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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 1 - 14 januari - Jaargang 6

Van de bestuurs- en directietafel
De lockdown is met drie weken verlengd. In onze
wereld van kermis, circus en binnenvaart kijkt men
ook met angst de toekomst in. Wanneer is er een
kermis of circus in het dorp of de stad?
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Naar aanleiding van de verlengde coronamaatregelen zoals afgekondigd
op dinsdag 12 januari, het volgende:
Het KSCC Schipperscentrum in de Waalhaven in Nijmegen is open voor
vragen, informatie en post ophalen en voor sociaal-pastorale hulp.
De maatregel blijft tot zeker 9 februari van kracht.

Schipperscentrum Raamsdonksveer een tijdje gesloten
Gezien de zorgelijke ontwikkelingen rond het coronavirus, hebben we in
overleg met het bestuur besloten om schipperscentrum ’Het Zuiden’ tijdelijk
tot 9 februari te sluiten. Er is dus de komende 4 zondagen geen zondagse
dienst. Als de situatie het toelaat gaan we na 9 februari weer opstarten.
’s Zondags kunt u naar de livestream kijken die in Nijmegen verzorgd wordt.
Met vriendelijke groet,
Jos van Dongen, gebedsleider tel. 06 - 53 91 01 54

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Lockdown met drie weken verlengd
De lockdown is met drie weken verlengd, zo meldde ministerpresident Rutte dinsdagavond jl. Dit bericht kwam niet
plotsklaps uit de hemel vallen. Er was al voldoende uitgelekt.
Dit is momenteel de methode om de gemeenschap voor te
bereiden op vervelende beslissingen.
Alhoewel dit bericht verwacht werd, is ondernemend
Nederland er niet blij mee. De media vertellen verhalen van
ondernemers bij wie het water tot de lippen staat.
In onze wereld van kermis, circus en binnenvaart kijkt men ook
met angst de toekomst in. Wanneer is er een kermis, of circus in
het dorp of de stad? Wanneer kan de cruisevaart weer gasten
ontvangen om een mooie vakantiereis over het water te
maken?
Niemand die het weet. We weten alleen dat er toch een
lichtpuntje aan de horizon verschijnt door de diverse vaccins
die nu, door de EMA goedgekeurd, op de markt komen. Een
heel gedoe ging aan het vaccineren vooraf. Maar nu is men
uiteindelijk aan de slag. De bereidheid om het vaccin te
ontvangen stijgt met de dag.
Ik ben een pleitbezorger van het vaccineren. Het vaccin is op
tienduizenden mensen getest. Natuurlijk weet men nog niet
alles van dit vaccin, maar zoals het er nu uitziet beschermt het
tegen het coronavirus en groeit als we ons allen laten
vaccineren de immuniteit. Daarom is het goed te luisteren
naar goede en deskundige raadgevers.

Zoals de media ons meldden worden zij die in de
gezondheidzorg werken als eerste gevaccineerd. Het lijkt me
goed dit uit te breiden met de mensen in de sociale zorg en
het onderwijspersoneel. Maar ook zij die werken in het
pastoraat zoals dominees, priesters en pastorale werkers. Zij
staan allemaal tussen de mensen, zeker op kwetsbare
momenten wanneer mensen samen verdriet delen.
Daarom is vanuit ons pastoraat op woensdag 6 januari jl.
bisschop H. Smeets, de referent van ons pastoraat, een bericht
gestuurd met de vraag deze zaak aanhangig te maken bij de
bisschoppenconferentie waarvan bisschop Hans van den
Hende voorzitter is.
Voorkomen is beter dan genezen.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Kerst- en nieuwjaarswensen
Het KSCC en Pastoraat hebben veel kerst- en
nieuwjaarswensen mogen ontvangen per e-mail, kaart,
whatsapp, sms-berichtjes, telefoon etc. Wij zouden graag deze
wensen persoonlijk willen beantwoorden. Daarvoor ontbreekt
de tijd. Daarom een woord van dank aan allen die ons het
beste hebben toegewenst. Wij hopen dat u het nieuwe jaar
goed begonnen bent. In de heilige Mis van 1 januari is extra
gebeden om Gods zegen die wij samen in de goede Geest
met elkaar mogen delen.

