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Van de bestuurs- en directietafel

7 juni Tweede Pinksterdag 1976: het eerste KSCC-schip-
perscentrum werd ingezegend door deken Vollebregt en
geopend door wethouder Van Montfoort. Dat is nu 45 jaar
geleden en een mooi moment om nu bij stil te staan.
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Eerste Pinksterdag viering met
concelebrant mgr. Smeets

Mgr. H. Smeets, onze referent bij de bisschoppenconfe-
rentie en bisschop van Roermond, is uitgenodigd om op
de Eerste Pinksterdag zondag 23 mei om 11.00 uur in de
eucharistie voor te gaan met onze aalmoezenier.

Hij is op de uitnodiging ingegaan. Goed voor hem om ons
KSCC en parochie te leren kennen: ook dat is investeren in de toekomst.
Mgr. Smeets heeft voor deze speciale gelegenheid een videoboodschap
ingesproken. Deze boodschap wordt een kwartier voor aanvang van de
eucharistieviering via de livestream getoond.
Een moment om niet te missen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Woensdag 19 mei is er een aantal versoepelingen van kracht gewor-
den in de corona situatie. Het gaat om de volgende zaken:

Stap 1
26 april; HBO- en WO-scholen open

28 april
Einde avondklok; Ontvang thuis max. 2 personen
Horeca buiten open; Detailhandel open

Stap 2
19 mei
Recreatie buiten open; Sporten binnen toegestaan
Kunst- en cultuurbeoefening binnen toegestaan

Uitbreidingen zijn: Sporten buiten; Horeca buiten

20 mei
Bibliotheken open

Reden is onder anderen het grote aantal vaccinaties dat is verricht
met als gevolg dat er minder mensen in de ziekenhuizen zijn opge-
nomen en gelukkig minder mensen op de IC’s liggen.

Maar houd, en dat is te begrijpen, 1 ½ meter afstand, handen was-
sen, bij verkoudheid je laten testen. Hopelijk dat het overgrote deel
van de maatschappij zich laat vaccineren.

Zo krijgen wij samen corona onder controle.

   Wij hebben ons laten vaccineren. U ook?
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

45 jaar geleden

De ouderen herinneren zich 7 juni Tweede Pinkster-
dag 1976 nog wel: het eerste KSCC-schipperscentrum

werd ingezegend door deken Vollebregt en geopend door wet-
houder van Montfoort. Het was het oude internaatschip van de SHIS
dat in Zwolle lag. Er was een nieuw internaat gebouwd in Zwolle.
Dus was dit prinses Margriet want zo heette de ark, overbodig.
Het openingsfeest was bijzonder om 2 redenen: het was een succes
van de inzet van vele vrijwilligers, medewerkers en bestuur, maar
ook omdat het dat pinksterweekend na wekenlange regen stralend
en zeer warm weer was.

Zonder de steun van het Landelijk KSCC en landelijk aalmoezenier
C. Nieuwenhuizen én het doorzettingsvermogen van ons
KSCC/KSW-bestuur en directie in Nijmegen was dit nooit gelukt.
Maar eerlijk gezegd moesten wij er wel voor vechten. In goed over-
leg is dit ons gezamenlijk gelukt.

De opening was een openlucht spektakel.

Oud internaatschip SHIS tot kerkschip omgebouwd

Op de foto’s zijn de honderden mensen te zien, het jeugd koor van
André Raaijmakers, de kinderen die een week tevoren hun eerste
communie hadden gedaan.

Het is de moeite waard de foto’s en de krantenartikelen nog eens te
bekijken en te lezen. Van overal kwamen de schippers vandaan:
Rotterdam, Raamsdonksveer, Maasbracht, Maastricht, Antwerpen,
Luik, Duisburg etc.

Het was een feestdag. Op 3de pinksterdag waren wij allemaal uitge-
nodigd op het jacht van Frans en Marie Mooren: stralend feestelijk
en gastvrij.
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We groeiden snel uit ons jasje en uitgekeken werd
naar een nieuw onderkomen.

Eerst viel ons oog op de Omnia, het kantoor werkschip van de
rederij van Ommeren in Rotterdam Maar dat was financieel een ma-
tje te groot.

We bleven doorzoeken: de aanhouder wint. Op de werf in Millingen,
BODEWES trof ik Jan Strijbos, Penningmeester van de Millingse
schippersvereniging. Hij was bezig op het bunkerschip uit Gendt. En
u weet in een praatje kwam het van het een op het ander.

Hij wist dat we bezig waren met een andere huisvesting. Jan kwam
met de suggestie om eens te kijken naar de Jos Vranken in Rotter-
dam. De eigenaren wilden het verkopen, zo zei hij. En zo is het gelo-
pen. Natuurlijk met veel onderhandelen en lobbywerk, materiele en
immateriële steun heeft het KSCC/KSW dit centrum, de Jos Vranken
kunnen verwerven.

En weer waren het de vrijwilligers die een heel groot stuk van het
werk hebben gedaan. Maar de verbouwing was te groot en het pro-
ces moest ondersteund en geleid worden door vakmensen. Het werk
aan het casco werd gedaan door en op de scheepswerf Gelria, de
directeur Rob van de Werf, Toon van der Hazelkamp.

Het timmer- en interieurwerk door het interieur-en timmerbedrijf van
Toine Willemsen in Huissen. Het Sanitair door de firma Jan de Jong,
Elektriciteit door firma Alewijnse, de heer Basten, de verf werd gele-
verd door de firma Blom.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Op 17 mei 1975 sleepten en duwden de boten van de firma Daanen
de Amice III en I van de familie Van Donk, de Jos Vranken van Rot-
terdam naar Nijmegen, natuurlijk met veel vlagvertoon en veel be-
kijks. De nodige foto’s en filmpjes zijn gemaakt.

Op de Tweede Pinksterdag 19 mei 1986 werd het Nieuwe KSCC
schipperscentrum geopend door minister-president R. Lubbers en
door de aanwezigen aalmoezeniers ingezegend.

We zijn nu 45 jaar later. Er zijn veel ontwikkelingen geweest in kerk
en samenleving, zo ook in de binnenvaart. In 2006 zijn de binnen-
vaart, kermis en circus - omdat het gaat om mensen die onderweg
zijn vanwege hun beroep - samengevoegd in een officiële personele
parochie. St. Nicolaas en Don Bosco.

dhr. Ruud Lubbers
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Landelijke KSCC donatie-actie 2021

U heeft een donatiebrief gekregen vanuit
het Landelijk KSCC. Bovenaan staat de titel: Geef

vandaag voor het KSCC van morgen!
Ondanks de zorg die het hele coronaprobleem met zich
meebrengt, hebben bestuur en directie toch gemeend de-
ze brief te sturen: ‘Der Klugen Mann baut vor.’

Dank aan hen die bijdragen, materieel en immaterieel.

Website KSCC

Woensdag 12 mei kregen wij een voorproefje van de vernieuwde
website.
Er is hard aan gewerkt door Hans Wester, Tonny van der Veeken en
Irene van Dongen. Hij wordt echt vernieuwd en gebruiksvriendelijker
gemaakt. Er is een koppeling gemaakt met Facebook en Instagram.
Er zijn enkele opmerkingen gemaakt die verwerkt worden. Op 15 juni
is de 2de proeve. Nu alvast een welgemeend compliment.

