een structureel contact tussen de brancheorganisaties en het
ministerie. Wij hopen ook daar een goed ondersteuning pro-
gramma uitgerold wordt. (Zie ook pag. 12)

Het KSCC schipperscentrum gaat
naar de werf op 31 augustus a.s. bij
Shipyard te Millingen aan de Rijn.
Mogen wij rekenen op uw milde
bijdrage?

75 jaar vrijheid

Maandag 4 mei is de
dodenherdenking. Zij die hun
leven voor onze vrijheid
hebben gegeven in de
Tweede Wereldoorlog worden
herdacht. De nationale vlag
hangt die dag halfstok.

Op 5 mei de hele dag in top.

Er wordt in de media veel
aandacht aan dit item
besteed. En terecht.
75 jaar vrijheid. Veel mensen
zetten zich nu ook in om deze
te behouden. Eenvoudig is dit
niet. In de wereld zijn er een x
aantal brandhaarden
waarvan het vuur als we niet
uitkijken kan over springen. Wij
ervaren de spanningen tussen
diverse landen en
continenten. Binnen de NAVO en de Verenigde Naties wordt
veel overlegd en soms veel gebakkeleid om de rust te
bewaren.
Op diverse plaatsen in Nederland zijn er oorlogskerkhoven. Er
waren heel veel bijeenkomsten gepland, maar door het
coronavirus gaan ze niet door. Er worden wel diverse online-
activiteiten opgezet.

Zondag zullen wij in onze zesde livestream uitzending van de
H. Mis aandacht besteden aan Bevrijdingsdag.

Met de vrijheid-pin uitgegeven door
de Nationale Postcode Loterij wordt
75 jaar Vrijheid herdacht.
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Het Vierdaagse wandelevenement en de
vierdaagse feesten afgelast

Deze informatie die het management crisisteam in de per-
soon van de premier M. Rutte vorige week dinsdag in zijn pers-
conferentie naar buiten bracht hield in dat alle grote
evenementen tot 1 september zijn gecanceld, dus ook de vier-
daagse en de vierdaagse feesten. Eerlijkheidshalve waren wij
al op deze mededeling voorbereid. Dus de klap kwam niet al
te hard aan. Maar toch: heel veel 4-daagse wandelaars zijn
teleurgesteld, maar zij begrijpen het besluit wel.

In overleg met Roel Mooren, de coördinator van de KSCC vier-
daagse verzorging hebben wij allen die zich al opgegeven
hebben voor de verzorging een mail gestuurd waarin wij schrij-
ven dat de vierdaagse gecanceld is. Jammer maar waar.

Lees de e-mail die wij verstuurden:  → → → → →

Geen Vierdaagse 2020   Nijmegen, april 2020

Beste (KSCC) Vierdaagse wandelaar,

In de persconferentie van dinsdag 21 april jl. meldde premier M.
Rutte dat alle grote evenementen tot minstens 1 september van
dit jaar worden gecanceld. Dit allemaal als gevolg van de
coronapandemie.
Dat betekent dat ook de Vierdaagse Nijmegen 2020 niet
doorgaat.
Dit besluit is voor velen een grote teleurstelling. U heeft zich
misschien al opgegeven voor de KSCC vierdaagse verzorging,
getraind, uw vakantiedagen voor dit festijn opgenomen etc.
Misschien heeft u met uw familie zich al verheugd op de
Vierdaagse feestweek.

De vrijwilligers van de KSCC vierdaagse verzorgingsteam hebben
de voorbereiding gestopt.

Wij begrijpen het besluit van de Overheid. De gezondheid van
ons allemaal staat op zorgplaats nummer 1. De conclusie dat de
Vierdaagse 2020 niet doorgaat, zult u zelf wel naar aanleiding van
de informatie van de overheid al getrokken hebben. Toch vonden
wij het tot onze plicht dat wij via dit schrijven u van de
consequenties voor de KSCC vierdaagse verzorging van dit
besluit op de hoogte te stellen.
Het is jammer, maar waar.

Blijf gezond, denk aan elkaar, denk aan de 1½ meter.
Hope and pray.

B.E.M van Welzenes sdb   R. Mooren
Directeur KSCC    Coördinator KSCC
      vierdaagse verzorging
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Vergaderen met Microsoftteams

Als we een plus mogen noemen van deze tijd is het wel
dat wij heel veel zaken virtueel kunnen regelen. Er

wordt veel vergaderd online. Wij zijn er zelf ook heel druk mee
bezig. Elke dag leren wij bij. Mede dankzij de medewerkers van
Autena Marine in de persoon van Rob Tromp.
In de toekomst zal er steeds meer gebruik gemaakt worden maar
het vergaderen live is toch het beste. Je ziet elkaar, je bent meer op
elkaar betrokken. Online vergaderen zal goed zijn voor het
bespreken van praktische zaken, een draaiboek etc.

Het kantoor van KSCC Nijmegen is op Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei gesloten.
Telefonisch zijn we bereikbaar.

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

MOP
Een klein meisje gaat naar de dierenwinkel

en vraag aan de verkoper:
“Heeft u voor mij een konijntje te koop?”

De verkoper vraagt:
“Wil je een lief zwart konijntje, een schattig
bruin konijntje of zo’n lief wit konijntje met

rode oogjes?

Waarop het kleine meisje antwoordt:
“Ik denk dat het mijn python niet veel kan

schelen!”

Ha Ha

Ha Ha HaHa Ha
Ha Ha

Is uw actuele e-mailadres

bij ons bekend?
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Wat mei zo mooi maakt, is de prille
schoonheid van het nieuwe leven. Van
het frisse groen, de kleurenpracht van de
eerste bloemen en de overweldigende
geur van de meidoorn die betovert en
bedwelmt.
Zoals op de Kapelberg in Bergharen, het
Lourdes van Maas en Waal.
Een heilige plek, waar al eeuwenlang Ma-
ria wordt vereerd. Een open kapel, ruim-

ten om kaarsen te branden, zitplaatsen.
Een oase, ook in een landelijke, groene
omgeving.

Het is stil die zaterdagavond. Alleen de
vogels geven een concert, maar van ver-
re krijgen ze concurrentie. Zachte muziek-
klanken kruipen de berg op. Van verre
klinkt gezang:

Muziek van een ver verle-
den, bijna vergeten woor-
den die als druppels
vallen in de bodem van
de moderne, maar soci-
aal zo droge samenle-
ving.
De klanken komen steeds
dichterbij.

