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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 5 - 11 maart 2021 - Jaargang 6

Van de bestuurs- en directietafel
Wij proberen in deze tijden van corona contact met de ouderen te houden. Het is verwarmend dat mensen ons ook
bellen: hoe gaat het aan boord, we missen het centrum, wij
leven elke week mee met de livestream.
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Verkiezingen in Coronatijd
Mgr. dr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch over de
aanstaande verkiezingen. Verkiezingen zijn belangrijke
momenten. Laten wij als katholieken vooral ook gebruik
maken van ons stemrecht.
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De missie van pater Boksebeld
Haïti is zwaar getroffen door de pandemie. Er komen geen
toeristen, bijna alle hotels zijn gesloten en duizenden mensen zijn ontslagen. Door de economische crisis gaan veel
kinderen niet meer naar school. We hopen op uw steun.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Maandag jl. was de zoveelste persconferentie van premier Rutte en
minister De Jonge. Wat verteld werd was van tevoren bijna allemaal
al uitgelekt via de media. Natuurlijk ’s avonds in de praatprogramma’s weer veel discussies. In de persconferentie, maar ook in andere programma’s nemen de jongeren een prominente plaats in. Waar
blijven de ouderen. Velen van hen zitten al een jaar ‘opgesloten’ en
verliezen tijd om te leven. In gesprekken met politici is dit steeds onderwerp van gesprek.
Wij proberen ook het contact met de ouderen te houden. Het is verwarmend dat mensen ons ook bellen: hoe gaat het aan boord, we
missen het centrum, wij leven elke week mee met de livestream. Dat
geeft de crew aan boord moed om door te gaan. Ook zij heeft een
hart onder de riem nodig.

Het werk van zuster Vincentia †
Nu zuster Vincentia enkele weken overleden is, wordt nog meer duidelijk – we wisten al veel – wat zij voor de gemeenschap betekende.
Er is een inventarisatielijst gemaakt van wat ze allemaal deed: indrukwekkend. Volgende week wordt deze besproken met Henriëtte
Leensen, de coördinator van de bezoekersdienst. Hopelijk vinden wij
oplossingen en mensen die dit werk van de zuster kunnen voortzetten.
Vaccinatie
Wij zijn blij dat het vaccinatieproces nu op stoom komt. Het blijkt - nu
er veel bejaarden in de bejaardenhuizen gevaccineerd zijn - dat het
aantal besmettingen, maar ook het aantal overledenen, afneemt.
Een groot aantal mensen wil gevaccineerd worden. Maar er zijn altijd
mensen die twijfelen. Daar is niets mis mee. Neem gerust contact op
met uw huisdokter, of een vertrouwensman/vrouw en laat u informeren. Het is beter te voorkomen dan te genezen, en angst is een
slechte raadgever: Dit blijven wijze spreuken.
Wij kijken ook uit naar het einde van de pandemie: het moment dat
wij allemaal gevaccineerd zijn en het nieuw normaal weer het echte
normaal wordt.
De livestream uitzending zetten wij door. Er is noodzakelijk apparatuur aangekocht om de uitzending ook door te kunnen laten gaan
wanneer de Theaterkerk in Bemmel – aan haar heel veel dank – zelf
wil beschikken over haar materiaal.
Afgelopen zondag was er een clip te zien waarin voorzitters van binnenvaart-, kermis- en circusorganisaties een statement gaven. Het is
goed dat men ook eens een gezicht ziet van de mensen die leidinggeven en verantwoordelijkheid dragen van een organisatie. Zo proberen wij elke week wat nieuws te brengen voor de uitzending van
de heilige Mis.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

17 maart landelijke verkiezingen
De bisschoppen hebben een brief gewijd aan dit
onderwerp. Zij schrijven hoe zij vroeger in de jaren
1950 en 1960 een stemadvies gaven. Dit is, zo geven ze aan,
niet meer van deze tijd.
Hans Wester die deze Christoffel Nieuwsbrief altijd zo mooi in elkaar
zit heeft de belangrijkste punten kort en bondig samengevat. U doet
er maar uw voordeel mee.
Zelf heb ik aan het einde van de vieringen zondag 28 februari gezegd dat stemmen erg belangrijk is en dat het een groot voorrecht is.
Mannen en vrouwen hebben hier jaren voor gevochten. Beelden op
de tv en de social media laten zien dat dit niet in ieder land zo is, met
desastreuse gevolgen.
Stemmen betekent medeverantwoordelijkheid nemen voor wat er in
het land gebeurt. Neem in uw overweging mee om op iemand te
stemmen die u vertrouwt en die welzijn, ook vanuit de christelijke traditie hoog in het vaandel heeft staan.

Bijsturen
In het vorige Christoffel Nieuwsbrief schreven wij dat wij in het vervolg eens in de maand een nieuwsbrief zouden uitgeven en de andere 14 dagen een flyer.
Na goed beraad zijn we hiervan teruggekomen. Het blijkt dat het toch
beter is u om de twee weken te informeren, want er zijn altijd berichten die anders niet meer actueel zijn.

Op weg naar Pasen
4 april is het Pasen. Zondag aanstaande, 14 maart is het zondag
laetare: wij zijn op de helft van de vasten lijdens en veertigdagen zijn.
Op palmzondag, de week voor Pasen wordt Jezus Jeruzalem ingehaald de mensen zwaaien hem toe met palmtakken.
Het verhaal vertellen we ook in de heilige Mis, maar voordat dit verhaal verteld wordt wijden wij de palmtakjes en versieren het kruis ermee.
Ook voor u is er een palmtakje, of meerdere. Deze kunt u aan boord
afhalen.
Informatie over het Paasweekend komt in de volgende Christoffel
Nieuwsbrief.
De tussenstand van de Vastenactie is tot nu toe: € 1.550,Waarvoor dank!
Lees ook het verhaal van pater W. Boksebeld vanuit Haïti op pag. 8
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Zondag a.s. is het laetate of HalfVastentijd.
In het kader van ‘Op weg naar Pasen’ geven wij onderstaand
verhaal ter overweging mee.
Dorst hebben, een glas melk (

)

Faisel Achmed was een arme jongen. Elke dag verkocht hij spulletjes
langs de deuren om zijn schoolgeld te kunnen betalen. Op een dag had
hij maar tien cent in zijn zak. Hij had zo’n grote honger dat hij besloot
om bij de volgende deur eten te vragen. Maar toen hij aanbelde, vroeg
hij gewoon een glas water. De vrouw die opendeed vond dat hij er zo
hongerig uitzag, dat ze hem een groot glas melk gaf. Toen hij het
uitgedronken had vroeg hij:
De vrouw zei:
De jongen bedankte
haar.