Kerkschip het Zuiden

Op de Eerste Pinksterdag: begin van de zondagse woord- en
communiediensten en eucharistievieringen.
Dit bericht meldde Jos van Dongen de gebedsleider van de landelij-
ke parochie en actief in het kerkschip het Zuiden.
Het centrum is ruim een half jaar dicht geweest en iedereen in het
Zuiden is blij met de opening. Op de volgende pagina meer hierover.
Van harte veel succes.

Namens de vele vrijwilligers, de medewerkers, bestuur en directie
Een fijn en inspirerend Pinkster Weekend

B.E.M. van Welzenes sdb

Landelijk aalmoezenier, directeur KSCC
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Schipperscentrum Het Zuiden gaat met Pinksteren weer open

Het hangt al een paar weken in de lucht, de coronabesmettingen zijn
aan het dalen.
Bovendien hebben inmiddels veel mensen, al een of twee vaccina-
ties gehad. Het schipperscentrum in Raamsdonksveer is al weer veel
te lang gesloten geweest.
Kerstmis en Pasen hebben we thuis gevierd, de paaskaars op het
schipperscentrum in Raamsdonksveer is dit jaar nog nooit ontstoken.

Op Eerste Pinksterdag gaan we dit
inhalen en vieren we Pasen en
Pinksteren op één dag. Dit past
mooi in de Bijbelse traditie; daar
gebeuren ook dingen die mensen
voor onmogelijk houden.
Zo ook het feest van Pinksteren,
waar de belofte van Jezus ”Ik stuur
jullie een helper,” bewaarheid wordt
.
Hij stuurt Gods Geest. De heilige
Geest en de mensen raken erdoor
geïnspireerd, begeesterd. “Ich bin
Begeisterd”, zeggen ze in Duits-
land.

Laten wij ons ook inspireren en er samen in Raamsdonksveer weer
een mooie periode van maken. Samenkomen om elkaar te ontmoe-
ten en samen te bidden en de zondag te vieren.

We gaan ook stilstaan bij de mensen die ons in deze periode van
lockdown zijn ontvallen.
Dit alles in de Geest van Hij die zegt “ik ben er voor Jou, Ik zal er al-
tijd zijn”!

Alle mensen een mooi pinksterfeest toegewenst.

Jos van Dongen
Gebedsleider

De Vierdaagsefeesten gaan net als vorig jaar niet door. Zelfs een
‘anderhalve meter afstand editie’ is niet haalbaar. Dat maakte de or-
ganisatie vrijdagochtend bekend.
Dat massale feesten zoals we die kennen geen doorgang zouden
kunnen vinden, werd voor de organisatie de afgelopen weken steeds
duidelijker: “De openingsstrategie van de rijksoverheid zoals die er
nu ligt, biedt te weinig zekerheid voor  evenementen in het begin van
de zomer, zo is de gezamenlijke conclusie van gemeente, hulpdien-
sten en organisatie.”
Daarom werd er ook gewerkt aan een alternatief scenario, waarin
iedereen anderhalve meter afstand zou kunnen houden. Ook dat
gaat nu toch niet door. Dat is de uitkomst van overleg met hulpdien-
sten en gemeente. De aantrekkingskracht van de feesten zou, ook
aangepaste vorm, leiden tot teveel mensen in de stad.
Onder normale omstandigheden zou dit met crowdcontrol maatrege-
len te beheersen zijn, maar niet als de 1,5 meter regel nog van
kracht is.
Directeur-bestuurder van de Stichting Vierdaagsefeesten Joris
Bouwmeister noemt het afgelasten van de feesten “een ontzettende
domper, niet alleen voor ons en onze bezoekers, maar ook voor alle
horeca-ondernemers en culturele partijen die met ons mooie plannen
hebben gemaakt. Maar veiligheid en gezondheid staan uiteraard in
deze tijden voorop.”
Burgemeester Hubert Bruls laat weten dat hij geen andere mogelijk-
heid zag, “hoe spijtig ook. Maar de Vierdaagsefeesten en de marsen
houden een plekje in ons hart. We kijken daarom extra uit naar de
editie van 2022!”

Ook dit jaar geen Vierdaagsefeesten in Nijmegen
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MOP
Twee Amerikaanse Indianen zitten

bij de rivier en kijken naar rooksigna-
len

die in de verte opgaan.

Een derde indiaan voegt zich
bij hen vanuit de bosjes.
"Is er iets belangrijks?"

vraagt hij aan zijn vrienden.

"Weet ik niet,
het is allemaal nog maar reclame."

Ha Ha
Ha Ha Ha

Ha Ha

De Staande Mast Route

Donderdagavond 27 mei 2021 organiseert VDJS in het kader van
‘VDJS on Tour’ het webinar 'Vaar mee op de Staande Mast Route'.
Dit webinar is bijzonder geschikt voor mensen die zich voorbereiden
op het varen van de Staande Mast Route (SMR) en wordt in samen-
werking met onze partners georganiseerd. We behandelen de vol-
gende onderwerpen:

- Hoe is de SMR ontstaan en voor wie is deze bedoeld?
- Welke trajecten zijn er?
- Welke voorbereidingen moet je treffen voor het varen van de
SMR?
- Waar moet je rekening mee houden onderweg?
In een digitale presentatie van ongeveer een half uur krijg je tips van
experts op de Staande Mast Route. Het webinar wordt gemodereerd
door Eline Huiting, plaatsvervangend havenmeester bij Port of Am-
sterdam.

Na afloop van de presentaties is er ruimte voor vragen.
Wil je alvast meer lezen over het varen van de route, lees dan het
kennisartikel Staande Mast Route op onze website.

Meld je hieronder aan voor dit webinar. Je ontvangt twee dagen van
tevoren de bevestiging met link naar de livestream en meer informa-
tie.

Hartelijke groet, mede namens alle betrokken presentatoren,

Team Varen doe je Samen!

Aanmelden voor webinar

Wat:  Alles wat je wilt weten over het varen van de Staande
 Mast Route kom je te weten in het webinar ‘Vaar mee op
 de Staande Mast Route’. Diverse deskundigen vertellen je
 over onder ander over het ontstaan van de Staande Mast
 Route, geven tips voor reisvoorbereiding en belichten aan
 dachtspunten voor de route.
Kosten:  geen
Voor wie:  alle (recreatie-)schippers die van plan zijn de Staande
 Mast Route te gaan varen, of er gewoon meer over willen
 weten.
Wanneer: donderdag 27 mei van 20:30 - 21.00 uur

Lees verder 

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/staande-mast-route
https://us10.list-manage.com/survey?u=d51d4795dc70229a5e377d20c&id=93c169e800&e=c69a8d258d
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Als we de voorspellers mogen geloven, zijn vanaf vandaag circussen en ker-
missen weer toegestaan! Wat een feest! Eindelijk kan er weer wat verdiend
gaan worden en kunnen hopelijk ontstane tekorten weer weggewerkt wor-
den!