Eeuwenlang

Een lange stoet trekt de Kapelberg op.
Het kruis voorop, jongens met vaandels,
de fanfare St.-Anna, het koor en uiteinde-
lijk de persoon waar die avond alles om
draait: Maria. Omgeven door jonge meis-
jes in crèmekleurige gewaden en daarop
de Mariablauwe band. Een piëta, Maria
met op haar schoot de lijdende Christus.
De rij wordt gesloten door pastoor Ad
Blommerde, de overste van de Maristen in
Weurt en zijn twee secondanten.

Een processie anno 2004, een film zo lijkt
het vandaag uit een ver Rooms verleden.
Gedragen loopt de stoet onder de toe-
gangspoort door. Grote letters op de ge-
vel markeren het domein van troost:
O.L.Vrouw ter Nood Gods. Op zoek naar
troost. Eeuwenlang zijn de gelovigen naar
deze bijzondere plek getrokken. Vooral in
de meimaand, de Mariamaand, want, zo
citeert de pastoor een oud lied: 'Geko-
men is de lieve mei'. Een loflied op de
meimaand en op Maria: 'Voor de vrouw
van de mei, Maria'.

Al eeuwen wordt op de Kapelberg in Bergharen Maria vereerd: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods. Uit de weide omgeving komen
de gelovigen naar de bidplaats midden in het groen op zoek naar troost, zeker in deze onzekere Coronatijd. Vooral in mei, dé
Mariamaand. Dus zingen ze:… …

Gekomen is de lieve mei
Door Hans Jacobs
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Troost

Op zoek naar geborgenheid. Ook in deze
tijd. Zeker in deze tijd, aldus Theo Pekel
van de Stichting die de Kapelberg be-
heert. Een man met een lange litanie van
kennis over de Kapelberg. Uit hoogtijda-
gen, uit de tijd van de neergang maar
ook over nu. Bidden, kaarsen opsteken
maar ook begrafenissen, trouwerijen. De
Kapelberg als veilige haven in een voor-
trazende dolgedraaide wereld. Op zoek:
"Het neemt weer toe. Mensen zijn juist in
deze tijd op zoek naar houvast, naar iets
waar ze troost kunnen vinden."

Voor hen is de Kapelberg zo'n plek. Is de
maand mei het begin van een bede-
vaartseizoen waar mensen uit Maas en
Waal, maar ook uit de hele verre omge-
ving naar Bergharen komen. Tot Brabant
toe.Grote processies zijn er om de vijf zes
jaar.  "Vroeger zat het hier helemaal vol.
Dat duurde tot 15 augustus, Maria Hemel-
vaart. Later is het overal minder gewor-
den." Deze zaterdag in 2004 hebben een
kleine driehonderd mensen de Kapelberg
bewandeld om bij de opening van de
Mariamaand bij te zijn. Om te bidden en
om haar te bezingen:

Legende

In 2012 wordt het 700 jarig bestaan van
de Kapelberg gevierd. Een grandioos
feest met processie waar het hele dorp

Bergharen aan heeft meegewerkt. Het
jubileum van de legende van de Cister-
ciënzer monnik broeder Assumptio. Een
zwaar gehandicapte man die vanaf zijn
geboorte moet leven met maar één arm
en twee manke benen. Maar hij wil het
klooster in. De prior wijst hem af. Uit een
groot blok hout, zo vertelt de overlevering,
hakt hij het beeld van Maria. De prior is
onder de indruk en Assumptio mag het
klooster in.
De legende van Onze-Lieve-Vrouw ter
Nood Gods is geboren.

Zoektocht

Twee oudere mannen bij de kapel weten
van barre tijden en het opleven van de
zoektocht naar geborgenheid. "Mensen
kunnen toch niet zonder steun."
Dus komen ze: de zoekenden, vooral in
mei. Op de stille dagen van de week. Als
een eenzame man of vrouw troost zoekt.
De mens zoekt en heeft steeds meer be-
hoefte om iets te vinden. “En de Kapel-
berg zal ervoor zorgen dat het blijft. Dat is
onze taak, want kijk maar, je ziet dat het
nodig is .”

Gelovig

Theo Pekel van de stichting: “Steeds meer
mensen in deze Coronatijd komen en ste-
ken een kaarsje aan. Naar de kerk gaan
gaat niet. Hier hebben ze hun eigen indi-
viduele geloofsbeleving. Op zoek naar
troost. In tijden van nood zie je dat de
mens nog steeds gelovig is.’

Tot 2 juni zijn er door het virus geen dien-
sten in de kapel. Dus steken een kaars
aan. Bidden en zingen zacht over 

over
en ”…

en eindigen met:

Haar haar is grijs, ze loopt veel langzamer
dan het jachtige leven, want ze hoeft niet
meer mee te draaien. Met een lieve glim-
lach noemt Jacqueline de naam Maria.
Ze komt hier altijd, zegt ze. En dan ver-
wonderd over de vraag waarom: "Waar-
om? Waarom? Maria is toch onze
moeder!"

Bekijk hun website:
www.mariakapelbergharen.nl

www.mariakapelbergharen.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen,
-vrienden en lezers van het

Christoffel Nieuws,

Toen op 1 januari 2020 miljarden mensen
anderen een gelukkig, gezond en voor-
spoedig nieuw jaar wensten was er geen
enkele gedachtenspinsel over de meest
merkwaardige invulling van het jaar 2020.
Aan het einde van het eerste trimester is
er werkelijk niemand meer op de wereld-
bol die dit jaar gaat vergeten. Op vrijwel
alle terreinen zijn er gevolgen en aanpas-
singen van de maatregelen die de ver-
spreiding van het coronavirus moeten
beteugelen. Vrijwel geen witte vliegtuig-
strepen in de lucht, treinen die maar met
enkele tientallen personen zijn bezet, een
scherpe daling van de inkomsten uit ver-
keersovertredingen. ‘Blijf zo veel mogelijk
thuis’, dat was het advies. Stop met alle
evenementen, sluit musea en theaters,
doe de deur van de scholen en universi-
teiten dicht, laat mensen niet winkelen en
restaurants en terrasjes bezoeken verdwe-
nen uit het programma. Ooit, of misschien
wel nooit, weten we of het heeft gehol-
pen: mensen op afstand, neus- en mond-
bescherming door het dragen van
mondkapjes, geen handdruk of schouder-
klopje meer. Het sociale van de mens
wordt zwaar op de proef gesteld en on-
zichtbaar is nog welke gevolgen dit gaat
krijgen.