Ha Ha H
a
Ha Ha

Ha
a
H
MOP

Een koe zegt denigrerend
tegen een klein katje:
"Kijk nou eens,
Jaren later werd de vrouw ziek. Dokter Faisel Achmed werd
opgeroepen. Toen hij hoorde uit welk dorp de vrouw kwam, ging hij
naar haar toe en herkende haar meteen. Hij deed alles om haar leven te
redden. Na een lange, zware strijd werd de vrouw beter. Toen zij de
rekening kreeg, – ervan overtuigd dat ze heel veel zou moeten betalen –
stonden onder de rekening de woorden

zo klein en al zoveel haar op het gezicht."
Het katje antwoordt koel:

Ha Ha

"Ja, kijk nou eens,

zo groot maar nog steeds geen bh."
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In Memoriam Wijnand Beukers
Dierbare herinneringen aan Wijnand
Beukers †
Het is goed dat Tonny namens de staf
en ondergetekende een herinnering aan
Wijnand Beukers schrijven.
Wijnand is op dinsdag 2 maart thuis gestorven na ruim een jaar ernstig ziek
geweest te zijn. Door de zorg van zijn
vrouw Tiny en de kinderen, met natuurlijk de steun van de dokter en zijn medewerkers, kon hij thuis verpleegd worden.
In een heel goed verzorgde uitvaartviering, geleid door Marike Meek pastoraal
werkster in de protestantse gemeenschap in Westervoort, is samen met het
gezin, familie en kennissen afscheid
genomen van Wijnand. De kernwoorden
waren, zoals ze op kaart vermeld stonden: ‘Dient elkander door de liefde’, een
tekst van de apostel Paulus aan de inwoners van Galatië.
Wijnand was jarenlang vrijwilliger bij het
KSCC. We hebben hem leren kennen
toen hij nog voer op de ms Gelria, een
schip van een kleine 400 ton, dat er altijd piekfijn en verzorgd uitzag. Zijn
hoofdbaan was: verzorging van de post
die Paul of Ria ophaalden bij onze postbus op het postkantoor.
Wijnand zocht de post accuraat uit. Deze functie heeft hij in alle vertrouwen
tientallen jaren uitgeoefend. Van papier

kende hij honderden schippers. Soms
was de adressering van de post niet
compleet, maar met passen en meten
wist hij toch achter de goede naam te
komen en de brief of kaart in de goede
postbus die achter op ons centrum staat
te stoppen.
Toen hij ons vertelde dat hij met Tiny,
die ook heel lang in het beheer gewerkt
heeft, van Weurt ging verhuizen naar
Westervoort, – dat was in 2017 – moesten wij even schakelen.
Fijn dat zuster Vincentia, die de familie
elke zondag belde om te vragen hoe het
met Wijnand ging een bijzonder vriendschappelijk contact heeft gehouden. Zij
heeft veel betekend voor de familie en
in het bijzonder voor Tiny en Wijnand.

Op 2 maart jl. is onze vrijwilliger Wijnand Beukers overleden
Toen Tiny en Wijnand nog in Weurt woonden heeft Wijnand
o.a. jarenlang de post voor onze postbushouders verzorgd.
Tiny heeft vele jaren geholpen bij het Beheer. In april 2017
nam hij afscheid als vrijwilliger omdat hij verhuisde naar
Westervoort.
Ze waren trouwe bezoekers van de ‘SOOS met… ’
middagen (ook na de verhuizing naar Westervoort) en ook
van de jaarlijkse vrijwilligersavond voor al onze vrijwilligers
die meestal in november plaatsvindt.
Wijnand was een gezellige prater en samen
stonden ze altijd klaar
voor hand- en spandiensten.
Al met al heeft Wijnand
zo’n 22 jaar en Tiny 18
jaar vrijwilligerswerk
voor het KSCC-Schipperscentrum Nijmegen
gedaan. Hiervoor zijn
wij hen heel dankbaar.

Tiny, Ans en André, aangetrouwden en
kleinkinderen: weest altijd welkom bij
ons.
Zuster Vincentia is hem een paar weken
geleden voorgegaan. Hoe zal dit daar
nu boven gaan.

We zullen Wijnand missen en wensen Tiny
veel sterkte met het
verlies van haar man,
waarmee ze 58 jaar
getrouwd is geweest.

Wij twijfelen, zij weten beter.
Blijf gezond
Hope and pray.

Namens stafmedewerkers KSCC-Nijmegen

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

Wijnand (2017)

Tonny van der Veeken
bestuursmedewerker
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Eerste Heilige Communie en H. Vormsel 2021
Ook in 2021 wil het pastoraal team van de parochie voor binnenvaart kermis en circus, kinderen en jongeren de gelegenheid geven om hun Eerste
Communie of Heilig Vormsel te vieren.
Door alle onzekerheid rondom de coronapandemie, kunnen we nu nog niet aangeven wanneer dat mogelijk is.
Als u als ouders interesse hebt om uw kind op te geven voor de Communie of – als
jongere jezelf, met een duwtje van u in de rug – voor het Vormsel, kunt u contact
opnemen met het Mieke Bosman van het secretariaat van de parochie gevestigd in
het KSCC parochiecentrum in Nijmegen. U mag ook een e-mail sturen naar
info@kscc.nl.
Wij zullen data plannen om samen met de kinderen en jongeren en met u, ouders,
dit feest voor te bereiden. En er worden dan ook data gepland voor deze sacramenten.
Met vriendelijke groet,
Namens
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk Aalmoezenier