Wat we voorheen als normaal beschouwden is nu heel bijzonder! Wat zal
het druk worden en wat zal men gretig circussen, pretparken en kermissen
met het hele gezin bezoeken!

Veel te lang moesten we rekening houden met dat rotvirus… we deden ons
best om het virus buiten de deur te houden: droegen mondkapjes, ontvingen
thuis (op 1,5 meter) slechts enkele personen op bezoek en maakten alleen
die autoritjes, die noodzakelijk waren.

Maar nu mag dan eindelijk de vlag uit! Zeker weten dat we dan ook weer
daar aan moeten wennen. We zullen wel geneigd blijven om iemand met
een “elleboogje” te begroeten en om, als we mensen tegenkomen er met
een boog omheen te lopen! En: hoe moeizaam hier de inentingsschema’s
en beschikbaarheid van de vaccins ook verliepen, nu zijn de meest kwetsba-
re mensen allemaal al twee keer gevaccineerd! Laat ons kopen, dat we dit
voorlopig niet meer hoeven mee te maken!!!

Zoals gewoonlijk geef ik hierbij nog enkele tips om circus online te bekijken:
Deze keer o.a. een kijkje in een heel ander deel van de wereld. We zien
geen topkwaliteit en we zien zeker geen olifanten, tijgers, apen, slangen of
koeien want we kijken naar circus in India waar deze dieren heilig zijn
(duur:58 min).
Als iets totaal anders stuur ik nog een kleine bonus mee, Een korte opname
van het Circus Krone Circusorkest, bedoeld als ode aan alle circusorkesten
en hun musici.
Local Indian Circus Full Show
Circus Krone Orchester (2015) (duurt 1 min 26 s)

Nooit was de winterstop zo lang,
het circus barst van dadendrang”“

https://www.youtube.com/watch?v=GLiT0yp0oVU
https://www.youtube.com/watch?v=hcmgeR-txSM
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Op 17 april 2021 overleed op 92-jarige leeftijd een man die heel veel
voor de kermis betekend heeft: Gerrit Jansen, de enige échte
kermisprofessor. Een lieve man, die ik me graag herinner met een
glaasje bier of wijn op het terrasje van de poffertjeskraam op de
Maliebaankermis in Utrecht. Maar Gerrit was geen gewone
kermisfan, hij heeft ook daadwerkelijk veel voor kermis betekend.

Passie voor kermis
lk leerde Gerrit kennen toen ik in 1985 net directeur van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur was geworden. Wij deden
allebei onderzoek naar feesten en hadden een grote passie voor
kermis. Wij vonden elkaar in het aandacht vragen voor zo iets moois
als kermis en kermismensen. Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur organiseerde in 1988 een heel groot kermiscongres en
Gerrit schreef het boek 'Een roes van vrijheid, Kermis in Nederland',
dat tot zijn verbazing erg goed gelezen werden.

Piekenkermis
Tijdens zijn onderzoek was Gerrit in contact gekomen met
kermisexploitant Joop Keijzer en ze werden vrienden voor het leven.
Toen de restauratie van de vijf oude Utrechtse kerken was voltooid
had Gerrit het idee om de band kerk – kermis weer in ere te
herstellen. Samen met Joop Keijzer en Tonnie Wouts werkte hij het
idee uit. Het moest een kermis zijn toegankelijk voor jong en oud,

In memoriam

Gerrit Jansen 1929 - 2021

Onze échte kermisprofessor

betaalbaar, vriendelijk en geworteld in de kermistraditie. De
gemeente Utrecht werkte mee en zag af van het verpachten van de
kermis en het bij opbod verkopen van de staanplaatsen. Hierdoor
was het mogelijk om de kermis te draaien met geringe entreeprijzen.
Voor een piek (een gulden) kon de bezoeker een ritje maken in de
draaimolen, spooktent of botsautootjes. Vandaar dat de
Maliebaankermis de bijnaam Piekenkermis kreeg.

Rijke geschiedenis
In de Piekenkermis moest de geschiedenis van kermis zichtbaar zijn.
Naast oude attracties, zoals de Kop van Jut, waren er ook altijd
muzikanten, theatermakers en circusvoorstellingen op de
Maliebaankermis. Gerrit bracht ook de kermis-mis en de jaarmarkt
terug naar de kermis. Op zondag deed eerst Kardinaal Simonis en
later Aalmoezenier Bernhard van Welzenes in aanwezigheid van de
Zusters Augustinessen de mis in de tent met de autoscooters.
Daarna toog iedereen naar de poffertjestent en begon de braderie in
de Nachtegaalstraat. De combinatie kermis en jaarmarkt trok elk jaar
weer heel veel mensen die van heinde en verre naar Utrecht
kwamen. De Maliebaankermis werd een van de allermooiste
kermissen van Nederland en een voorbeeld voor andere gemeenten.

Het was weer een mooi feest
Voor Gerrit en de kermisexploitanten was het feestje in de
poffertjestent op maandag, als de kermis gesloten was, een
hoogtepunt. Dat was gezellig en de banden werden weer
aangehaald. Als iedereen naar bed was, bleven Joop, Gerrit en ik
altijd nog wat op een bankje napraten en drinken. In het gele licht
van de kermis met op de achtergrond de schoonmakers en
beveiligers waren dat kostbare intieme momenten. Wij namen
afscheid met altijd dezelfde slotzin van Gerrit: 'Het was weer een
mooi feest. De mensen hebben genoten.’

Ineke Strouken
oud-directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed

Overgenomen uit De Komeet – Vakblad voor de kermisbranche nr. 5



Christoffel Nieuws pagina 10← terug naar pagina 1

INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS

Hoera , eindelijk een beetje voorjaar. En wat verlangen we naar het
mooie weer na zo’n koude start van het voorjaar. April was dit jaar
met z’n sneeuwbuien sinds 1986 niet meer zo koud geweest , liefst
3,2 graden kouder dan normaal. De natuur komt dit jaar door de kou
ook later tot bloei. Mijn boom in de tuin die normaal om deze tijd toch
voor de helft groen is begint nu pas kleine blaadjes te vertonen. Nog
geen knop aan mijn Hortensia. Bijzonder is dat er vogels zijn die de
eieren niet uitbroeden. Wegens het te koude weer is er geen voedsel
genoeg om de jonkies te voeden dus wacht moeder vogel met
uitbroeden op wat hogere temperaturen. Wel heel bijzonder dat zo’n
klein vogelkoppie dat allemaal weet. Dat is de natuur die het zelf
regelt waar geen mensen voor nodig zijn. Geweldig de natuur.

Het zijn nog steeds roerige tijden op allerlei gebied. In Den Haag de
affaire met Pieter Omtzigt elders, de escalatie met Israël en de
Palestijnen, de kabinetsformatie over wie regeert met wie. Drie boa’s
mishandeld op station Zwolle omdat een passagier aangesproken
werd om dat die zich niet aan de coronaregels hield waardoor de
groep de boa’s opwachtte en mishandelden.