Geen afgeronde voetbalcompetities,
tienduizenden mensen in de culturele we-
reld leven in onzekerheid, nog zeker vier
maanden geen festivals, Oktoberfest van
de agenda verdwenen en dus ook geen
georganiseerde wandeltochten meer op
het programma. De 104e Vierdaagse van
Nijmegen zal niet dit jaar plaatsvinden.
Het officiële bericht dat kwam was niet
nieuw. Nieuw is wel dat er een zoektocht
zal ontstaan in de wereld van de wande-
laar en ook van hen die zeer betrokken
zijn bij evenementen. Hoeveel ambitie
blijft er over bij de vrijwilliger van een wan-
delsportvereniging? En hoe staat het er
financieel voor bij een jaar zonder inkom-
sten? En hoe houd je bij de wandelaars
en vooral bij de zwevende groep sportie-
velingen de aandacht bij het bewegen,
bij het leveren van fysieke prestaties tij-
dens het afleggen van uitdagende en
afwisselende trajecten? Kortom, hoe bind
je mensen aan de wandelmars die er niet
is? En dat moet nog mogelijk zijn zonder
dat mensen elkaar niet of zeer beperkt
ontmoeten.

Stilstaan bij bewegen lijkt het motto van
deze maanden. Uit veel landen komt een
toenemend aantal geluiden van slecht
onderhoud van de lichamelijke conditie.
Het is een gevolg van veel thuis zitten,
soms werkend en vaak ook niet, van het
gesloten zijn van sportzalen en sportvel-
den en van het ontbreken van een direc-
te prikkel om activiteiten te ondernemen.
Toch staan velen niet stil en werken idee-
en uit om alle mensen in deze 1,5 meter
samenleving te motiveren om iets te on-
dernemen. Digitaal worden steeds meer
wandelparcoursen aangereikt. Ook in het
bijzondere jaar 2020 moet het mogelijk zijn
om er met de wandelschoenen aan op
uit te trekken. De rugtas moet iets meer
gevuld zijn en het verdient aanbeveling
om reinigingsvloeistof en een mondkapje
mee te nemen. Alle meters die de komen-
de weken worden afgelegd zijn niet ter
voorbereiding op de Nijmeegse Vier-
daagse of op een ander meerdaags
wandelfestijn, maar wel voor een verster-
king van de persoonlijke conditie en van
het weerstandsvermogen. Laat dat, voor
zover dat lichamelijk is op te brengen, een
stimulans zijn.

Op www.wandel.nl staan heel veel tips
over routes in rustige gebieden en hoe de
nieuwe gedragsregels kunnen worden ge-
bruikt.

Henry Mooren

www.wandel.nl
www.wandel.nl
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KERMISSEIZOEN VOORBIJ VOORDAT HET BEGONNEN WAS

Complete kermisbranche gaat kapot
Politiek biedt 0 perspectief na lockdown tot eind augustus
Na herhaaldelijk verzoek nog steeds geen reactie uit Den Haag

Gisteravond kwam tijdens de wekelijkse persconferentie de moker-
slag voor het Nederlandse kermisbedrijf. Geen kermissen mogelijk
tot 1 september aanstaande. En daarna geen enkel vooruitzicht of
perspectief! Grote teleurstelling onder de exploitanten welke de
wanhoop nabij zijn. Niet alleen een complete branche dreigt verlo-
ren te gaan –familiebedrijven van generatie op generatie –maar in
het kielzog slepen we alle toeleveranciers, fabrikanten & organisa-
toren (waaronder honderden stichtingen en verenigingen van vele
jaarlijkse traditionele festiviteiten) met ons mee. Niks niet ‘1½ meter
samenleving’. Wij staan 1½ meter voor de afgrond!

GAME OVER
Persbericht

Dit coronavirus hangt als een donkere wolk boven de we-
reld. En vooropgesteld dat onze volksgezondheid de hoog-
ste prioriteit dient te genieten voelt het wel ongelofelijk
wrang om als branche het gevoel te hebben op geen enke-
le manier serieus genomen te worden en zijn de gevolgen
voor de bijna 1000 ondernemers met ruim 4000 attracties de-
sastreus. Zonder daadkrachtige financiële hulp en politieke
aandacht voor onze seizoens gerelateerde bedrijfstak, met
al zijn bijbehorende tradities, gaan wij volledig kapot. Op ons
reeds ingediende noodfonds is door de politiek nog totaal
niet gereageerd. Nog niet eens een ontvangstbevestiging.

Aanvankelijk wordt het gehele bedrijfsleven, door zowel pre-
mier Rutte als minister Wiebes, op actie gezet. We moeten
per bedrijfstak nadenken over de nieuwe werkelijkheid, de
‘1½ meter samenleving’. “Zonder protocol komt u niet open”
zijn de letterlijke woorden van Wiebes. We volgen alle spelre-
gels, schrijven protocollen op attractie niveau, zelfs de be-
trokken grote gemeenten doen een voorstel voor de
‘openbare ruimte’ en bovendien krijgen we de mogelijkheid
om een ‘proefkermis’ op te bouwen om de richtlijnen in de1 ½ meter meten op de proefkermis in Apeldoorn

Lees verder 
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praktijk te testen. Deze ‘intelligente’ aanpak sprak ons aan,
we zijn inventief en creatief geweest. Als een volwassen in-
dustrie keken we naar de mogelijkheden en bood het ons
hoop voor de periode na 1 juni......

Aangezien wij altijd zaken doen met de overheid –al onze
grote kermisfeesten met duizenden euro’s aan pacht staan
in de binnensteden van vele Nederlandse steden –valt het
ons nu rauw op ons dak om op een dergelijke manier voor
de zoveelste keer door de politiek niet serieus genomen te
worden. Ons vertrouwen in de overheid is beschaamd. Zon-
der enige vorm van overleg met een bedrijfstak die maar
liefst 1.400 ‘evenementen’ op jaarbasis van attracties en een
grote economische spin-off voorziet. Als geen ander geeft
de kermisbranche volume aan ieder feest! Om te komen tot
een oplossing eisen we nu aan tafel te gaan met de betrok-
ken ministeries.