Terugkijkend op de feestdagen
Ze waren anders dan anders. Dit zult u meer gehoord hebben.
Op de vraag: hoe heeft u de feestdagen gevierd was het
antwoord: rustig. Dit klopt. Maar, zo zei men, wij waren wel
samen doormiddel van video. Velen hebben de
livestreamuitzending gevolgd; anderen hadden gedineerd via
video, door middel van recepten met elkaar te delen. Leuk en
origineel.
De vieringen zijn ook goed verlopen. Dertig mensen mochten
live aanwezig zijn. Anderen die dit wilden, vierden mee via de

livestream. Groot compliment aan het minikoortje met Martin.
Aan de solisten en musici, zoals Sylvia, Ingeborg, Diny en de
trompettisten. Ook complimenten aan de bloemschikgroep,
de kostersploeg en de repro-afdeling voor het typewerk,
kopiëren, vouw en nieten van de misboekjes.
Helaas misten wij het samenzijn na de vieringen onder het
genot van een kopje koffie. Vooral na de heilige Mis op de
Tweede kerstdag, de 44ste inofficiële verjaardag van het KSCC
en pastorale centrum en het uitbrengen van een toost op het
nieuwe jaar na de nieuwjaarsviering.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Op oudejaarsdag bezocht ik
traditiegetrouw de oliebollenkraam van de
familie Nicky en Corine Arjaans in Druten. Het was
daar toch druk. Logistiek had men alles met in achtneming
van de coronaregels onder controle Ze konden ondanks dat
ze ‘s nachts om 3 uur begonnen waren met bakken de vraag
nauwelijks voorblijven. Ik heb hen een zalig uiteinde en zegen
over 2021 toegewenst, een cadeautje overhandigd en met
twee zakken oliebollen en appelflappen in mijn handen
afscheid genomen.

Livestream
Ruben, onze technische man die de livestream verzorgt heeft zijn
apparatuur op de juiste positie geplaatst. Omdat het hele
coronaprobleem langer duurt dan gedacht, worden de vieringen
in het hele jaar van 2021 uitgezonden via livestream.
Tot nu toe worden de materialen om de livestream mogelijk te
maken geleend van de theaterkerk in Bemmel. Oprechte dank
dat wij hun materiaal gratis mogen lenen. Om niet afhankelijk van
de theaterkerk te blijven wordt eraan gedacht om zelf materiaal
aan te schaffen. Een offerte is aangevraagd. Het geld hiervoor
moeten wij bijeen zien te sprokkelen.

Lange rijen
voor de oliebollenkraam
van Nicky en Corine Arjaans in Druten

Website – facebook - Instagram
Ondertussen werken Tonny, Hans en Irene aan een verbetering
van onze website www.kscc.nl. Omdat jongeren meer
gebruiken maken van social media is het belangrijk om hier
mee een combinatie te maken.
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Binnenvaartmuseum Nijmegen

Nu het perfect timmerwerk, geleverd door de
medewerkers van Willemsen Interieur met hulp van de
vrijwilligers, af is, wordt er gewerkt om het museum opnieuw in
te richten. Het nodige schilderwerk is verricht, de vloer is
geverfd. Wanneer de omlijsting van de vitrines ook gevernist is,
kan het museum ingericht worden. Vanwege de verlenging
van de lockdown kan helaas nog geen datum voor de
opening gepland worden.

Joke en Truus van Megen nemen afscheid van de
Interieurverzorgingsploeg

Geert Lameijer is

goed bezig!