Gelukkig zijn er ook positieve berichten. Het opheffen van de
avondklok is een welkom iets. We kunnen onze eigen thuiskomst
weer bepalen maar eveneens aan de maatregelen houden die nog
gelden. Met een beetje geluk kan er binnenkort weer meer open
zoals dierentuinen en pretparken. De terrassen worden behoorlijk
bezet wat welkom is voor de horeca en hopen voor ze dat de rest
van het jaar alsnog goed uitpakt. Velen hebben zin in een vakantie te
boeken. Ook de twee jongens die vakken vulden in de supermarkt,
zij hadden er echt zin in en bespraken hun vakantieplannen tijdens
het vakkenvullen. Leuk om het aan te horen. En nu maar hopen dat
het door de vele vaccinaties het reizen gemakkelijker wordt en er niet
te veel verschillende regels zijn per land waar je naar toe zou
kunnen.
Op het moment dat ik dit schrijf zakken de getallen van corona-
patiënten in de ziekenhuizen. Hopelijk blijft het doorzetten wat ik het
ziekenhuispersoneel van harte gun.

Ik wens iedereen fijne pinksterdagen en veel gezondheid.

Ina Feenstra
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Mariakapelletje: ankerplaats van liefde

Photo by Tom Geerts on Unsplash

Soms raakt de hemel de aarde en blijft er een vingerafdruk achter.
Een beeld, een graf, een steen, een bosje bloemen langs de weg,
een kruisbeeld op een kruising of een kapelletje.
Als kralen aan een rozenkrans liggen ze verspreid over het zuidelijke
katholieke landschap: een lange ketting van Mariakapelletjes aan
landweggetjes van hier naar daar.
Ze kronkelen, omdat de weggetjes de tijd hebben en nooit de kortste
weg zoeken.

En dan zomaar. Ergens langs die weg. Een kapelletje, een Maria-
beeld. Een brievenbus voor steun, hulp, troost, geloof, verdriet. Kaar-
sen, veldbloemen.

Wees gegroet, o sterre.
Wees gegroet van verre.

Vooral nu, want gekomen is de lieve mei, een loflied op de mei-
maand, de Mariamaand.

Meimaand

Wat mei zo mooi maakt, is de prille schoonheid van het nieuwe le-
ven. Van het frisse groen, de kleurenpracht van de eerste bloemen
en de overweldigende geur van de meidoorn die betovert en be-
dwelmt.
Liederen over rooskens zonder doornen zingen door mijn oude ka-
tholieke hoofd als ik aan de lange wandeling begin, de zoektocht
naar geborgenheid. Oh violette zoet en bloemkes blauw in het koren
en ze eindigen altijd met

Oh wees mij toch genadig;
Aan u beveel ik mij.

Soms is er een knielbankje maar altijd een legende waarin de ziel
van de mensen uit de omgeving verankerd is: spiegels van levenser-
varing van levenswijsheid.
Zoals in het dorpje aan het plafond van Limburg.
Maria zonder zonde ontvangen. Bid voor ons.
De tekst uit 1887 op de gevel van het lieve kapelletje.Hoge bomen
houden de wacht.

Door Hans Jacobs

Lees verder 
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Brand

Het is zo’n mooie meidag als ik haar vele jaren geleden ontmoet:
Leida.
Elke morgen opent ze de deur. Bijna haar hele leven sinds ze met
Jan getrouwd is. Samen zijn ze de buren van het kapelletje.
Elke dag steekt ze een lichtje op en komt de oude plaatselijke Maria-
legende opnieuw tot leven.
Het verhaal van de vrouw die haar man op het veld eten moet bren-
gen. Ze kan haar baby niet meene-
men en er is niemand thuis die op
het kind kan passen.
Zou Maria ? , vraagt ze zich af en
plaatst het kind onder de hoede van
het Mariabeeld in de woonkamer.
Op de terugweg van het land ziet ze
de zwarte rook boven het dorp han-
gen. Oh God, roept ze. De angst
wurgt haar keel: mijn kind.
Het is haar huis dat in brand staat.
Maar als ze aankomt, blijkt haar
kind en  het Mariabeeld ongedeerd
uit de vlammen zijn gekomen.
Het oude verhaal woont samen met
Maria in het heilige huisje. Elke dag
branden de kaarsjes net als in de
vele andere Mariakapelletjes.
En elke dag als het donker wordt,
sluit Leida de deur.
Even bidt ze, kijkt of alles veilig is.
Dag, zegt ze zacht. Als was het
haar eigen dochter.
Een statie op de lange zoektocht naar geborgenheid. Vluchtheuvels
in het jachtige hedendaagse leven, ankerplaatsen voor houvast.
Sterre der Zee

Ook midden in een mondaine stad als Maastricht: het Onze Lieve
Vrouwen Plein, ook dáár woont Maria. Omzoomd door cafés, sterren

restaurants, een hotel en een huis met de meeste sterren: de kapel
van de Sterre der Zee.
Even een kapelletje pakken, zeggen ze daar.
Binnen heerst de uitzichtloosheid van de duisternis.
Maar als de ogen gewend zijn, brandt achterin de kapel het licht.
Daar staat ze: het hoofd licht gebogen. Een zee van kaarsen vormt
het geel verlichte zandstrand voor de Stella Maris, de Sterre der Zee.
Gearmd komen ze samen binnen: moeder en dochter. Afzonderlijk
bidden ze .”Ik praat tegen haar zoals ik tegen mijn moeder praat. Vol

vertrouwen. Je weet dat ze je zal helpen, al heb je nog zulke
erge dingen gedaan. Ze heeft een moeder hart ons Slevruike.
Zo zitten moeders in elkaar.”
De ander zoekt een beschut plekje in de anonimiteit van een
donkere hoek. “Maria is de enige sociaal werkster die me wél
kan helpen. Zij begrijpt me. Ik kom nooit in de kerk, maar bij
haar voel ik me thuis.”

Moedermaand

Meimaand, Mariamaand. Moedermaand.. Als kind samen met
mijn moeder onderweg naar een tante. Op de fiets. Altijd even
stoppen, altijd een kaarsje opsteken bij Maria. Mijn moeder
hield van Maria en stopte haar naam in mijn rijtje voornamen:
Henricus, Cornelis, Maria, Gerardus. Ze zal over je waken, zei
ze. Waarom Maria, vroeg ik als jongetje.
Waarom? Maria is toch onze moeder.
Ik denk nog altijd aan die warme woorden van mijn moeder als
ik op mijn zoektocht door het leven een kapelletje bezoek, een
kerk binnenga. Even een kaars op steken. Bij haar. Maria haar
gekruisigde zoon Jezus op schoot.
Dat verdriet in de ogen, maar ze kan leed verdragen.

Ze heeft het vermogen om dit verdriet om te zetten in liefde.
Mededogen, vergevingsgezindheid is de basis voor de enige onvoor-
waardelijke liefde, de altijddurende moederliefde.