Hartelijke groet

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders –BOVAK

De Nederlandse Kermisbond NKB

Meten is weten



Christoffel Nieuws pagina 12← terug naar pagina 1

Terugkoppeling gesprek met minister van
Infrastructuur en Waterstaat op 15 april jl.

Na het gesprek van 1 april met de minister van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft er gisteren op-
nieuw een gesprek plaats gevonden tussen de minister en de
maritieme sector, waaronder ook het CBRB, om de huidige
stand van zaken te bespreken. In dit gesprek is de verzamelde
informatie van de leden meegenomen en heeft Paul Goris,
voorzitter van het CBRB, deelgenomen aan deze digitale bij-
eenkomst.

Markt
De huidige stand van de markt, waarbij de situatie met name
bij de droge lading met de week verslechtert, het container-
vervoer kampt met teruglopende volumes en dat het perso-
nenvervoer onverminderd erg lijdt onder deze crisis, is
nogmaals onder de aandacht gebracht bij de minister. Er is
tijdens het gesprek extra aandacht gevraagd voor de bijzon-
dere status van de ‘overheids’-veren, die buiten sommige re-
gelingen vallen. Er moet gezamenlijke verantwoordelijkheid
komen van nationale en decentrale overheden voor
veerdiensten. Er wordt door de minister druk op dit onderwerp
gezet.

corona dossier

Steunmaatregelen
Op 7 april heeft het kabinet besloten over uitbreiding van de
regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
(TOGS). Daarbij zijn ook enkele voor de binnenvaart relevante
SBI-codes aan de lijst toegevoegd. Helaas is de code 50.10
(passagiersvaart en waddenveren) nog niet toegevoegd. De
minister gaf aan dit besproken te hebben met staatssecretaris
van Veldhoven, die deze kwestie behandelt. Ze zegt toe op kor-
te termijn hierover een terugkoppeling te kunnen doen.

Ook de vestigingsvereisten van de TOGS-regeling en het sei-
zoenswerk in de NOW-regeling zijn nogmaals aangekaart bij de
minister. Deze regeling biedt vrijwel geen oplossing voor veel
ondernemers die grotendeels afhankelijk zijn van seizoenswerk.
Er is al contact met de ministeries van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid en Economische Zaken en Klimaat over deze onder-
werpen. Dit wordt op korte termijn teruggekoppeld.

Infrastructuur
Met ingang van vorige week is de nachtsluiting van de sluizen
op de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) een feit. Waar de
grondslag voor dit besluit (beschikbaarheid bedienend perso-
neel ten gevolge van COVID-19) niet ter discussie staat, heeft
het CBRB wel vraagtekens over de snelheid, eenzijdigheid en
de argumentatie waarmee de dagelijkse sluiting tussen 21:00u
en 05:00u is bekrachtigd.

Lees verder 
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CBRB-voorzitter pleit voor onbelemmerde doorgang van goede-
ren. Het gaat hier immers om één van de vitale Europese TEN-T
transportassen waarop een zeer aanzienlijke beperking is inge-
steld, voorlopig zonder concrete einddatum. Het besluit van de
Franse exploitanten om zonder alternatief binnen 48 uur 1/3 van
de dagelijkse schutcapaciteit te onttrekken staat dan ook haaks
op deze ambitie om de onbelemmerde doorgang van goede-
ren, met name de essentiële goederenstromen, te kunnen waar-
borgen.

Nederland en België slagen er ondanks de corona maatregelen
wel in om de bediening van hun vitale infrastructuur op de assen
Rijn-Amsterdam en Rijn-Antwerpen/Gent in stand te houden.

Het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en de European Barge
Union (EBU) hebben deze situatie al op nationaal en internatio-
naal niveau met verschillende partijen besproken en vragen nu
de minister actie te ondernemen op Europees en Frans niveau.
De minister heeft toegezegd dit op te nemen met haar Franse
ambtgenoot.

Banken
Rente en aflossingen zijn in deze crisis voor 6 maanden opge-
schort. In het gesprek van gisteren is de vraag neergelegd of
de looptijd van de leningen kunnen worden verlengd met de
periode van uitstel. In de vorige crisis was dit ook het geval. De
minister gaat dit opnemen met haar collega van het ministerie
van Financiën, maar vraagt wel om input van een aantal voor-
beelden van destijds. Wij hebben toegezegd deze voorbeel-
den te zullen aanleveren.

1,5 meter economie
Het CBRB heeft van het ministerie van IenW de vraag gekre-
gen hoe de 1,5 meter economie in de binnenvaart zou kunnen
werken. Wij inventariseren met de leden van de verschillende
deelmarkten hoe dit mogelijk zou kunnen zijn. In de tankvaart
en droge lading lijkt dit te realiseren, maar in het personenver-
voer is dit een grote uitdaging. Wij zijn als sector voorstander
om alles weer naar de normale omstandigheden terug te
brengen. Gisteren hebben we in ons gesprek laten weten dat
we dit verder uitwerken en aanleveren aan het ministerie.

Zodra wij meer weten over de terugkoppeling van de boven-
genoemde punten zullen wij u daarvan op de hoogte bren-
gen. Daarnaast wordt erop kort termijn weer een nieuw
gesprek gepland met de minister.
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Binnenvaartsoos Zwijndrecht

We leven sinds enige tijd in een andere
wereld, een wereld die we niet gewend
zijn. Het coronavirus houdt ons in de
greep. De economie doet een flinke
stap terug, MKB heeft het moeilijk door
sluiting of minder omzet. Sommige be-
drijven varen er wel bij omdat er meer
vraag is naar hun materialen. Sommige
ondernemers worden vindingrijk om hun
waar aan de man te brengen. We leven in een wereld van 1,5
meter afstand houden. We zijn beperkt in onze vrijheid. Over het
algemeen komen we niet verder dan de supermarkt, een eindje
wandelen of een eindje fietsen. Ga je met de auto een rit maken
dan zijn er veel parkeerplaatsen afgesloten er zijn er geen voorzie-
ningen voor een sanitaire stop tenzij je bij iemand op bezoek gaat.
Ouderen in zorgcentra ontvangen geen bezoek waardoor ze een-
zaam zijn en gevaar lopen voor het coronavirus. Jonge mensen
hebben nog wel eens moeite om zich aan de regels te houden.
Je kunt het veroordelen maar ook wel weer begrip ervoor heb-
ben. Jonge mensen blijven niet op een plek, ze willen vrienden en
vriendinnen ontmoeten daar ben je jong voor. Toch moeten ze tot
de orde geroepen worden.