Donderdag 7 januari namen Joke en Truus van Megen
afscheid nemen. Meer dan 25 jaar kwamen zij vanuit
Doornenburg samen op de donderdagochtend naar het
schipperscentrum om schoon te maken en om als ze klaar
waren met de andere dames te genieten van een lekker vers
gezet bakje koffie met iets erbij. Zij zorgden ervoor dat de
kapel er altijd perfect uitzag. Daarnaast deden zij nog de
nodige klusjes.
Truus en Joke heel veel dank voor het vele werk dat jullie altijd
met plezier gedaan hebben. Ook dank aan de andere dames
die dit nog steeds doen. Jullie werk is van onschatbare
waarde.
Lees verder
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Oproep vrijwilligers voor de interieurgroep

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om
wekelijks/tweewekelijks op donderdagochtend van 07.00
tot ongeveer 08.30 uur samen met een aantal enthousiaste
vrijwilligers ons te helpen met het schoonmaken van het
schipperscentrum.
Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en wat
lekkers. U bent van harte welkom.
Aanmelden kan bij Joke Smits of Cora Wanders of bel ons
024-3777575
Joke van Megen (l) en Truus van Megen (r ) nemen afscheid

Op de vraag hoe de dames hun tijd nu gaan invullen die
ochtenden, zijn ze beiden heel nuchter.
Ze hebben het hartstikke druk. Truus past regelmatig op 6
kleinkinderen. Truus en Joke gaan ook vaak al om 07.00 ‘s
morgens boodschappen doen. Om de week drinken ze bij
elkaar koffie en hebben het heel gezellig. Joke gaat
binnenkort verhuizen, ja ook in Doornenburg, maar iets
verder van Truus af.
Gelukkig hebben ze toegezegd nog eens koffie bij ons
te komen drinken. We zullen ze erg missen.

Ha Ha
Ha
Ha Ha

Ha Ha

MOP
Een man gaat naar de apotheek
en vraagt de apotheker of hij hem
iets kan geven voor de hik.
De apotheker haalt onmiddellijk
uit en slaat hem in het gezicht.

Nogmaals onze dank.
Namens de crew van het KSCC en pastoraat
B.E.M.van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
PS. Het laatste nieuws is dat naar alle verwachting de

reguliere basisscholen op 25 januari weer open mogen

Ha

"Waarom deed je dat?" vraagt de man,
Ha terwijl hij zijn pijnlijke wang wrijft.
"Nou, je hebt de hik niet meer, of wel?"
zegt de apotheker met een glimlach.
"Nee, maar mijn vrouw in de auto wel!”
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Een goed initiatief van TPN-WEST
Een mooi initiatief dat gaat bijdragen
aan een duurzaam
toekomstbestendig Bedrijventerrein. Geef oude ICT-apparatuur
een tweede kans! Een pilot van TPN-West, het bedrijf D-Two en
de gemeente Nijmegen.
Tweedehands, Tweedekans!
Het opknappen van ICT-apparatuur heeft veel voordelen. Zo is
het goed voor het milieu, betaalbaar voor mensen met een
lager inkomen en krijgt nog goede apparatuur een tweede
kans. Oude ICT-apparatuur wordt opgeknapt en krijgt een
tweede leven. Er wordt hierbij verantwoord met oude
gegevens op computers omgegaan. Alle data op de
apparatuur wordt zorgvuldig gewist.
Met de verkoop van de producten wordt het ophalen,
repareren, opknappen en opschonen van de apparatuur
betaald. D-Two voert deze werkzaamheden uit met mensen
met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Het opknappen van
ICT-apparatuur heeft veel voordelen. Zo is het goed voor het
milieu en betaalbaar voor mensen met een lager inkomen.
De apparaten worden m.i.v. februari iedere eerste maandag
van de maand gratis bij een bedrijf dat lid is opgehaald.
KSCC Schipperscentrum Nijmegen is lid van
Bedrijvenvereniging TPN-West
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Ook u zult vast met een gemengd gevoel de
laatste dagen van december 2020 en de eerste dagen
van 2021 achter u laten. Nabijheid, ontmoeting en
waardevolle verbondenheid zijn prachtige termen, maar door
de grote beperkingen moeilijk in uitvoering te brengen. En
natuurlijk helpen Zoom, Teams, Skype en ook de telefoon u en
ons een beetje op weg. En we gaan verder, met goede moed
en hoogstwaarschijnlijk onder andere omstandigheden. Het
welbevinden, het gevoel met de nodige geestelijke
uitdagingen en de interne rust moeten een en ander draaglijk
maken. Ook al is er hoop op meer weerstand tegen de
gevolgen van het coronavirus, er blijven heel veel dingen niet
kunnen. Onderwijs, de persoonlijke verzorging, het vermaak,
team- en verenigingsporten vragen om een indrukwekkende
aanpassing en tientallen andere bezigheden kunnen hieraan
worden toegevoegd.
Hoe is ongemak, of misschien mogen we zeggen aanpassing
van het gerief, met individuele activiteiten te compenseren? Is
een rondje wandelen voldoende om het ontbreken van
wedstrijden te vervangen? We blijven zoeken naar de
geschikte momenten om de conditie niet te laten verslappen.
Inspiratie is moeilijk te vinden nu heel veel deuren niet meer
opengaan. Zwembaden, sportzalen, fitnesscentra en
speelvelden zijn nog geruime tijd gesloten. Het wordt best
ingewikkeld om de afname van de momenten van beweging
te repareren.
Ondanks dat algemeen bekend is dat wandelen een goede,
een ontspannen en een geestverrijkende bezigheid is, worden
nog veel (te veel) mensen niet goed bereikt om de draad op
te pakken. De volgende constatering heeft niets met sport te