Dan zing het door mijn hoofd: Salvé, salvé, salvé Regina.
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KERMIS

Beste Christoffellezers,

Afgelopen weken werd het steeds duidelijker dat de voorgenomen
kabinetsstrategie rondom testbewijzen en toegang tot o.a. evene-
menten vraagt om een duidelijke visie vanuit onze branche en onze
eventuele zorg ook te uiten. Die strategie is deels vervat in het wets-
voorstel Testbewijzen COVID-19, maar betreft ook de verdeling van
de testcapaciteit en de verdeling van de kosten. Deze laatste onder-
werpen zijn niet bij wet geregeld.

Vooropgesteld dat het testbewijs een essentiële stap is voor het
openstellen van live-evenementen. Bovendien helpt testen tevens bij
de opsporing en bestrijding van COVID-19 in de samenleving. Echter
dient dit beleid direct te worden losgelaten zodra het epidemiologisch
verantwoord is en moet er dan sowieso geen discussie (ook niet op
Veiligheidsregio niveau) meer zijn omtrent volledige capaciteit aan
bezoekers en zonder 1½ meter beperking. Maar testcapaciteit is
schaars en kostbaar, dus moet die capaciteit slim ingezet worden.

TESTBEWIJS ALS TOEGANGSKAARTJE

De verdeling van de testcapaciteit is weliswaar niet in het Wetsvoor-
stel Testbewijzen COVID-19 geregeld, maar is wel één van de be-
langrijkste onderwerpen van de komende maanden. Zeker nu het
‘openingsplan’ van het demissionair kabinet (van dinsdag 13 april jl.)
enig ‘positief’ perspectief voor onze branche biedt. Zover wij nu geïn-
formeerd zijn (ook door het ministerie van Justitie & Veiligheid) is de
kans reëel dat wij vanaf 16 juni aanstaande weer mogen opstarten.
Echter moet nu eerst door de landelijke overheid het verbod op ver-
gunningverlening worden ingetrokken. Dit verwachten wij nu na 5
mei a.s. op initiatief van het Veiligheidsberaad. Echter is alles afhan-
kelijk van de ontwikkelingen in de hoeveelheid besmettingen en de
bezetting van de IC’s in de ziekenhuizen. En dit laat momenteel he-
laas nog geen hoopvolle ontwikkeling zien…

En daarnaast speelt dus de ‘discussie’ rondom het doordacht en
doelgericht inzetten van de beschikbare restcapaciteit. Dit moet ons
inziens gebeuren op die plekken waar die (het meest) nodig en effec-
tief is; dus niet op plekken waar testen nauwelijks iets toevoegt en
die bovendien in de zomer van 2020 ook zonder testen aantoonbaar
veilig en verantwoord hebben kunnen draaien. Bij deze laatstge-
noemde plekken doel ik natuurlijk op onze ruim 150 kermissen, ofte-
wel de ultieme doorstroomlocatie in de buitenlucht!

Lees verder 
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Het venijn zit hem in de staart

Mede gezien de voorbereidingstijd van kermissen en
de relatief lange doorlooptijd van vergunningaanvragen is

het noodzakelijk nu al de inzet van testcapaciteit te bepalen en
duidelijkheid te scheppen. Echter bij navraag is gebleken dat er mo-
menteel nog geen toetsingskader is (anders dan die van 2020) en
dat de overkoepelende projectgroep vanuit de 25 Veiligheidsregio’s
hieromtrent nog geen opdracht dan wel informatie vanuit de landelij-
ke overheid heeft ontvangen. Wij moeten te allen tijde voorkomen
dat de test-eis, als vast criterium voor vergunningverlening, in het
toetsingskader wordt opgenomen. Evenals dat we er, als ultieme
‘doorstroomlocatie’, voor moeten zorgen dat de huidige eis van het
vooraf reserveren en werken met tijdsloten van tafel moet. Dit is on-
werkbaar voor het open karakter van het volksfeest kermis en zou
daarin veel meer vergeleken moeten worden met andere gebruikers
van de openbare buitenruimte zoals de markt en de terrassen.

Al met al blijft het dus nog steeds onzeker wat ons komende zomer
allemaal boven het hoofd hangt. In het onderwijs spreken ze van
‘kansenongelijkheid’ maar dit voorzie ik ook voor verschillende zwaar
gedupeerde bedrijfsmatige sectoren die allemaal weer hunkeren om
te mogen opstarten. Maar of de kansen voor iedereen evenredig zijn
valt zwaar te betwijfelen. Opeens blijken wij geen ‘doorstroomlocatie’
meer te zijn maar slechts alleen een (juridisch) vergunningplichtig
evenement. Tot op heden mogen individuele gemeenten nog geen
vergunningaanvragen honoreren, is er nog geen datum bekend van-
af wanneer dit wel weer mogelijk is én is het toetsingskader nog on-
bekend, laat staan de effecten van een mogelijke test-eis.

Daarnaast krijgen we weer een ‘strijd’ met 355 burgemeesters, die
nu allemaal weer aan de hand van eigen criteria, onderbuik gevoe-
lens en ingewonnen adviezen een handtekening op de vergunning
kunnen weigeren. En tenslotte is het nog maar afwachten of de –
middels een aangenomen motie - voorgestelde ‘dynamische vergun-
ning’ voor buitenactiviteiten tijdig de gewenste uitwerking heeft of dat
we alsnog aan een vergunningentraject van minimaal 6 á 10 weken

(naar gelang de omvang van de kermis) gebonden zijn. In wat voor
een wereld moeten wij proberen te ondernemen?? Gelukkig kunnen
we allemaal, met eenvoudig mondkapje op, massaal door de smalle
paden van een supermarkt en heerst daar geen corona………

Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

KERMIS
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FINANCIËN

Ja hoor, het is zover: ook de derde (na ING en ABN Amro) grote bank
heeft besloten om per 1 juli aanstaande negatieve rente te gaan bereke-
nen over spaarmiddelen boven de € 100.000. Dit houdt in dat er een
0,5% rente (lees voor het gevoel boete) wordt berekend indien méér dan
over die € 100.000 wordt beschikt. Het komt niet uit de lucht vallen, er is
eerder veel over te doen geweest. Onder andere pensioengerechtigden
die er altijd vanuit gingen dat een belangrijk onderdeel van hun pensioen
de rente over spaarmiddelen zou gaan betreffen, komen bedrogen uit.
Het is nu interen geblazen. Achtergrond is dat de banken ook rente moe-
ten betalen aan de Europese centrale bank (ECB) wanneer zij daar geld
stallen en dat wordt dus nu gewoon doorgerekend aan hondstrouwe
klanten die daardoor nu de pineut zijn.  Is het einde van een verdere ren-
te-ellende daarmee nu in zicht? Ik denk het niet. Ik sluit zeker niet uit dat
de grens wordt opgerekt richting de € 50.000. Zeker, het is waar dat niet
iedereen over € 100.000 of € 50.000 beschikt. Dat is immers heel veel
geld. Toch, kijkend naar veel (ex) binnenvaartondernemers zijn er best
veel die wel met deze vervelende materie te maken hebben/krijgen.