Mieke Bosman-Nuij
secretariaatsmedewerkster
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KERMISGEZINNEN GAAN DE STRAAT OP EN WILLEN ‘OPEN’
Het is deze week op de kop af dat de gehele Nederlandse kermisbranche een jaar
stil staat! Verboden om te ondernemen, geen inkomen en de steunmaatregelen van
de overheid blijken in toenemende mate onvoldoende. Geen stip aan de horizon,
geen perspectief en een compleet lege agenda!
Geen enkele van de 355 Nederlandse gemeenten mag momenteel een ‘evenementenvergunning’ afgeven en dus ook geen vergunning voor de traditionele jaarlijkse
kermis. Normaal heeft iedere exploitant voor het einde van het jaar zo’n 80% van
het komende kermisseizoen ingevuld en vastgelegd. Maar nu zijn de agenda’s leeg,
geen tournee, geen gunning en geen enkele zekerheid op ondernemen in 2021.
De rek is eruit.
Omdat normaal rond deze tijd de eerste kermissen hun deuren openen en het ‘reisseizoen’ aanvangt gaan aanstaande donderdag 11 maart vele exploitanten en hun
gezinnen –Nederlandse kermisfamilies –de straat op om op ludieke wijze aandacht
te vragen voor bovenstaande schrijnende situatie. In Amsterdam, Breda, Den Haag,
Deventer, Groningen en Weert bieden zij om 11:00 uur hun lege agenda’s en portefeuilles aan bij burgemeesters, ‘kermiswethouders’ en landelijke politici.
Het Nederlandse kermisbedrijf verkeert dankzij de coronacrisis in zeer zwaar weer
met als resultaat dat alle 18 miljoen Nederlanders ook in 2021 maar minimaal kunnen ‘kermisvieren’ en vele bijbehorende traditionele feesten en festiviteiten geen
doorgang zullen vinden. Een dergelijk tweede jaar waarin een compleet kermisseizoen verloren dreigt te gaan is rampzalig voor de toekomst van dit aloude volksfeest!
Hartelijke groet
BOVAK

N.K.B.

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter
Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE

J. (Jan) Boots, directeur
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De missie van pater Boksebeld in Haïti
Ik woon en werk nu ruim vijftig jaar op Haïti in
verschillende functies. De laatste jaren in Port au Prince, in het huis
waar de Salesianen in 1936 hun activiteiten begonnen zijn.
Op het ogenblik hebben we 5 novicen, 12 post-novicen, 3 stagiaires,
5 theologie studenten, 2 broeders, 49 priesters en 2 bisschoppen
verdeeld over 11 gemeenschappen.
De ENAM = Ecole Nationale des Arts et Metiers, waar ik nu woon, is
een technische school, maar huist ook de administratie van de
OPEPB = Petites Ecoles de Pere Bohnen met duizenden leerlingen
en LAkAY, waar jongens van de straat opgevangen worden, naar
school gaan en een ambacht leren.
Het coronavirus heeft Haïti bijna niet geraakt. Er werd gevreesd voor
duizenden doden, maar het zijn er tot nu toe 236. Niemand die dat
kan verklaren! De Dominicaanse Republiek, het andere deel van het
eiland telt meer dan 3000 doden. Er wordt bijna niet meer gesproken
of geschreven over corona en je ziet bijna geen mondkapjes meer,
ook niet in de kerken of het openbaar vervoer.
Wel is Haïti zwaar getroffen door de gevolgen van de pandemie. Er
komen geen toeristen, bijna alle hotels zijn gesloten en duizenden
mensen zijn ontslagen. Haïti kan geen miljoenen in de economie
pompen zoals veel landen in Europa. Geen werk is geen salaris!
Al maanden woedt er een andere pandemie op Haïti: onveiligheid en
straffeloosheid. Er gaat geen dag voorbij of er wordt iemand vermoord of gelyncht, beroofd of gekidnapt. Vooral kidnappingen zijn de
laatste weken aan de orde van de dag. Het kan iedereen overkomen:
dokters, advocaten, priesters, zusters, schoolkinderen en eergisteren
2 technici uit de Dominicaanse Republiek die nog steeds vast zitten.
Er wordt 2 miljoenen dollar geëist! Meestal wordt losgeld betaald.
Steeds vaker dragen de overvallers politie-uniformen en gebruiken
auto's van de staat.
Dan is er nog de politieke crisis: begin januari vorig jaar heeft de president de Eerste en Tweede kamer en de burgemeesters naar huis