maken, maar de sociale media hebben een negatieve
invloed op het gedrag van veel mensen. Het wordt steeds
moeilijker op een deskundige manier mensen uit te leggen dat
gewoontes en veel menselijke gedragingen niet gunstig zijn.
Het geschreven woord, op papier en ook op het scherm, de
websites met achtergrondinformatie verliezen terrein, omdat
het niet vluchtig is, omdat het niet meewerkt om mensen, die
verantwoordelijkheid durven te nemen, af te vallen. Er zijn
mensen die meegaan in onjuiste berichtgeving, en niet alleen
omdat dat stoer is, maar ook omdat er niet wordt gezocht
naar de echte inhoud van het geschreven woord.
Zolang het kan, trek de schoenen aan en zoek de frisse lucht
op, uiteraard met diverse opgelegde maatregelen in rekening
houdend.
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Algemene Ledenvergadering CBRB

Op donderdag 10 december 2020 vond de digitale Algemene
Ledenvergadering van het CBRB plaats.
Velen waren hierbij online aanwezig en hebben gezien dat
minister Cora van Nieuwenhuizen de speciale gast van de ALV
was. Zij sprak haar waardering en respect uit voor de
binnenvaart. “In deze moeilijke omstandigheden houdt de
binnenvaart Nederland voor een heel groot deel draaiende.
Nederland kan niet zonder de binnenvaart! ”, aldus de
minister.
Tijdens deze ALV gaven de medewerkers van het
CBRB een samenvatting van het werk dat in 2020
is gedaan en voorzitter Paul Goris gaf een
presentatie over de stand van zaken met
betrekking tot de fusiebesprekingen met
Koninklijke BLN-Schuttevaer. Daarnaast namen
we in deze ALV afscheid van Dirk van der Plas als
bestuurslid en verwelkomden wij Heiko Evink als
Heiko Evink
bestuurslid voor de droge lading.
Met vriendelijke groet,
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Autena 25 jaar!
Op 1 januari 2021 is het 25 jaar
geleden dat Autena is opgericht.
Wij wensen directie en
medewerkers van harte proficiat.
Bestuur, directie en medewerkers
KSCC-Nijmegen.