Een oplossing hiervoor kan het volgende zijn:  openen van een extra
spaarrekening om daarmee het vermogen te spreiden. Consequentie is
dan wel dat daar ook weer een werkrekening aan moet worden gekop-
peld. Op zich zit daar misschien niemand op te wachten maar toch: het
scheelt 0,5% van het meerdere boven die € 100.000.
Diezelfde bovengenoemde doelgroep staat al langer voor het dilemma
om het vermogen op een andere manier uit te zetten (bovenstaande is
immers "morgen" niet opgelost).
Hierbij valt te denken aan:
●beleggen (via bijvoorbeeld een mandaat aan een bank of vermogens-
beheerder)
●schenkingen (waardoor het probleem op een natuurlijke manier kan
worden opgelost)
●investeren in "leuke dingen"

Dat eerste punt (beleggen) is zelfs in de vermogensbelasting (box
3 belasting) verwerkt. De belastingdienst gaar er namelijk vanuit
dat als je vermogen zeg maar "flink" is, er ongetwijfeld méér al via
de beleggingenkant wordt gehandeld. Nog sterker: de box 3 belas-
ting is zodanig opgebouwd dat er bij hogere (belastbare) vermo-
gens ook méér belasting is verschuldigd. Na bovengenoemde
beschreven "negatieve rente" is dit dus het tweede moment dat de
goedwillende belastingplichtige mag aftikken: er moet (forse) belas-
ting worden betaald vanwege vermeende behaalde rendementen
die in de praktijk dus lang niet altijd worden gerealiseerd.
Mensen trekken zelfs al een parallel met die tegenwoordig zo ver-
maledijde belastingdienst. Bovenstaande box 3 belasting is echter
een verantwoordelijkheid voor de overheid die dit verzint en de be-
lastingdienst mag dit opleggen en innen.

Al met al geen vrolijk verhaal met hier en daar toch nog een aange-
reikte oplossing of alternatief.

Wim Onderdelinden

WAAROM ZO NEGATIEF?
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Beste allemaal,

Het is al weer een tijd geleden dat we iets hebben kun-
nen organiseren met SooS met… Alles is het afgelo-
pen jaar veranderd.
Dikwijls denken we aan de gasten die deelnamen aan
de bingo en de ontmoetingsdagen. Hoe zou het met
iedereen gaan zijn ze nog gezond en hopelijk vrij ge-
bleven van corona?

Zoals iedereen wel weet, is in die tijd Zuster Vincentia overleden. Zij
was voor de bezoekersdienst een baken. Ze wist wie ziek was en als
het met iemand niet goed ging pleegde ze even een telefoontje of
stuurde een kaartje. En gaf dat aan de bezoekersdienst door.

Door de corona hebben we de zieken ook niet kunnen bezoeken,
maar dat is nu weer een klein beetje opgestart. We zijn nog voorzich-
tig omdat de vrijwilligers en de zieken nog niet allemaal voor de
tweede keer de vaccinatie hebben gehad. Hopelijk gaat dat snel ge-
beuren zodat we weer iets meer kunnen doen.

Rond 4 en 5 mei gingen mijn gedachten dikwijls naar de mensen die
de oorlog meegemaakt hebben. Leven met angst honger en onze-
kerheid en hoe overleven we deze tijd.
Dan moeten wij de dingen die we nu nog wel kunnen doen, koeste-
ren. De regering doet zijn best om de versoepelingen steeds meer
door te voeren, ook al gaat dat voor ons te langzaam .
Het is nu even niet anders en we moeten proberen er het positieve
uit te halen.

En wat zou het toch mooi zijn als we bijvoorbeeld in september de
SooS met .. weer kunnen openen met een ontmoetingsdag. Zodat
we elkaar weer kunnen zien en horen.

Blijf allemaal gezond en zorg voor elkaar en geniet van de zomer

Groetjes namens Alle vrijwilligers SooS met…

Henriëtte Leensen
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WINDKANTER

De herdenkingsdagen 4 en 5 mei liggen weer enkele weken achter
ons maar ik wil er toch nog eens bij stilstaan. De dodenherdenking is
waardevol en spreekt mij het meest aan. De capitulatie van de
Duitsers op 5 mei 1945 lijkt wat uit beeld te verdwijnen om plaats te
maken voor 'bevrijding' en worden er allerlei maatschappelijke
vraagstukken bijgehaald zoals bijvoorbeeld mogelijke discriminatie
van verschillende bevolkingsgroepen of vrijheid van meningsuiting.

Bij het woord 'Bevrijdingsdag' gaan mijn gedachten echter uitsluitend
terug naar september 1944 tot 5 mei 1945 na de luchtlandingen in
Noord-Brabant en Gelderland en de hevige gevechten die daarop
volgden. Was voor West Nederland 'bevrijdingsdag' de capitulatie
van de Duitsers op 5 mei toen er een einde kwam aan terreur en
honger, voor het Zuiden en Oosten van het land ging de bevrijding
gepaard met ontzaglijk veel oorlogsgeweld, veel militaire en
burgerslachtoffers, kapotte huizen en doodsbange mensen die
schuilden in kelders en versterkte huizen
tijdens de straatgevechten. Gierende
geallieerde jagers veegden de wegen en
straten schoon en schoten met raketten en
mitrailleurs op alles wat zich bewoog.
Verscholen achter een bomenrij doken zij
als uit het niets te voorschijn en voor je ze
zag vlogen de kogels al om je oren. Al
vechtend trokken de geallieerde troepen
van België uit naar het Noorden en vooral in
Zeeland en de Peel ( de zogenaamde
'corridor') werd het puinruimen. Hele dorpen
werden er verwoest en ook in West-Noord
Brabant werd hevig gevochten om de
Duitsers de Maas over te krijgen. Het

resultaat is geworden dat iedere stad en ieder dorp in het Zuiden en
later ook in Oost- en Noord-Nederland zijn eigen bevrijdingsdag viert.
We moeten de regionale Tv- zenders een pluim op de hoed steken,
“in tegenstelling tot de Nederlandse publieke omroep die meer
aandacht besteedde aan demonstraties”, die vaak uitgebreid
aandacht hebben besteed aan de oorlogshandelingen, de onderduik-
en verzetsdaden en de euforie bij de bevrijding in hun eigen regio.
Nog nooit vertoond film- en fotomateriaal trok aan de kijkers voorbij
en het is ongelooflijk dat er zoveel beeld gemaakt en bewaard is
gebleven ondanks het verbod van de Duitsers om foto's of films te
maken. Voor mij blijft bevrijdingsdag 1 november '44, na een dag en
nacht van terugmarcherende Duitsers en een tot spoed manende
granaatregen, de komst van de eerste verkennende brencarrier met
daarin een stel moedige Schotten.

Soms rijd ik nog wel eens langs Labbegat waar we met ons schip
lagen afgemeerd. In gedachten laat ik die film nog eens voorbij
komen en zie weer de met soldaten volgepropte vrachtauto's en
tanks voorbij denderen om even later in een tankslag terecht te
komen rondom Waspik en Raamsdonk. Bevrijd maar de oorlog was
nog niet voorbij. Zo kon het gebeuren dat op zekere nacht een
verkenningspatrouille van de Duitsers, zoals later bleek ter

voorbereiding van een Maasoffensief ter
ondersteuning van het Ardennenoffensief,
op de deur van de stuurhut bonkte en aan
mijn geschrokken vader vroeg waar en
hoeveel geallieerde troepen er in de
omgeving lagen. 'Heel veel', moet vader
gezegd hebben, 'het stikt ervan hier vlakbij',
maar hij wist er natuurlijk niks van. Gelukkig
vertrokken die gasten weer. Het aantal
mensen die de herinneringen van de oorlog
nog na kunnen vertellen wordt steeds
kleiner, maar zolang je leeft blijft het met het
ouder worden in het hoofd hangen.