gestuurd omdat hun mandaat voorbij was. Sindsdien regeert hij per
decreet. De oppositie wil dat hij 7 februari vertrekt omdat zijn termijn
voorbij is, maar zelf houdt hij het op 7 februari 2022. Bijna elke dag
zijn er manifestaties tegen de kidnappingen en om het vertrek van de
president te eisen.
Zoals zo vaak op Haïti zijn de scholieren het slachtoffer, veel schooldagen gaan verloren door manifestaties en stakingen.
Door de economische crisis gaan veel kinderen niet meer naar
school. Ook wij hebben veel leerlingen verloren omdat we in een onveiligheid gebied wonen en mensen verhuisd zijn, maar ook omdat
ze het schoolgeld niet kunnen betalen. 80% van de scholen zijn privéscholen, ook de onze!
Het schoolgeld voor een leerling in het basisonderwijs is ongeveer
125 Amerikaanse dollars, voor een technische school 300.
In de hoop dat ik met uw steun enkele leerlingen kan helpen en toekomstperspectief kan bieden dank ik u bij voorbaat en verblijf ik met
een hartelijke groet,
Pater Wim Boksebeld sdb
P.S. Een hartelijke groet aan Bernhard!
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Vaccin in het kort
Uitnodiging
Is de groep waar u bij hoort aan de beurt voor een vaccinatie, dan
krijgt u een uitnodiging. Die krijgt u per brief of e-mail. Daarin staat
ook wat u moet meenemen (onder andere uw ID). En waar u terecht
kunt, bijvoorbeeld bij een GGD-locatie, de huisarts of een arts in een
verpleeghuis.
Vaccinatie is vrijwillig
U kiest zelf of u u laat vaccineren. Een vaccinatie is dus niet verplicht. Informeert u goed, zodat u de juiste keuze kunt maken.
Goed om te weten:
● De vaccinatie is gratis.
● U krijgt de prik in uw bovenarm.
● Het vaccin (Pfizer, AstraZeneka) bestaat uit twee prikken (Janssen
vaccin 1 prik): enkele weken na de eerste vaccinatie krijgt u een
tweede prik.
● Maak een nieuwe afspraak als u:
-ziek bent of koorts hebt voordat u de vaccinatie krijgt.
-als u klachten hebt die kunnen passen bij het coronavirus.
-de afspraak voor vaccinatie hebt gemist.
● Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen als u:
-een slechte afweer hebt bijvoorbeeld door ziekte of door het ge
bruik van medicijnen.
-bloedverdunners gebruikt. Of als u een ziekte hebt waardoor uw
bloed minder goed stolt.
-eerder een ernstige allergische reactie hebt gehad op een ingre
diënt van een vaccin.
Wilt u weten wanneer u aan de beurt komt ga dan naar de website
van de Rijksoverheid voor de volgorde vaccinatie voor mensen die
niet in de zorg werken.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusvaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgordevaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
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OVERLEDEN
Op dinsdag 23 februari is, op de leeftijd van 83 jaar, Margaretha
Gerarda Maria (Greet) Heijmen – Spann overleden. Echtgenote
van Jan Heijmen †. Door maatregelen rondom het coronavirus heeft
het afscheid van Greet in besloten kring plaatsgevonden op maandag 1 maart om 15.30 uur in Uitvaartcentrum Rustoord te Nijmegen.
Correspondentieadres: Leeuwstraat 36, 6531 RD Nijmegen.
Op vrijdag 26 februari is, in de leeftijd van 77 jaar, Clemens van
Boxtel overleden. Echtgenoot van Riet van Boxtel. De crematie had
door de huidige coronamaatregelen in besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Familie van Boxtel, De Liesewey 48, 3343
PE Hendrik Ido Ambacht.
Op dinsdag 2 maart is, op de leeftijd van 82 jaar, Wijnand
Beukers overleden. 58 jaar in liefde verbonden met Tiny
van der Laan.
De dankdienst werd gehouden op dinsdag 9 maart in de
grote aula van crematorium het Yardenhuis van Beuningen te Beuningen.
Correspondentieadres: Vockemaet 14, 6932 DT Westervoort.
Op donderdag 4 maart is, in de leeftijd van 78 jaar, Sybilla
Verweijen – Stenssen overleden. Echtgenote van Huub Verweijen.
Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de afscheidsbijeenkomst op zaterdag 13 maart om 15.00 uur in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Van Beethovenstraat 61, 6521 EL Nijmegen.

Op vrijdag 5 maart is, op de leeftijd van 69 jaar, Bas Teurlings overleden. Echtgenoot van Trees Teurlings – Geutjes. De crematieplechtigheid heeft op donderdag 11 maart in besloten kring
plaatsgevonden in Crematorium Jonkerbos te Nijmegen.
Correspondentieadres: Zwenkgras 6, 6581 RL Malden.
Op dinsdag 9 maart is, in de leeftijd van 84 jaar, Hendrine
Elisabeth (Henny) Schelle – Bosman overleden. Echtgenote van Cor Schelle. Vanwege de coronamaatregelen
zal de afscheidsplechtigheid in besloten kring plaatsvinden. U kunt via livestream wel met ons verbonden zijn op
maandag 15 maart om 11.45 uur via onderstaande link:
https://secure.quickchannel.com/qc/?is=e01w2a. Passwoord:
Yarden03
Corr.adres: Fam Keller, Charloisse Hoofd 53d, 3087 CA Rotterdam.
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ZONDAG 14 MAART 2021
13-3 Dhr. Jan Pruyn jr. , (blonde); dhr. Ton Broeders v/h “Elan”;
Richard van Ooyen, m/s “Ela”; Jaylinn Bosman m/s Promessa.
14-3 Dhr. Paul Leensen uit Schijndel; Marianne Gerritsen;
Angéla Nuy-Savelkoul; Jan Wanders jr.
15-3 John v.d. Elshout.
16-3 Dhr. Bruno Kievits; mevr. Manuela Kievits; Yvan Janssen;
Anita Lindqvist-Savelkoul; Myrthe Scholting.
17-3 Nicola Pauwels.
18-3 Mevr. Marga van Rijswijk.
19-3 Hans Vermeeren; Ilona Janssen; Martijn Wanders.
20-3 Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl.
21-3 Ingrid Montens; Henri Derksen.
22-3 Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.
24-3 Mevr. Kelly Leensen; Ilona Brands, m/s “Narvik”.
25-3 Kees Mutsaerts m/s “Jordy-M”; dhr. Wim Verschuren;
Mark Peters; Abel Schuiling.
26-3 Mevr. Riek Verberck-Wanders; dhr. Ton Neyenhof;
Maarten v.d. Donk.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

Mevr. Else Bergamin-van Grondelle, Henk Bergamin, en Tijn,
Dhr. Wijnand Beukers, Dhr. Bas Teurlings,
Mw. Sybilla Verweij-Stenssen,
Dhr. Jules Hommes,
Dhr. Henk Verberck v/h “Elithé”,
ouders Wennekes-van Oijen en overledenen fam. Wennekes,
dhr. H. Buil “Justo Tempore” en overledenen familie Buil,
ouders Kersten-van Laak, ouders An en George Dakriet,
dhr. Gerrie van Zoest,
ouders Beijer-Joosten, dhr. Frits de Voer,
mw. H. Bouhuis, dhr. Gerard Wanders,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink.

ZONDAG 21 MAART 2021
Voor ouders Bos-Heinen, ouders Bemboom-de Boer,
broeder Gelasius Honig, mevr. Mies Arends-Reijmers,
ouders de Louw-van Nuenen en Peter de Louw,
pater Joop Vernooij,
mw. Riet van Thull-Mulders, dhr. Colla van Thull,
ouders Graat-Lutgens,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
fam. Joosten v/h ms. Constatine.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Mevr. Riet Wendt-Vermeeren (afd. B14).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR
JONKERBOS 100, 6532 SZ.

* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14, 6566 DP.

* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, SINT MAARTENSKLINIEK,
HENGSTDAL 3, 6522 JV.
WEEKEND: MOLENHOEK, LINDENLAAN 19,
6584 AC.

* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (Kalorama – afd. Musschenberg.)
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12, 6573 DX.

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333
GZ.
* 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. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641
BG.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4, 3223 PC.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Martin Hanson.
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Dhr. Karel Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 6F, 4156 JT.
* Mevr. Truus Wissing-Berns
Corr.adres: Kerkstraat 7 J, 6686 BS.
De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN maart/april 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 Stafvergadering.

11.00 uur
Zo. 14 maart
14.00 uur
Zo 21 maart 11.00 uur
Zo. 28 maart 11.00 uur
Do. 1 april
Vr. 2 april
Za. 3 april

19.00 uur

Zo. 4 april

11.00 uur

Ma. 5 april
Zo. 11 april

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
Inzegening MTS Armada van de familie
Gasten in Binnen Kalkhaven in Dordrecht
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
Palmzondag. H. Mis aan boord van het
KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via
livestream.
GEEN H. Mis op Witte Donderdag
GEEN H. Mis op Goede Vrijdag
Paaswake. H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum. Muzikale ondersteuning
door Dinie Jacobs (dwarsfluit). Ook te volgen
via livestream.
Eerste Paasdag. H. Mis aan boord van het
KSCC Schipperscentrum. Muzikale
ondersteuning door Sylvia Greve (zang/fluit)
en Ingeborg Hubens (piano). Ook te volgen
via livestream.
GEEN H. Mis op Tweede Paasdag
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

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.

← terug naar pagina 1
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel Nieuws,

Een jaar zonder georganiseerde wandeltochten is bijna volbracht.
Het is geen fijn nieuws, vooral ook niet omdat zeker tot halverwege
2021 van enige verandering geen sprake kan zijn. Er wordt gevaccineerd, dat is waar, en de uitgesproken vooruitzichten zijn hoopvol,
maar de werkelijkheid is weerbarstig. Of getallen correct zijn en of
deze te vergelijken zijn met andere perioden of met andere landen is
niet de vraag. Het gaat er veel meer om de infectiekans te verkleinen
en dat vraagt helaas nog het een en ander. Inmiddels zal het gezonde lichaam, daar waar het kan, soepel, sterk en bestand tegen allerlei ziektekiemen gehouden moeten worden.
Er worden zorgen uitgesproken over een enorme afname van geestelijke en lichamelijke inspanning. En ligt dat niet aan de mensen
zelf? Ook al zijn er veel minder prikkels, en valt het misschien niet
mee om je zelf er toe aan te zetten een stuk te fietsen, te skeeleren,
te rennen of te wandelen, het is niet goed om anderen daarvan de
schuld te geven. Het klinkt onaangenaam, maar het lichaam vraagt
om de juiste actie en die kan heel simpel zijn. Omdat het aantal uren
bezoek aan familie en bekenden niet hoog is, kan een wandeling of
fietstocht er heen en weer terug een goed ‘sportmoment’ zijn.
Niet alle dagen hebben een rustig weerbeeld, maar de lente laat zeker de mooie kanten zien. En niet alleen het voorjaar, maar ook een
landelijke omgeving met de nodige afwisseling zijn een wonder voor
het oog en andere zintuigen. Onlangs werd een aankondiging gedaan van het meest westelijke gedeelte van de Betuwe. Het land dat
omringd wordt door grote rivieren, zoals de drukbevaren Waal, de
Merwede en de Neder-Rijn wordt doorsneden door de kronkelige
Linge en kent markante plaatsen met historie zoals Leerdam, Zaltbommel, Gorinchem en Vianen. En bedenk dan dat de fruitbomen in
bloei staan. Een tocht door dit deel van Nederland is volop genieten

zonder te merken dat er vermoeidheid ontstaat. ‘Het aangename met
het nuttige verenigen’, wordt dat genoemd.
Zolang het kan, trek de schoenen aan en zoek de buitenlucht op,
uiteraard rekening houdend met diverse opgelegde maatregelen.
Wellicht dat u op www.wandel.nl een geweldige mogelijkheid in uw
regio wordt aangereikt.
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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Jenny neemt het over
Een van de activiteiten van zuster Vincentia was het maken en hergebruiken van prentbriefkaarten. Oude ansicht- en wenskaarten werden verknipt en beplakt tot nieuwe ansicht- en wenskaarten, om
daarna weer verkocht te worden. De opbrengst was natuurlijk voor
het goede doel.
Meteen toen ons aller
Jenny Brevoord hoorde
dat deze activiteit dreigde op te houden te bestaan, bood zij aan om
deze taak van de zuster
over te nemen. Handwerken is altijd al haar
hobby geweest.

Op de foto zien we Jenny met het uitzoeken van
de spullen die de zuster
heeft achtergelaten. Ze
wil meteen aan de slag.
Dank je wel Jenny. We
zien uit naar je nieuwe
wens- en verjaardagskaarten.

← terug naar pagina 1
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Inzegening MTS Armada
Op zondag 14 maart wordt de MTS Armada van Marc en Nathalie
Gasten - Goeminne ingezegend door aalmoezenier Bernhard
van Welzenes sdb.
Het casco van het type Moneymaker werd ontwikkeld door RensenDriessen Shipbuilding en gemaakt in China. Dolderman BV
Dordrecht deed de afbouw. De tanker zal worden ingezet tussen
Antwerpen, Rotterdam en Birsfelden (CH).
Het schip is 110 meter lang, 11,45 meter breed en voorzien van een
Caterpillar 3512C voor de voortstuwing.
De inzegening is op zondag 14.00 uur aan de Binnen Kalkhaven in
Dordrecht en zal in kleine kring plaatsvinden.