Paul Goris
Voorzitter

Robert Kasteel
Directeur
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HUWELIJK
Op 21 januari treden Gerard van der Marel en Magda
Konieczka in het huwelijk. Het huwelijk is om 14.00 uur in het
Stadshuis van Breda. De huwelijksinzegening zal om 15.30 uur in
de H. Franciscuskerk te Breda plaatsvinden.
OVERLEDEN
Op woensdag 30 december is, in de leeftijd van 71
jaar, Joop Jonker overleden. Echtgenoot van
Gonnie Jonker – van der Zee. Op donderdag 7
januari werd afscheid genomen van Joop in het
crematorium ‘Tussen de bergen’ te Roermond.
Correspondentieadres: Markt 16, 6051 DZ
Maasbracht.
Op zaterdag 2 januari is, op de leeftijd van 97 jaar,
Maria Geertruida (Mia) Reijmers – Janssen overleden.
Weduwe van Henk Reijmers. Er werd op vrijdag 8
januari op het KSCC Schipperscentrum te Nijmegen
van Mia afscheid genomen. Aansluitend volgde de
crematie in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.
Correspondentieadres: Nina Simonestraat 70, 6541 EB
Nijmegen t.a.v. Henk Reijmers.

Op dinsdag 5 januari is, in de leeftijd van 69 jaar,
Hiele van Rijssen overleden.
De uitvaart heeft op maandag 11 januari in
besloten kring plaatsgevonden in de aula van
begraafplaats ‘Duinrust’ te Beverwijk.
Correspondentieadres: Westerhoutweg 2, 1942 HK Beverwijk.
Op dinsdag 5 januari is, op de leeftijd van 87 jaar,
Theodorus Hendrikus (Theo) de Voer overleden. De
afscheidsdienst had in besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Anneville-laan 198, 4858 RB
Ulvenhout
JUBILEUM
Op vrijdag 15 januari zijn Peter en Rina Peters –
Colmbijn 55 jaar getrouwd. Wij feliciteren
Peter en Rina met hun 55-jarig jubileum.

← terug naar pagina 1
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16-01 Antonie Roland Bosman; dhr. Cor van de Veeken.
17-01 Dhr. Bas Brom; Marijke van de Donk; Lieke Beijer; me
vrouw Trudie Roos; Milan Verlaan.
18-01 Dhr. Theo van Ophuizen; mevr. Miep Willems-Schüttler; Kiki
van Dongen; dhr. Ivo Cornelissen; Hidde Kuenen; Sander
Mooren m/s “Prudentia”.
19-01 Mevr. Lies Broeders-Pruyn; Ed Mooren m/s “Prudentia”;
Noud Johan Geutjes; Liesbeth Jansen-Seijsener.
20-01 Dhr. Wim Derksen uit Druten; dhr. Romy Reemer.
21-01 William Peters; Philip Brouwer.
22-01 Bert en Christien v/d Donk-Wanders; dhr. Joeri van Thiel;
Jan Willem Heijmen.
23-01 Trudy van Kleef-Derksen; mevr. Jeanneke Deen-Wendt;
mevr. Roos Montens-Wigman; Lise Sofie Broeders.
24-01 Idara Laeijendecker.
25-01 Stephan Valk; Henny Bomert-Ooms; Nikita de Leeuw;
Nathalie Lindqvist; Wilbert van Tuyl.
26-01 Marjolijn Lentjes-Beer; Bas Nuy; mevr. Zweers-Wiegers;
Ingrid Schipperheijn-de Vries; mevr. Berendsen-Droog;
Chris Janssen, mvs. Padua; Juriaan Wissing; Tom Wissing.
27-01 Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk;
Mariette Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen; Dirk de Jong.
28-01 Mevrouw Lies Wanders-Stenssen; Momo Pols.
29-01 Mevr. Margo Pauline Wendt; dhr H.J. Pols;
dhr. Theo Oteman; Elly van Schijndel; Vincent Mooren.
30-01 Dhr. Lambér Meesters; Ilona van Meegen, m/s “Elgeria”;
Johan van Weel, m/s “Reina”; Maria Kessels.
31-01 Mevr. Willy Abbing; Paul Helga.