Corvee
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OVERLEDEN

Op vrijdag 7 mei is, in de leeftijd van 62 jaar, Cornelis
Martinus Christiaan Maria (Cor) Geerts overleden.
Echtgenoot van Ilze Geerts – Biemans.
Er werd afscheid genomen van Cor op woensdag 12 mei
in de aula van Yardenhuis van Brabant te Oosterhout.
Correspondentieadres: Grote Kerkstraat 67, 4941 DN
Raamsdonksveer.

Op vrijdag 14 mei is, op de leeftijd van 89 jaar, Johannes
Petrus (Jan) van Rijn overleden. Echtgenoot van Willie
van Rijn – Lachnit. Oud-eigenaar van Machinefabriek Dol-
derman BV.
Als gevolg van de geldende maatregelen zal de uitvaart
op 22 mei in kleine kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Binnen Kalkhaven 35, 3311 JC Dordrecht.
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21-5 Floris Storm en Joost Storm; Ben van Tol; Christy Bouman m/s “Sailing
 Home”; Naomi de Zwart.
22-5 Rene Derksen; Theo Scholten.
23-5 Dhr. Ger Vermeeren; Tjakko Hoeve; Dennis den Haan; Eva van Klooster.
24-5 Marco van Megen; Daniel van de Hoeven; Stefanie Bruins; Martin Oome;
 John Bosman.
25-5 Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes (80 jaar); dhr. Jan Roest,
 voorheen directeur Rijdende school; Martika Roelofs; Juliette Wendt;

Axel Helmink en Falco Helmink.
26-5 Erwin Bouwman; Caroline Janssen-Schuttler.
27-5 Dhr. Willy Verberck; Jan Suykerbuyk; dhr. Toine Willemsen;

Erwin Bosman m/s “Ingona”.
28-5 Karin van Dongen, v/h “Najade”; Luuk Brandt.
29-5 Mevr. Ria de Bot-Cornelissen; Delana Derksen.
30-5 Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; dhr. Marcello Rensen;

mevr. Trudy v.d. Donk; Monique Wig¬man; Harry van Laak;
mevr. Annemarie Geerts; Melanie van Gils, m/s “Rodeo”;
Vincent de Rover; Jaap Brevoord.

31-5 Yvonne Keuvelaar, v/h “Adato”; Luuc Bourgonje.
1-6 Dennis Mooren; Vinny Koks; Anja Benda.
2-6 Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
3-6 Dhr. Peter van Megen; Desiree Savelkoul; Eveline van Os;

Jens Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
4-6 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen; Claudia Peters.
5-6 Peter Oudakker; Sylvia Verschuren, v/h “Bellona-V”;

Joost van Lammeren; Anita van Meegen, v/h Elgeria.

ZONDAG 23 MEI 2021

Dhr. Cees Volkering,
Dhr. Jan van Rijn,
Zr. Vincentia Faase,
ouders van Bon-Leygraf en Hetty en ouders Reijmers,
Marijke van Loon-Moonen en Wim van Loon,
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Tjek,
dhr. Albert Kroon,
dhr. Thijs Jegen, bestuurslid landelijk KSCC,
mw. S. Gloudemans, ouders Bemboom-de Boer.

ZONDAG 30 MEI 2021

Voor Aloys van Megen en mevr. Truus Wissing-Berns,
ouders Peeters, kermis,
dhr. E. Buil en overleden familie Buil,
mw. E. van Thiel en Jan van Thiel,
dhr. H. Kruyt ‘Cinderella’.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.
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* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562
XC.
* Mevr. Corrie Buijks-Oom, (Proteion Ron-
calli - kamer 330).
ROERMOND, ORANJELAAN 79, 6042 BC.
* Mevr. Claartje Kersten-de Jong.
NIJMEGEN, BREEHOFSTRAAT 44, 6542 RB.
* Dhr. Henk Lischer (Maas&Waal Revalida-
tie- en Behandelcentrum Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.
* Mevr. Ella Schimmel-Herts, (De Honing-
hoeve – afd. Bloesemhof).
NIJMEGEN, ALBANYSTRAAT 7, 6544 RA.
* Dhr. Antoon Bos.
BEUNINGEN, DE BALMERD 201, 6641 LW.
* Carola van de Runstraat.
NIJMEGEN, SINT MAARTENSKLINIEK,
HENGSTDAL 3, 6522 JV.
WEEKEND: MOLENHOEK, LINDENLAAN 19,
6584 AC.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333
GZ.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Hui-
ze Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10,
6543 JG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek,
Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERD-
STRAAT 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.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT
14, 6566 DP.
*  Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.

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
momentopname.
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN mei/juni 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.

Za. 22 mei
10.30 uur

CBOB-vergadering via livestream te volgen.
Meldt u uitsluitensd op vrijdag 21 mei aan per
e-mail op cbob@bln.nl.

14.00 uur Doop en scheepsinzegening Cosmos

Zo. 23 mei 11.00 uur

Eerste Pinksterdag. Eucharistieviering met
celebrant Mgr. H. Smeets, bisschop van
Roermond en landelijk aalmoezenier B.E.M.
van Welzenes sdb m.m.v. Dinie Jacobs (fluit)
en het KSCC minikerkkoor. Ook te volgen via
livestream.

Ma. 24 mei Tweede Pinksterdag. GEEN eucharistieviering.
KSCC Schipperscentum gesloten.

Di. 25 mei Aalmoezenier Benhard van Welzenes wordt
vandaag 80 jaar!

Do. 27 mei 11.00 uur Dienst voor Zr. Vincentia in Maastricht
(urnbijzetting).

Zo. 30 mei 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 6 juni 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Ook te volgen via livestream.

Zo. 13 juni 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. 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.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

Zo. 23 mei 10.30 uur
Eerste Pinksterdag.
Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Elke zondag 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Tweede zondag
van de maand 10.30 uur Eucharistieviering. Na de dienst is een be-

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

mailto:cbob@bln.nl.
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/protocol-voor-het-bezoeken-van-onze-eucharistieviering/
www.kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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moet je opletten en jezelf direct uit de groep verwijderen. Maar vol-
gens de politie komt deze gebeurtenis niet veel voor.

Maar het kan geen kwaad de instelling voor groepsgesprekken aan
te passen. Met de wijziging zoals hieronder beschreven kan niet
meer iedereen je aan een groep toevoegen, maar alleen nog die
mensen die in je contactlijst (telefoonnummerlijst) staan.