Beperkt bezoek ontvangen of op bezoek is mogelijk maar dan de
opgelegde afstand bewaren. Heel belangrijk!  Bijeenkomsten van
veel mensen kan in de huidige situatie niet. Evenementen zijn tot 1
september verboden. Zo ook onze eigen Binnenvaartsoos. Wan-
neer we weer van start gaat is erg ongewis. Het blijft voorzichtig
zijn ook al wordt het weer vrijgegeven. Bezoekers van de Binnen-
vaartsoos vallen, gezien de leeftijd, onder de kwetsbare groep.

De soos van 7 april met de paas-loterij werd afgelast. Maar wat
doe je met de prijzen die je al gekocht hebt en klaar liggen voor

Lees verder 
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de loterij?  Om een paashazen en andere versnapering tot vol-
gend jaar te bewaren komt de versheid niet ten goede. Jean
Wijnen kwam op het idee om het aan de bewoners van het ver-
zorgingshuis De Lindonk in Zwijndrecht te schenken. Al snel komen
er dan een paar nieuwsgierige bewoners kijken. Mensen vinden
het leuk om wat te krijgen en zijn er dankbaar voor. Je gaat zelf
met een tevreden gevoel daar weer weg.

De soos is altijd voorzien van voorraad koffie, thee, koffiemelk,
dranken en andere versnaperingen maar het internaat waar de
soos wordt gehouden is ook gesloten en kun je het daar niet kwijt.
Daar vond Jean ook weer een oplossing voor. Zij bracht het naar
scheepswerf ‘t Ambacht in Hendrik-Ido Ambacht. De werf spon-
sort elk jaar de haring voor onze haringparty, op de laatste soos
voor de zomerstop, waar we ze erg dankbaar voor zijn, dus ging
de bovengenoemde voorraad naar de werf en konden de me-
dewerkers van de werf weer van de voorraad van de soos genie-
ten. Voor-wat -hoort -wat en er belandt niets in de afvalbak.

De wens vanuit de soos is dat iedereen gezond door de huidige
situatie heen komt en dat we bij heropening van de soos al onze
gasten kunnen begroeten.

Ina Feenstra

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.
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KSCC Nijmegen Soos met…
modeshow afgelast

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat
de jaarlijkse Soos met… i.s.m. De Haas Mode
niet kan doorgaan.
Wij volgen hiermee de adviezen en richtlij-
nen van de Nederlandse regering en het
RIVM inzake de coronacrisis.

Bericht van broeder Willy Leensen
Selamat pagi of te wel goeie morgen. De livestreaming van de
eucharistieviering op zondag wordt ook door mij meegevierd.
Hartelijk dank voor de inspirerende en bemoedigende woor-
den en voor het gebed. Hier is het niet anders dan bij jullie.

Verhoudingsgewijs zijn de aantallen besmettingen nog binnen
de perken. Maar in mei kan er wel een grote piek ontstaan als
de Indonesiërs TOCH op het einde van de vasten in grote ge-
talen naar hun ouderlijkhuis trekken om vergiffenis te vragen
aan hun ouders en als die niet meer leven aan de oudste
broer. Dat heet 'Siloterahmi'. Heel mooi natuurlijk, maar dit keer
maar met de app of skype.

Hartelijke groeten aan de hele KSCC gemeenschap. We bid-
den voor elkaar.

Br. Wilhelm (Willy Leensen)
Het allerbeste. God bless you.

Bericht van Kees Smeele
Beste Bernhard.

Hoe is het er mee ondanks de ziekte corona? Na dat ik hier
met de straatkinderen en medebroeders een twee uur duren-
de dienst heb meegemaakt en processie en h. Mis heb be-
leefd heb ik toch even naar uw h. Misviering gekeken en
meegebeden. Ik moet zeggen: ‘proficiat’ het was goed en fijn.
Zelfs in Afrika hebben we gekeken. Nogmaals dank.

Hartelijk gegroet aan uw medewerkers en aan allen rond u.
Hopelijk blijf je gezond om dit te doen.

Gegroet uit Congo.
Ook wij zijn als het ware in quarantaine.

Kees.
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Op donderdag 23 april is, op de leeftijd van 86 jaar,
Paula Maria Lubbers overleden.
Door omstandigheden heeft de bijzetting van Paula
in het graf van haar ouders in kleine kring
plaatsgevonden op woensdag 29 april.
Ook in deze tijd is individueel grafbezoek mogelijk op
de begraafplaats "Laurentius", Nieuwe Crooswijkseweg 123 te
Rotterdam-Crooswijk met inachtneming van de bijzondere en
algemene voorwaarden mogelijk. Het graf ligt in afdeling 1 C-
3-23 nummer G00198.
Als de omstandigheden het weer toelaten zal in het kader van
de familiedag in de H. Lambertuskerk een H. Mis van Requiem
gevierd worden.
Correspondentieadres: Jacob van Ruisdaellaan 6, 3401 NL
IJsselstein.

JUBILEUM

Op zaterdag 2 mei vieren Ton en Joke Smits dat zij 50 jaar ge-
trouwd zijn. Wij feliciteren Ton en Joke met hun Gouden Huwe-
lijk.

Op zondag 17 mei vieren Hans en Cathy
Aerts dat zij 50 jaar geleden in het huwelijks-
bootje stapte. Wij feliciteren Hans en Cathy
met hun Gouden Huwelijk.

OVERLEDEN

Op woensdag 8 april is, op de leeftijd van 86 jaar, Berend Jan
Ligtenberg overleden. Emeritus predikant. Echtgenoot van
Martha Ligtenberg – Smit. Berend is in kleine kring op de
natuurbegraafplaats ‘In het bos’ te Dieren begraven.
Correspondentieadres: Bosscheweg 71, 5056 KB Berkel-Enschot.