ZONDAG 17 JANUARI
Dhr. Hiele van Rijssen, dhr. Theo de Voer, Riny ZimmersmanDolphin, dhr. Frans Dirkse en mevr. Corrie Dirkse-Kool, dhr.
Bertus Kerkhof en Joke, ouders Harry en Nelly Mooren, George
de Bot en ouders de Bot-Neff,
fam. Joosten v/h ms. Constatine, dhr. Piet Wanders v/h
ms. Bernardus.
voor overleden ouders Therese en John van Neijenhof –
Timmermans,

ZONDAG 24 JANUARI
ouders Wanders-Bosman, mw. Winanda de Ruijter-Baijens en
ouders Baijens-Snijders, ouders Heijmen-Lucassen v/h ms.
Johannes en overledenen fam. Heijmen, dhr. J. Groenewold,
mw. Marijke van Loon.
Misintenties tijdig melden
Het gebeurt soms dat bij het maandelijks verwerken van een
bankafschrift wij zien dat men geld heeft overgemaakt voor een
misintentie met vermelding van de datum. Als u bijvoorbeeld de
21e van een maand geld overmaakt voor een misintentie op de
25e is dit nog niet administratief verwerkt bij ons. Daarom
verzoeken wij u uw misintenties altijd tijdig – zo mogelijk minimaal
1 week van tevoren - per mail of per telefoon aan ons door te
geven voor de betreffende datum. Dan bent u ervan verzekerd
dat uw misintentie op de juiste datum in de h. Mis wordt vermeld.
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ONZE ZIEKEN
* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT GROOTEPLEIN
ZUID 10, 6525 GA.
POSTADRES: Lindenlaan 19, 6584 AC
MOLENHOEK.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St.
Jan de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT
1, 6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek,
Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.

* Danie en Ria Martens-Lischer, Residentie
Mariëndaal-Dores Herstelzorg - 1ste etage kamer 21.
VELP, TOLSCHESTRAAT 2, 5363 TC.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN,
MOZARTSTRAAT 14, 6566 DP.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4,
3223 PC.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Grada Witjes, ZZG herstelcentrum.
(Afdeling Mulderskop – kamer 246).
GROESBEEK, BOSLAAN 218, 6561 LE.
* Dhr. Antoon Wanders sr. “Eendracht”,
(Albert Schweitzer – locatie Dordwijk).
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3318 AT.

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.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN januari 2021

Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC
Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.
Elke ma.

10.30 uur

Do. 14 jan.

17.00 uur

Zo. 17 jan.

11.00 uur

Zo. 24 jan.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum.

11.00 uur

Don Boscoviering. Ook te volgen via
livestream. 31 januari is de sterfdag van de
heilige Johannes Bosco, in de volksmond
Don Bosco genoemd.
Helaas is er aansluitend GEEN kopje
koffie/thee i.v.m. de coronamaatregelen.

Zo. 31 jan.

Stafvergadering.
Marineclub Rotterdam digitale Nieuwjaarsreceptie
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 7 febr.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 14 febr.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

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.

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl
Als u de h. Mis wilt bezoeken moeten wij u vragen aan ons COVID-19 protocol te
houden. Voor het protocol EN de actuele livestreamlink gaat u naar onze website
www.kscc.nl.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
Elke 2de
zondag

Eucharistieviering. Na de viering is een
bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.

a1
n
i
g
a
Woord
en p
Communiedienst. Na de dienst is
e
i
Z
Elke andere
. bestuurslid aanwezig.
10.30a
uur
steen
l
zondag
e
Bibliotheek geopend.
A fg
10.30 uur

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

REINPLUSFIWADO.COM
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Is uw wachtwoord uitgelekt?
Er is een website waar u kunt zien welke wachtwoorden van u
de afgelopen jaren zijn uitgelekt. Het klinkt misschien alsof u
daar zorgen om moet maken, maar de mensen achter de
website Scattered Secrets (verspreide geheimen) hebben juist
goede bedoelingen.
Het gaat om wachtwoorden die de afgelopen jaren zijn
uitgelekt bij allerlei datalekken, zoals die van LinkedIn,
Dropbox, maar bijvoorbeeld ook datingsites. Wie goed zoekt,
kan die datalekken inclusief wachtwoorden vrij eenvoudig op
het internet vinden.
De mensen achter Scattered Secrets hebben dit gedaan en
zorgen ervoor dat u de gelekte gegevens op hun website kunt
vinden. Zo kunt u uw wachtwoorden wijzigen, voordat een
kwaadwillende hacker er met uw gegevens vandoor gaat.
Toptien meest gelekt
Welke wachtwoorden zijn het meest uitgelekt? Uit de
database van Scattered Secrets:
1.
2.
3.
4.
5.