← terug naar pagina 1
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VERKIEZINGEN IN CORONATIJD

Binnenkort mogen wij weer stemmen voor de Tweede Kamer. Onze
media staan vol nieuws over de aanstaande verkiezingen. Politici
worden geïnterviewd. Wij lezen allerlei achtergrondinformatie en op
de televisie worden debatten gehouden. Door de coronapandemie
zijn er maar weinig live verkiezingsbijeenkomsten. Maar de kranten,
de radio en televisie en, in toenemende mate, de nieuwe sociale media helpen om de standpunten van de verschillende politieke partijen
voor het voetlicht te brengen. Zo kunnen mensen bepalen welke partij of kandidaat zijn of haar stem zal krijgen. Voor velen staat de politiek in een negatief daglicht. Het wordt vaak verbonden met
machtspelletjes en slimme retorica. Helaas komt dat alles ook onder
politici voor. Maar uiteindelijk gaat de politiek over de inrichting van
onze samenleving. Verkiezingen zijn dan ook belangrijke momenten.
Laten wij als katholieken vooral ook gebruik maken van ons stemrecht.
Katholiek sociaal denken
In de huidige tijd geen stemadvies van de kerkelijke overheid. Maar
dat betekent niet dat de Kerk geen hulp wil bieden bij het maken van
een politieke keuze. Ik noem allereerst de beschermwaardigheid van
het leven. Zowel het ongeboren leven als het oudere, aftakelende
leven. Het leven verdient bescherming vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Een tweede dimensie vormt de inzet voor een wereldwijde sociale gerechtigheid. In onze huidige wereld zijn de goederen
en diensten zeer onrechtvaardig verdeeld. Een deel van de wereldbevolking leeft in overvloed terwijl minstens een miljard mensen het
meest minimale moet ontberen. In een wereld die geroepen is tot
broeder- en zusterschap moeten wij aan onverschilligheid voorbij,
ons blijven inzetten voor meer recht en rechtvaardigheid. In het voetspoor van paus Franciscus denk ik dan met name aan de armen en
de vluchtelingen. Tenslotte noem ik ook het behoud van de aarde als

ons gemeenschappelijk huis. De paus roept op tot een ecologische
bekering. Zodat wij de aarde niet langer uitbuiten maar goed beheren
en behoeden voor de generaties die na ons zullen komen.
Na de verkiezingen
Na woensdag 17 maart gaan verschillende partijen in Den Haag ook
met elkaar in beraad. Ik hoop en bid op een vruchtbaar overleg. In
deze tijd van crisis zal de kabinetsformatie hopelijk niet lang duren.
Het land heeft immers behoefte aan een doortastende regering die
de grote problemen van onze tijd bij de horens vat. Ik noem het versterken van de bestaanszekerheid van alle mensen; het beschermen
van de schepping en het behoud van de vrede. Anders geformuleerd: ik hoop op een regering die zich zal inzetten voor een cultuur
van het leven zoals eerder in dit Woord van bemoediging beschreven. Laten wij de komende formatiebesprekingen met ons gebed begeleiden.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop Den Bosch

← terug naar pagina 1
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Verkiezingen 2021
We hebben de verkiezingsprogramma’s van de (huidige) 6
grootste politieke partijen doorgenomen om te zien wat zij voor
onze binnenvaart-, van circus- en kermisgemeenschap kunnen
betekenen. Bijna alle verkiezingsprogramma’s hebben aandacht
voor de binnenvaart als sector. Voor alle andere zaken zullen de
binnenvaartbedrijven onder het MKB (Midden- en Klein Bedrijf)
vallen.

● Binnenvaartsector
Subsidieregelingen voor schonere motoren voor de binnenvaart.
Duurzame binnenvaartschepen behouden het recht op korting voor
havengelden. Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen is
verboden. We faciliteren ontgassen via ontgassingsinstallaties.
Investeren in Clean Energy Hubs voor de binnenvaart. Hier kun
nen binnenvaartschepen alternatieve energiebronnen zoals water
stof bunkeren en batterijen opladen. Op termijn kan dit, indien mo
gelijk en rendabel, worden uitgebreid naar de zeevaart.
Goede verbindingen voor de binnenvaart. Hiervoor sluiten de be
dientijden van sluizen en bruggen beter op elkaar en op het
(spoor-)wegverkeer aan.
Verschuiven van goederenvervoer van de weg naar het water en
het spoor. Hierdoor vermindert de druk op het wegennet.
●MKB
Lagere lasten voor het mkb via een middenstandskorting waarmee
we de werkgeverslasten specifiek voor kleine bedrijven verlagen
en de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds mede te laten
afhangen van de bedrijfsgrootte.
Minder risico’s voor kleine bedrijven die mensen in dienst nemen.
Verlagen van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers
met minder dan 25 werknemers naar een jaar.

Meer hulp voor kleine ondernemingen die moeten stoppen door
pensionering, ziekte of overlijden.
Verdere vermindering en vereenvoudiging van regelgeving.
Betere dienstverlening bij instanties als de belastingdienst voor het
mkb en belastingbetalers. We brengen de menselijke maat terug,
bijvoorbeeld door extra teams en aanspreekpunten voor het mkb
op te richten.
Een gelijk speelveld tussen het lokale mkb, grote (tech)bedrijven
en andere sectoren in de economie, bijvoorbeeld waar het gaat om
inkoopmacht of belastingplicht.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staan geen concrete
toekomstplannen voor het MKB. De binnenvaartsector wordt ook
niet besproken.

● Binnenvaartsector
De binnenvaart is belangrijk voor de transport en de economie. Wij
willen een transparantere marktordening met meer onderhande
lingskracht voor de schipper en hogere tarieven die meer in ver
houding staan tot de investeringen die schippers doen. Ook van de
binnenvaart vragen we een bijdrage aan het terugdringen van de
stikstofuitstoot.
● MKB
Wij willen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren. Hierbij wil
len wij onder meer aandacht besteden aan de vrouwen in de
agra rische sector en het MKB.
Wij willen de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven en
MKB behouden en vereenvoudigen.
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Familiebedrijven, MKB-ers en start ups en scale ups krijgen een
vaste contactpersoon bij de Belastingdienst.
Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons land en in veel
gemeenten de motor van een vitale lokale economie. Daarom zet
ten wij alles op alles om gezonde MKB-ondernemingen door de
crisis te helpen.
Wij vergroten de kennis van inkopers bij de overheid om bij
aanbestedingen meer oog te hebben voor de belangen en de
kansen van het eigen MKB.
Wij halveren de wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan
het MKB en zzp’ers van 60 dagen naar 30 dagen.
Wij beperken voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht bij ziekte
tot één jaar, te beginnen bij de werkgevers in het MKB, en maken
wij een eenvoudiger regeling voor ontslagvergoedingen.