Op zaterdag 18 april is, in de leeftijd van 82 jaar,
Petrus Franciscus (Piet) van Neijenhof overleden.
Partner van Janneke Barelds. Weduwnaar van
Johanna van Neijenhof – van de Vooren. Gezien de
omstandigheden door de coronacrisis heeft op
zaterdag 25 april de afscheidsplechtigheid in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Spitsstraat 1, 6051 GT Maasbracht.

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Chris-
toffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang  van
het parochiecentrum of op onze website, 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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1-5 Joke van Oyen, m/s “Belvedere”, F.T. Vink; dhr. Danie Martens.
2-5  Alois van Megen; Dennis de Regt; mevr. Moira Teunissen;

Lars de Bot.
4-5 Hans Valk; Sjef Viergever; Cas Viergever; Antoine Bos;

Manuela Driessen, m/s "Berdina".
5-5 Dhr. Wim Wanders, m/s “Torrent”; mevr. Anita de Jong;

dhr. Peter Wanders, v/h “Sianto”; dhr. Rob van de Donk,
van duwboot “Amigo”.

6-5 Willy Kersten; Merijn Broeders; Patrick Wennekes;
Amelie Lea Jolien Költgen.

7-5 Ton Zwaans; Eloy Lischer, m/s “Ilze”; dhr. Sjef Bom;
Rosa de Keijzer.

8-5  Monique Bosman; mevr. Adams-de Leeuw; Noa Poppelier.
9-5 Jan Buil, m/s "Aurora”; mevr. L. Brugman-Stenssen v/h “Gerlie”;
 Lilian van Bernebeek; Andres van Ingen; Gerda Zwaans;

Erica Bouwman.
10-5 Richard Driessen; Demi van Tiem.
11-5 Mevr. Jessica Verberck-Minnema; mevr. Nadine Mooren,

m/s "Prudentia"; Herman v.d. Wijgaart m/s “Jasmijn”;
Liane Pauwels; Juul Nuij.

12-5 Dhr. Joop van Megen.
13-5 Heinz Valk m/s “Kim”; Mandy van Thiel; Loraine van Meegen.
14-5 Mieke Bosman-Nuy, v/h “Tonny”; Joep Nuy;

Hans Jacobs van Pandora.
15-5 Patricia Broeken; Berdina van Megen-Burgers.

ZONDAG 3 MEI 2020

Ds. Ligtenberg,

Voor de oom van Steve Severeyns,
Voor overleden ouders Jan en Willemien van de Ven,
Jennie Verlaan-Bult,
Albert Kroon,
Tjek van Ophuizen en Theo van Ophuizen,
ouders van Oijen-Derksen v/h m/s Ejo,
mw. Bep Bertine van ’t Veen-Ruiten en
John Bertine van ’t Veen en Raymond,
ouders de Jong-van den Berg “Stella Maris”
ouders van Gils-Luijer en Ton en Ida van Gils,
ouders van Neijenhof-van de Vooren “Johanna-N”,
Geoffrey Keizer ms. Avanti,
dhr. Harry Mooren en mevr. Nelly Mooren.

-Voor Ton en Joke Smits-Vermeeren, vanwege hun 50 jarig
huwelijksfeest zaterdag 2 mei.

- Voor de slachtoffers van de oorlog 1940-1945.
Dat velen zich mogen inzetten voor de vrede in de wereld.

Lees verder 
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- Wij bidden dat mensen zich laten roepen voor het priester-
schap, diaken, pastoraal werker en gebedsleider.
-Voor de  kermis en circus gemeenschap en de cruise vaart
die zeer zwaar getroffen worden en waarvan nog geen licht
aan de einde te zien is. Dat men vanuit de branche zich inzet
voor de toekomst.
-Natuurlijk ook een intentie voor de medici, verplegend perso-
neel, die zich inzetten voor de Corona patienten, maar ook de
mensen van de thuiszorg en verdere ziekenzorg werken.
-En voor de pastoraat zorgenden.
-En het openbaar bestuur.

ZONDAG 10 MEI 2020

Miep en Gerard Wennekes-Heijmen en Elisa,
ouders van Neijenhof-van de Vooren “Johanna-N”,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’,
mw. Paulina Wams-van Steen, v/h ms Dieu Donné en overle-
den familieleden,
mw. M. Kooren-Klarenaar,
Magda Sipkema,
dhr. G. van Laak,
pater C. van Bemmelen SCJ schippersaalmoezenier,
pater Sjef van Dooren sdb,
ouders Wanders-Booltink,
dhr. Kris van Meel,
dhr. J. Hoefnagels,
dhr. Jan Derksen,
mw. Gerrie Bennink,
dhr. Jan Kruisinga.

-Voor de  kermis en circus gemeenschap en de cruise vaart
die zeer zwaar getroffen worden en waarvan nog geen licht
aan de einde te zien is. Dat men vanuit de branche zich inzet
voor de toekomst.
-Natuurlijk ook een intentie voor de medici, verplegend perso-
neel, die zich inzetten voor de Corona patienten, maar ook de
mensen van de thuiszorg en verdere ziekenzorg werken.
-En voor de pastoraat zorgenden.
-En het openbaar bestuur.

VERVOLG

Lees verder 
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* Monique Huibers (Afd. B24 – kamer 18).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS 100,
6532 SZ.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikva-
ren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051 CW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF, KAS-
TEELHOF 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.
* Kristina Vorobeva, trapeze artiest.
AMSTERDAM, REVALIDATIECENTRUM READE,
OVERTOOM 283, 1054 HW.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Dhr. Hans van Zoest in Maasbracht.
MAASBRACHT, HERNASTRAAT 9, 6051 GE.
* Hennie de Grauw, TweeSteden Zieken-
huis Tilburg.
TILBURG, DOCTOR DEELENLAAN 5,
5042 AD.
* Mevr. Dora van Erdman-Neijenhof.
DIEMEN, Rode Kruislaan 257, 1111 NL.
*  Roos Denies (in het ziekenhuis in Maas-
tricht).
*  Dhr. Jan van der Pluijm, Knotwil 29 Al-
mkerk,
*  Mevr. Christi Steinkamp, locatiemanager
Meander internaat.
*  Mevr. Betsy Leensen – Huibers,
*  Michel Swinkels uit Kerkrade,
*  Dhr. Dick Wijte,
*  Dhr. Jos van Lier,
*  Marion van Steenbergen in C.W.Z.
*  Roos Denies in Maastricht AMC,
*  Leni van Griensven in Apeldoorn,
*  Xenia Scheepbouwer in Frankrijk.