123456
123456789
111111
12345678
qwerty

6.
7.
8.
9.
10.

123123
password
000000
12345
1234567890

"Een van de grootste problemen is dat mensen wachtwoorden
gebruiken die al zijn uitgelekt", zegt een van de initiatiefnemers
van de site, beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers. "Op onze
site kunnen mensen zien welke van hun wachtwoorden al zijn
uitgelekt."
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Op dit moment zijn er al uitgelekte wachtwoorden van 2,1
miljard e-mailaccounts te vinden in de database van
Scattered Secrets.
Als u naar hun website gaat kunt u niet zomaar iemands
wachtwoord bekijken, om misbruik te voorkomen. Pas nadat u
uw e-mailadres hebt ingevuld en hebt bevestigd dat het uw
e-mailadres is - door op een linkje in een mail te klikken – krijgt u
de wachtwoorden te zien.
Het is belangrijk om te weten welke wachtwoorden van u op
internet rondzwerven. Onderzoeker Rickey Gevers: "Het is
belangrijk om te weten welke wachtwoorden van jou op
internet rondzwerven, zodat je weet dat je die niet meer moet
gebruiken", zegt Gevers. Controleren welke wachtwoorden zijn
uitgelekt, is gratis; bedrijven die hun complete
medewerkersbestand door de scanner willen halen, moeten
wel betalen.
Scattered Secrets toont de letterlijke wachtwoorden. Zo weet u
welke wachtwoorden u in ieder geval nergens meer moet
gebruiken, is de gedachte. Geeft de website Scattered Secrets
aan dat uw wachtwoord bekend is? Vraag uzelf niet af hoe
dat kan, maar verander simpelweg het wachtwoord.
Verander uw wachtwoord wel echt! Voorbeeld: maak van het
wachtwoord ‘Jantjepietje’ niet ‘Jantjepietje2’.

← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na
het overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zijn herinneringen hebben
iets extra’s gekregen.

Het was vrij hoog water. De muur waar we
vastmaakten was ook hoog. En dat moest
ook wel. We hebben een keer meegemaakt dat er 's nachts zo'n zware
noordwester storm was dat de sirenes
gingen loeien. Het water liep de stad in en
de mensen moesten hun bed uit. Wij ook.
We lagen gelukkig veilig, want de muur
waar we lagen was heel hoog. Toen we
de volgende dag gingen kijken bij San
Pauli (dat een stuk lager ligt) hadden de
mensen die daar woonden veel wateroverlast gehad. Voor we naar bed gingen
had ik de touwen wat gevierd, maar niet
genoeg. lk werd 's nachts wakker omdat
het voortouw aan het kraken was. Toen ik
uit bed stapte viel ik zowat om, omdat we
zo scheef in de touwen hingen. Het achtertouw kon ik maar met moeite los krijgen
omdat het veel langer stond en ik flink wat
slagen om de bolder had gedaan. lk was
blijkbaar vergeten dat er zoveel verschil
tussen hoog en laag water was. 's Morgens
ben ik naar de ligplaats van de Wasserschütz gelopen. Dat was niet zo ver van
ons vandaan. lk heb de heren uitgelegd
dat we een ligplaats zochten voor onze
tjalk. Over een uur zijn we bij u en dan
zullen we u een mooie plaats wijzen.
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Binnen een uur lagen ze bij ons opzij. We
gaven ze ieder een paar borrels en
vertelden ondertussen waar we vandaan
kwamen en dat we na 20 jaar Hamburg
weer eens wilden zien. Ze wisten wel iets
dat geschikt voor ons was. En voor niets
(zonder havengeld). Vaar ons maar na,
kapitein. We gingen achter hen aan door
het Sollkanaal, richting San Pauli. Daar heb
je een landingsbrug, waar de passagierboten aanleggen. Het is een groot houten
steiger dat met eb en vloed mee gaat.
Het was een mooie ligplaats, maar niet
geschikt voor onze tjalk, zoals later bleek.
Alle losse boten kwamen met een rotgang
bij ons voorbijvaren. Miek was 's avonds zo
zeeziek dat ze op bed lag met een emmer
naast zich om over te geven. Ze kan helemaal niet tegen slingeren. Bij de minste
beweging heeft ze het te pakken. En dat
voor een schippersdochter! Maar het zij zo.
De volgende dag zijn we een plaatsje
gaan zoeken in het Sollkanaal. Daar lagen
we vroeger ook wel eens als we nog niet
aan de reis waren. De Groentehallen heette het daar. Je hebt er flinke trappen in de
muur die schuins naar boven lopen. Daar
kun je heel goed mee aan de wal komen.
Het kanaal is heel rustig. Er komt bijna niets
door. Een ding vond ik niet zo leuk: je
moest veel loos in je meertouwen laten om
ophangen te voorkomen.
We gingen de stad in met de hoop dat
ons bootje er bij terugkomst nog zou
liggen. Het was fijn om na twintig jaar alles