● MKB
We versterken de kaders waarbinnen het bedrijfsleven moet
werken, maar zorgen ook voor een goed geschoolde beroepsbevol
king, een hoogwaardige infrastructuur, een eenvoudig belasting
stelsel. Het stimuleren van innovatie, met name bij het mkb, startups en scale-ups blijft bovenaan de agenda staan.
We zetten stimuleringsfondsen effectiever in. Ook venture capital,
start-ups, scale-ups en innovatief mkb krijgen makkelijker toegang
tot deze fondsen.
We stimuleren de overgang van een waarde- naar een waarden
gedreven bedrijfsleven. Ambitieuze bedrijven die economisch
succes én meerwaarde voor de samenleving nastreven, bieden we
een zo goed mogelijk vestigingsklimaat en ondersteuning bij
innovatie en digitalisering. Dat geldt ook voor het mkb. Zij zijn de
motor van goede banen voor iedereen in Nederland, nu en in de
toekomst.
Lees verder

● Binnenvaartsector
Duurzame maritieme sector (zeevaart, binnenvaart en havens).
Door (overheids)investeringen in een emissieloze maritieme sec
tor. Dat doen we door in te zetten op alternatieve brandstoffen en
energiedragers.
We subsidiëren schonere scheepsmotoren voor binnenvaartsche
pen.
We realiseren walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenvaart
schepen op strategisch logische plekken in Europa.
Zo lang er geen wereldwijde oplossing is, moeten we in Europa het
voortouw nemen. Voor scheep- en luchtvaart tussen landen binnen
de EU wordt een accijns ingevoerd ter hoogte van de milieu- en
klimaatschade.
We passen afspraken met de Rijnlanden aan om accijns te kunnen
heffen op binnenvaart en een prijs te vragen voor (lucht)vervuiling.
Daarnaast verplichten we in de binnenvaart een verlaging van de
CO2-uitstoot van tenminste 40 procent per kilometer in 2030.

← terug naar pagina 1
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● Binnenvaartsector
De publieke sector loopt voorop in het uitfaseren van fossiele
brandstoffen. We bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van
laadpalen en snellaadstations voor elektrische (vracht)auto’s. We
investeren samen met de scheepvaart in walstroom en stimuleren
elektrische binnenvaart.
● MKB
Het midden- en kleinbedrijf is de banenkampioen van Nederland.
Deze honderdduizenden ondernemers spelen met hun lokale en
regionale betrokkenheid een onmisbare economische en sociale
rol in de samenleving. Met stimuleringsmaatregelen voor groen en
sociaal ondernemerschap, hulp bij digitalisering, mkb-vriendelijke
aanbestedingen door de overheid en het gemakkelijker maken van
Europese samenwerking in grensregio’s zorgen we ervoor dat het
midden- en kleinbedrijf ook na de coronacrisis deze rol kan blijven
spelen.
We zorgen voor een eerlijk speelveld voor het midden- en
kleinbedrijf ten opzichte van grote bedrijven.
GroenLinks kiest ervoor de financiële ondersteuning en groene
investeringen terecht te laten komen bij het midden- en kleinbedrijf,
startups en de grote bedrijven die echte sociale en economische
waarde creëren.

● Binnenvaartsector
Niet concurrentie, maar samenwerking is de beste manier om het
spoorvervoer te organiseren. Spoorvervoer en binnenvaart moeten
een beter alternatief worden voor het vervoer over de weg.
● MKB
Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze
economie. Lokale ondernemers krijgen hulp, onder meer door

aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken, betere
huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van
werknemers. Met een nationale investeringsbank voor het mkb
kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en
bevorderen we duurzame vernieuwing.
Om sociaal uit de coronacrisis te komen investeren wij in meer
banen, zowel in de publieke sector (onderwijs, zorg, politie en OV)
als in de private sector (gerichte ondersteuning van het mkb). Met
een Green New Deal investeren we in groene banen.
We steunen het midden- en kleinbedrijf (mkb), bijvoorbeeld door
de zgn. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te verhogen. De lasten
van het doorbetalen van ziek personeel worden eerlijker verdeeld,
zonder dat dit ten koste gaat van de zieke werknemers. Bij alle
opdrachten van de overheid garanderen we dat grote bedrijven
geen voorkeur hebben en kleine ondernemers meer kans krijgen.
De rijkste één procent van de wereldbevolking stoot dubbel zoveel
CO2 uit als de armste helft. Wij staan voor
klimaatrechtvaardigheid. Wij laten de huishoudens en het mkb niet
langer de rekening betalen. De grote vervuilers worden aangepakt.
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Het grootste geheim van Nijmegen heeft een eigen website

Wist je dat Nijmegen één van de grootste binnenhavens van
Nederland heeft? En dat deze haven de stad maakt tot een
logistieke hotspot? Nee? Dan is het hoog tijd dat daar
verandering in komt! Speciaal om deze verandering tot stand te
brengen en om de Oostkanaal Haven definitief op de kaart te
zetten, is 26 februari een nieuwe website gelanceerd.
Hoewel nog lang niet bij iedereen bekend, is de Oostkanaal Haven
allesbehalve nieuw in Nijmegen. Al in 1952 werd de eerste havenarm
aan het Maas-Waalkanaal geopend, wat eveneens de start vormde
van het eerste ‘natte’ industrieterrein van de stad. In 1957 volgde de
tweede havenarm en ruim twintig jaar later, in 1980, werd de
openbare loskade, met een lengte van 170 meter, aan de
Westkanaaldijk gebouwd.