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.
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN 2020
Elke zondag na de live-stream Eucharistieviering telefonisch spreek-
uur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC Nij-
megen

Zo 3 mei 11.00 uur
Eucharistieviering via livestream. Lees
meer over de livestream op de volgen-
de pagina.

Di. 5 mei Bevrijdingsdag. Kantoor KSCC gesloten.
Centrum is telefonisch bereikbaar.

Zo 10 mei

Moederdag

11.00 uur
Eucharistieviering via livestream. Houdt
onze berichtgeving in de gaten voor de
toegangscode.

Zo 17 mei 11.00 uur
Eucharistieviering via livestream. Houdt
onze berichtgeving in de gaten voor de
toegangscode.

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

Geen activiteiten schipperssoosen

In verband met de coronacrisis zijn alle activiteiten gestopt
van:
KSCC ‘Het Zuiden’
KSCC Rotterdam
KSCC Nijmegen
Binnenvaartsoos Zwijndrecht
Millingse Scheepvaart Vereniging St. Nicolaas
SOOS Maasbracht

Het seizoen van Schippersvereniging Sterreschans in
Doornenburg is in maart gestopt. Zij beginnen weer na de
zomer op vrijdag 25 september.

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Op zondag 3 mei is de H. Mis live te volgen via een uitzending
op internet.
De H. Mis begint zoals vertrouwd om 11.00 uur.
Hieronder staat een code. De code is in blauwe letters en is
onderstreept.

https://youtu.be/coG2vd2qROA

Iets voor 11.00 uur klikt u direct op de code hierboven of u typt
de code direct in Google in. U wordt dan automatisch ver-
bonden met YouTube, het videoplatform van Google. U hoeft
verder niets te doen.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeld-
scherm.

Wanneer u de uitzending op het hele beeldscherm wilt zien,
klik u rechtsonder in het YouTube beeld op het witte vierkantje.

De video zal nu het hele beeldscherm gebruiken. Druk op Esc
wanneer u weer terug wilt naar de vorige situatie.

Heeft u een smart-tv dan kunt u de uitzending ook volgen. Ga
naar de YouTub app en gebruikt bovenstaande blauwe code
of nog makkelijker voer bij het zoekveld KSCC Nijmegen in en
u ziet dan alle uitzendingen van het KSCC staan. Ga dan naar
de Heilige mis  die u wilt zien of terugkijken.

De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeld-
scherm.
Na het einde van de viering stopt de uitzending en kunt u de
computer afsluiten.

U wilt de uitzending terugkijken of heeft u de uitzending ge-
mist? Geen probleem. Klik dan ook op bovenstaande code.

https://youtu.be/coG2vd2qROA
https://youtu.be/coG2vd2qROA
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Angst de Baas

In een maatschappij die steeds drukker,
massaler, harder en onveiliger wordt,
slaat de angst steeds meer mensen om
het hart. Alcohol, softdrugs of
kalmeringsmiddelen bieden wellicht
enig soelaas. Ze helpen op den duur niet
meer. Je hebt steeds meer nodig om je
een beetje goed te voelen. Een leven in
de greep van de angst is een leven vol
gemiste kansen.

Als angst je gevangen houdt, dan raak je steeds meer in een
isolement. Je voelt je eenzaam en onbegrepen.
Dit boek helpt je dat isolement te doorbreken en je vrijheid
weer terug te veroveren. Neem samen met je partner, met
lotgenoten of huisarts/therapeut de tien stappen door die
zorgen voor zorgeloosheid en durf. Ook al is je angst nog zo
vreemd, je dient hem wel serieus te nemen en op de juiste
manier te lijf te gaan.

Hoe je dat effectief kunt aanpakken leer je in tien stappen
met de Angst de Baas

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

AdvertentieDeel uw verhaal over deze coronacrisis met elkaar!

In deze periode waarin we de gevolgen van de coronacrisis on-
dervinden, wordt aan de gehele maatschappij gevraagd zijn
steentje bij te dragen om covid-19 terug te dringen. En om de
mensen in en buiten de zorg te ondersteunen.

We zijn op zoek naar verhalen van onze lezers over hoe u de af-
gelopen periode heeft ervaren.

Het mogen vrolijke verhalen zijn, maar ook minder vrolijke. We la-
ten het volledig aan u. Om een idee te geven waar wij aan den-
ken volgen hieronder wat ideeën. Maar nogmaals we laten het
aan u.

● Geeft u steun aan familie of vrienden? Of ontvangt u het? Wat
voor steun?

● Kent u iemand in een verpleegtehuis? Of iemand die er werkt?
● Mist u iemand die u al een tijd niet meer ziet, omdat visite niet

mogelijk is?
● U mag ook een meer beschouwend verhaal insturen. Bijvoor-

beeld dat de crisis is ontstaan door klimaatverandering, of juist
niet.

Misschien heeft u een goed idee hoe onze toekomst er met een
anderhalve-meter-economie er uit moet zien. Of denkt u dat dat
onmogelijk is?

Stuur uw verhaal dat u met onze lezers wilt delen naar onze re-
dactie.

U mag dat per brief doen. Stuur de brief naar:
Stichting KSCC t.a.v. redactie Christoffel Nieuwsbrief
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen.

Of per e-mail naar: redactie@kscc.nl

We kijken uit naar uw verhaal.

www.fritswinter.nl
www.fritswinter.nl
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
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Schippers verhalen

Verschillende schippers en schippersvrouwen vertellen hun ver-
haal over hun leven aan boord van Rijn- en Binnenvaartschepen.
Op een enkeling na begon dat leven aan boord van een sleep-
schip. Kort na de Tweede Wereldoorlog werden veel van deze
sleepschepen omgebouwd tot motorschip. Waarna de schipper,
kapitein was op een motorschip. Door de snel veranderde
scheepvaart waarbij het sleepschip ging verdwijnen zijn zij bijna
allen op gemotoriseerde schepen zoals; motorschepen of op
duwboten gaan varen.
De verhalen geven een goed beeld over de snelle verandering in
de Rijn- en Binnenvaart, vooral op gebied van motorisering en
modernisering.