weer eens te zien. We konden ons niet
voorstellen dat het al zo lang geleden was.
Zo vertrouwd was het. De Michael, het
prachtige stadhuis, de Alster enz. De volgende dag was het slecht weer, maar 's
middags klaarde het wat op en gingen we
weer de wal op. Dit keer naar San Pauli,
waar we op een grote kermis stuitten. We
kochten een kaartje voor het reuzenrad en
hadden boven een prachtig uitzicht op de
stad. 's Avonds begon het weer te regenen. Dat heb je als je in het noorden zit. In
Frankrijk zit je, wat dat betreft, heel wat
beter. Na een week vertrekken we weer uit
Hamburg. Het was fijn om er weer eens
geweest te zijn.
Wordt vervolgd
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OPLOSSING KERSTPUZZEL
van Christoffel Nieuwsbrief kerstbijlage p. 24

1 = carillon
2 = Melchior
3 = Corona
4 = vuurwerk
5 = circustent
6 = oliebol
7 = Buba
8 = jos vranken
9 = vakantie
10 = snert
11 = nachtmis
12 = koor
13 = rendier
14 = carrousel
15 = la

16 = toast
17 = parochie
18 = aalmoezenier
19 = herder
20 = stal
21 = trapeze
22 = vrijwilliger
23 = ster
24= het
25 = werf
26 = niet
27 = engel
28 = herdertjes mis
29 = waard
30 = stol

31 = ons
32 = piek
33 = vaccin
34 = aai
35 = arrenslee
36 = livestream
37 = kaars
38 = advent
39 = hulst
40 = cn
41 = binnenvaartmuseum

(Over de oplossing kan niet worden gecorrespondeerd.)
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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:
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
—-------------------------------------------------------

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
Vacature
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
—-------------------------------------------------------

Christoffel Nieuwsbrief 2 verschijnt op donderdag 28 januari 2021.
Deadline: maandag 25 januari.

K.S.C.C.:
ING:

Rabobank:

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01
Stichting K.S.C.C. voor Rijnen 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

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en
Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ
Nijmegen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Mieke Bosman.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de
binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
Uitgever/Hoofdredactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.
Directeur LKSCC
en Landelijk Aalmoezenier

Redactie:
B.E.M. Van Welzenes sdb
Tonny van der Veeken
Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl
Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.
Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit
Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het
aangeleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief
Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat
zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie
zijn opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien
doorgegeven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de
abonneeadministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw
Christoffel Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om
aanpassing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u
hier aan op onze website.
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
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