Gunstige ligging
Dit alles maakt de Oostkanaal Haven tot een van de grotere
binnenhavens van Nederland. Jaarlijks lossen en laden hier zo’n 950
schepen rond de een miljoen ton goederen. In eerste instantie alleen
binnenvaartschepen, maar sinds 2014 ook zeegaande schepen, de
zogenaamde coasters. Mede dankzij de gunstige ligging heeft de
Nijmeegse binnenhaven ontzettend veel potentie op diverse
gebieden. Centraal gelegen aan de Waal en aangesloten op het
Maas-Waalkanaal – en de omliggende snelwegen A50 en A73 –
vormt de haven hét logistieke knooppunt tussen Rotterdam en
Duitsland én een stimulator van duurzame economische
ontwikkelingen.
Lees verder
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Op de kaart gezet
En dan toch wordt de haven nog steeds regelmatig ‘het grootste
geheim van Nijmegen’ genoemd. En dat terwijl Nijmegen juist
ontzettend trots mag zijn op de vele mogelijkheden die de haven te
bieden heeft, onder andere op het gebied van logistiek, circulariteit,
energietransitie en werkgelegenheid. Potentie die vanaf 26 februari
ook voor iedereen zichtbaar is dankzij de lancering van de nieuwe
website. Een website die eraan bij zal dragen dat de Oostkanaal
Haven nu eindelijk echt op de kaart zal komen te staan en zo nog
meer watergebonden economische activiteiten aan zal trekken dan
nu al het geval is.
Website
De nieuwe website biedt bezoekers onder andere algemene
informatie over de Nijmeegse binnenhaven. Hoeveel bedrijven zijn er
gevestigd, wat biedt het gebied aan werkgelegenheid, hoe zit het
met de infrastructuur en de toegankelijkheid, wat zijn de aantallen op
het gebied van op- en overslag, et cetera. Daarnaast informeert de
website bezoekers over de watergebonden en –verbonden bedrijven
die zich reeds in het havengebied hebben gevestigd en over
aanverwante bedrijven en instellingen zoals Aqualink en de
havendienst. Dit alles op overzichtelijke en informatieve wijze. Een
absolute meerwaarde dus voor alle betrokken partijen en voor de
stad.

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.

De website is mede mogelijk gemaakt door Aqualink, Havendienst,
EMR, Hyster-Yale, APN, Daanen Shipping, De Leeuw Metalen,
Koole Terminals, NeD Tax, gemeente Nijmegen en
Bedrijvenvereniging TPN-WEST.
Ga naar: https://portofnijmegen.nl/
en verken de website voor uzelf

REINPLUSFIWADO.COM
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Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na
het overlijden van Harry in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zijn herinneringen hebben
iets extra’s gekregen.
Zondag 31 juli gaan we in Antwerpen naar de
Lieve Vrouwe Kathedraal. Die zit stampvol
mensen in klederdracht en Spaanse flamingodansgroepen. Daarna gaan we koffie
met een Brusselse wafel eten en dan naar de
vogelmarkt. 's Middags lopen we naar het
Steen om nog even langs de Scheide te wandelen. Ondertussen was de Brusselse wafel
wel gezakt en begonnen we uit te kijken naar
een eethuisje. Daar hoef je in Antwerpen niet
lang naar te zoeken. We hadden trek in mosselen, maar die hadden ze niet. Toen hebben
we biefstuk met frites genomen. Dat is ook
goed eten. Antwerpen was gezellig, maar
dinsdag ging het weer verder naar Bergen op
Zoom. Hier waren we nooit eerder aan de wal
geweest, maar het blijkt ook een aardig stadje
te zijn. Donderdag naar Dordrecht en daar
een plaatsje gevonden in de Wolvershaven.
Dit zijn weer dagen met veel bezoek, want
hier wonen een zus van Miek en twee broers
van mij. Plus een paar neven en nichten.
Na een paar dagen gaan we verder naar Rotterdam, waar we binnen aan de Albrechtskade gaan liggen. Sjanneke komt logeren en we
gaan de volgende dag samen met de trein
naar Hoek van Holland om eens langs het
strand te lopen. 20 Augustus vertrekken we
naar Katwijk. Daar lopen we de andere dag
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langs het strand naar Noordwijk. Dat is een
mooie wandeling. In Noordwijk hebben we
een lekker ijsje gegeten op een terras en toen
nog even door het stadje gelopen. Het is een
echte badplaats met aardige winkels. Donderdag 25 augustus varen we naar de Oude Wetering. Hier hebben 30 jaar geleden een keer
slakkenzand gelost uit Luik. De volgende morgen gaan we naar Heemstede. Daar is Miek
60 jaar geleden geboren en nooit meer terug
geweest. Het was een bewogen weerzien! Er
moesten foto's worden gemaakt voor het
stadhuis en in de kerk waar ze gedoopt is.
Op 31 augustus vertrekken we naar Zaandam. Daar gaan we de tjalk laten knippen en
scheren op een
mooi ouderwets
werfje. Miek maakt
ondertussen een
vakantiereisje naar
Moskou en Sint-Petersburg met Sjanneke. Ze blijven drie
dagen in Moskou en
gaan dan met de
trein, de Rode Pijl,
naar Sint-Petersburg. lk heb tien dagen het rijk alleen.
Maar er is buiten zo
veel te doen dat de
dagen omgevlogen
zijn. Van Zaandam
varen we naar Amsterdam waar we
binnen de Willem-

sluis gaan liggen. Daar ben je met de pont zo
in de stad. Het is nog mooi weer en we fietsen
zondags naar Monnikendam, een mooi IJsselmeer plaatsje. Er is een grote jachthaven
waar heel aardige bootjes liggen.
24 oktober gaan we via Vreeswijk, Vianen en
Gorkum de Maas op en zo zijn we op 1 november weer in Nijmegen. Tot het voorjaar
zijn we weer in diepe rust.
Wordt vervolgd.

Christoffel Nieuws pagina 25

← terug naar pagina 1

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
Waterpolitie
0900-88
Meld Misdaad Anoniem
0800-70
Brandweer
088-457
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144
—-------------------------------------------------------

44
44
00
50 00
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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COÖRDINATIEGROEP:
Bloemschikken
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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
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