Boekinformatie:
ISBN: 9789059612099
Afmeting: 15x22,50
Uitvoering: paperback
Omvang: 304 pagina's
Auteur: R. de Jongh
Prijs: € 19,90

Te bestellen bij
Uitgeverij De Alk BV

Ga naar hun website

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.

http://www.alk.nl/?action=viewCat&cid=1&lid=1
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ROTTERDAM – De vakbeurs Transport & Logistics die gepland
stond op 6 en 7 oktober 2020 in Rotterdam Ahoy wordt ver-
plaatst naar woensdag 26 en donderdag 27 oktober 2022.
Transport & Logistics is de enige vakbeurs in Nederland die
door verladers en opslaghoudende bedrijven bezocht wordt
om hun logistiek te optimaliseren. In 2020 zou Transport & Logis-
tics voor het eerst plaatsvinden op een nieuwe datum, name-
lijk oktober. Die primeur wordt nu verplaatst naar 2022.

“Wij hebben dit besluit genomen met pijn in ons hart. Internati-
onaal transport heeft al vanaf het begin van de uitbraak van
het coronavirus flinke klappen te verduren gehad, maar dit zal
naar verwachting dit najaar weer gaan herstellen. Wij hadden
met Transport & Logistics een flitsende start met reeds 50 expo-
santen die zich hadden ingeschreven, echter in de afgelopen
maanden stagneren de reserveringen van met name expo-
santen actief in multimodaal transport. Hierdoor kunnen wij
geen volwaardige opzet van de beurs aanbieden met de
naam Transport & Logistics”, zegt Bianca van Grinsven namens
de beursorganisatie.

Voor meer informatie: www.transportlogistics.nl

Transport & Logistics verplaatst naar 2022

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

www.transportlogistics.nl
www.transportlogistics.nl
https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

Hij zorgde wel dat hij weer in bed lag als
zijn lakeien hem 's morgens kwamen wek-
ken. Je moet er maar opkomen! Ze zeg-
gen wel eens dat je zelfs de duivel kunt
laten dansen als je geld hebt! Zondag
gaan we in de Notre Dame naar de mis.
Daarna gaan de een Nederlandse krant
kopen bij de Arc de Triomphe. Het is erg
warm vandaag. In de avond hebben we
een wandeling gemaakt langs de Seine
en bij de fonteinen op het Trocadero een
glaasje gedronken. De volgende dag ha-
len we Thea op van Gare du Nord. Als we
terug aan boord komen zit Sjanneke al
binnen op ons te wachten. Ze was door
het raam geklommen, want ze had geen
sleutel. 's Avonds zijn we naar Montmartre
en de Champs Elysées geweest. De vol-
gende dag gaan Thea en Sjanneke sa-
men de stad in en vrijdag brengen we
Thea weer naar de trein.
Op zaterdag komen Gijs Damen en zijn
vriendin voor een weekendje Parijs. We
hebben gezellig wijn zitten drinken op de
Montmartre en zondag zijn we samen
naar de mis geweest in de Notre Dame.
Na de mis hebben we met zijn allen de
toren van de Notre Dame beklommen. Je
had daar een prachtig uitzicht over Parijs.

's Middags maken we met onze tjalk een
rondvaart door de stad en de twee eilan-
den. Gijs en lngrid vonden dat ze een
prachtig weekend hadden gehad en op
zondag gingen ze weer terug naar Nijme-
gen.

Nu blijven we na al die weken alleen ach-
ter. We gaan iedere dag op stap. Op een
dag hebben we de luizenmarkt bezocht.
Die is opgebouwd uit kleine vierkante
houten hokjes die altijd blijven staan. In
die hokjes is van alles te koop: oude tafels
en stoelen, antieke kasten, porselein, glas-
werk etc. Je kunt beter opnoemen wat er
niet te koop is. Dan ben je vlugger klaar.
We zijn zelfs een middag naar het hon-
denkerkhof geweest. Er stonden prachti-
ge grafstenen op de grafjes. We zagen
verschillende oude vrouwtjes voor een
graf een traantje wegpinken. Echt zielig!
Grafjes waar kanariepietjes in lagen en
nog verschillende andere beesten. In het
Louvre hebben we ook een middag rond-
gelopen. De Mona Lisa heeft ons met
haar kuise oogopslag ook aangekeken.
Ze staat achter kogelvrij glas om bescha-
digingen te voorkomen. Toen stelde ik
Miek voor om ook de Folies Bergères te
bezoeken, want ze zeggen dat je niet in
Parijs geweest bent, als je dat niet gezien
hebt. Dat hebben we dus gedaan op
een zaterdagavond. Kaartjes gekocht en
naar binnen! We zaten op de eerste rij en
om acht uur begon de show. Er kwamen

een stuk of vijftien schaars geklede dames
het toneel op. Ze voerden werkelijk een
paar prachtige dansen uit. En wat een
benen hadden die meiden. lk dacht gelijk
aan Godfried Bomans die in de bioscoop
naar een film zat te kijken waar ook een
prachtige filmster met mooie lange be-
nen te zien was. Het mannetje dat naast
hem zat stootte hem aan en zei: ik wou
dat mijn vrouw één zo'n been had.
Na de dans kwam een van de dames het
toneel af en vroeg aan de heer naast mij
in het Frans of hij met haar wilde dansen.
Ze pakte hem bij de hand en nam hem
mee het toneel op. De arme man was, zo
te zien, het liefst ter plekke door de vloer
gezakt. Ze deed hem voor welke pasjes hij
moest maken. Daar kwam natuurlijk niet
veel van terecht. Wat was ik blij dat ze mij
niet had uitgekozen. Ik had niet geweten
hoe ik daarboven had moeten kijken. Je
stond gewoon voor paal, volgens mij. Ver-
der waren de uitvoeringen die ze en tone-
le brachten heel mooi. Wij gingen heel
tevreden met de metro naar boord. Sjan-
neke ging ook vaak, als ze tijd had, met
ons de stad in. Maar op een gegeven
moment hadden we alles wel gezien wat
we wilden zien.
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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:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

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

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

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

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

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

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

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

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
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