Hoe wijzig je je WhatsApp-instellingen voor groepsgesprekken?
Je zou dus kunnen overwegen om de instellingen voor groepsge-
sprekken alsnog even te wijzigen, al is daar geen dringende reden
voor in termen van mogelijke risico's op oplichting. Dat doe je als
volgt:

1. Open WhatsApp
2. Ga naar Instellingen
3. Ga naar Account
4. Ga naar Privacy
5. Ga naar Groepen
6. Kies de optie Mijn contacten in plaats van de

standaardinstelling Iedereen
Deze stappen kun je overigens ook herhalen voor je profielfoto, je
persoonlijke informatie en je WhatsApp-status, mocht je denken dat
deze informatie wellicht niet bedoeld is voor volslagen wildvreemden.
En denk altijd even goed na, mocht iemand je uit het niets bena-
deren met allerlei verzoeken.

WhatsApp instellingen wijzigen? Zinvol of onzin?

Een bericht dat door meerdere eenheden van de politie
wordt gedeeld op Facebook en Twitter, gaat inmiddels ook als
kettingbericht rond op WhatsApp. Je zou je WhatsApp-instellin-
gen voor groepsgesprekken moeten wijzigen, anders loop je het
gevaar dat oplichters je benaderen met spam, leningen en ande-
re vormen van oplichterij. Klopt dat eigenlijk wel, en loop je in-
derdaad risico? Of het is allemaal een storm in een glas water
en is het bericht zijn eigen leven gaan leiden?
Moet je je WhatsApp-instellingen wijzigen en loop je inderdaad
risico?
Dat is een goede vraag. Als je de standaardinstellingen van
WhatsApp ongemoeid laat, is het in principe gewoon zo dat iedereen
die over jouw nummer beschikt je ook kan toevoegen aan groepsge-
sprekken. De vraag is dan ook of je dat zelf een probleem vindt. Er
wordt gesuggereerd dat deze standaardinstelling nieuw is, maar voor
zover wij weten, was dit altijd al het geval.

Hoe zit dat precies? Dat is eenvoudig. Het feit dat iemand over jouw
nummer beschikt en jou in theorie dus kan toevoegen aan een
groepsgesprek op WhatsApp, betekent nog niet dat ze zomaar bij
jouw bankrekening kunnen of je contactenlijst kunnen kraken. Daar
is nog altijd een behoorlijke mate van interactie van de benaderde
gebruikers voor nodig. Dat heb je voor een groot deel dus zelf in de
hand.

Als je jezelf de vraag stelt: 'Waarom ben ik door een volslagen wild-
vreemde toegevoegd aan een WhatsApp-groepsgesprek?'. Dan
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Het blijft interessant om de versoepelingen van de corona-
maatregelen in te passen in het dagelijks leven. Er is een nieuwe

norm: het aantal geopende uren van de terrassen. Met de fiets of
wandelend er naar toe is in ieder geval beter dan gebruik te maken
van de auto of OV, althans als dat van het lichaam vereist kan wor-
den. Los van alle nationale, en misschien wel internationale, beper-
kingen, zijn heel veel (sport)evenementen uitgesteld naar een later
tijdstip, of het aantal bezoekers wordt gering gehouden.

Er is dit jaar geen Vierdaagse in Apeldoorn en ook niet in Nijmegen,
maar vanaf de derde dinsdag van juli zal er een Alternatieve Vier-
daagse zijn. Met de ervaringen van 2020 wordt een speciale app in-
gericht om met behulp van een smartphone of tablet de vooraf
gekozen afstand vier dagen te volbrengen. De keuze afstanden zijn
5, 10, 20, 30, 40 en 50 km. Voor veel deelnemers is het start- en fi-
nishpunt de stoeptegel voor de deur, het grindpad naar de weg of de
kade en steiger bij het afgemeerde schip. Mooi is dat er variaties mo-
gelijk zijn, zelfs in het buitenland.

In tegenstelling tot de gewone Nijmeegse Vierdaagse zijn er geen
vastgestelde routes en dus ook geen rustposten en medische facili-
teiten. Het is dus belangrijk om het eigen conditieniveau af te stem-
men op de beoogde afstand, of misschien wel andersom. Dus leg de
lat niet te hoog en beleef een prettige 4Daagse. De afgelegde kilo-
meters op 20, 21, 22 en 23 juli worden geregistreerd en de gekozen
afstand moet daadwerkelijk worden volbracht om voor een beloning
in aanmerking te komen. De uniek medailles hebben twee uitvoerin-
gen: een voor 5, 10 en 20 km en een voor de langere afstanden. Bij
de inschrijving moet dit worden opgegeven.

De Alternatieve Vierdaagse-app is er straks voor iedereen die van
wandelen houdt. De app is vanaf begin juli gratis te downloaden
en te gebruiken (softwareversies iOS 13, 14 en Android 5+). Let op!

Gebruik je de app van de editie 2020, dan volgt daarop een update.
Zorg dat je de update hebt gedraaid alvorens je bij editie 2021 van
start gaat.
De organisatie hoopt dat iedereen in beweging blijft en veel wande-
laars mee zullen doen aan het initiatief, maar roept op om de RIVM
richtlijnen in acht te nemen tijdens het wandelen. Zo blijven we sa-
men fit en gezond. Loop dus niet met een te grote groep samen.
Houd je aan de richtlijnen die passen bij de periode juli 2021.
De Alternatieve Vierdaagse wordt onder auspiciën van de Stichting
DE 4DAAGSE, Koninklijke Wandel Bond Nederland in samenwerking
met sportmarketingbureau House of Sports georganiseerd.

Inschrijving
Inschrijving voor De Alternatieve Vierdaagse is gratis en vindt uitslui-
tend plaats op de website www.alternatievevierdaagse.nl. Na regi-
stratie ontvangen deelnemers per mail informatie over hoe ze de
alternatievevierdaagse-app kunnen downloaden om deel te nemen
aan De Alternatieve Vierdaagse.

Definitie van wandelen
Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewe-
gen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt ge-
maakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het
rechterbeen wordt overgebracht. Hardlopen, joggen of rennen vallen
dus niet onder wandelen.

www.alternatievevierdaagse.nl
www.alternatievevierdaagse.nl
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Deelname

Deelname aan De Alternatieve Vierdaagse staat open voor iedereen
die geïnteresseerd is. De Alternatieve Vierdaagse is een prestatie-
tocht en kent geen wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig
en geheel op eigen risico.
De deelnemer dient om De Alternatieve Vierdaagse te kunnen vol-
brengen voldoende (voorzorgs)maatregelen te hebben getroffen
aangaande een toereikende lichamelijke conditie, training, voeding &
drinken, schoeisel & kleding en eventuele gebruik en aanwezigheid
van medicijnen.
Bij twijfel over de gezondheid/lichamelijke conditie is het verstandig
vooraf de (huis)arts te raadplegen.
Bestelde medailles, pakketten of merchandise kunnen niet geretour-
neerd of omgeruild worden, er wordt geen restitutie gegeven.

Deelname met gebruik van hulpmiddelen

Personen die gebruik maken van een rolstoel worden, in afwijking
van het in artikel 3.1 bepaalde, als deelnemer aangemerkt.
Deelname met hulpmiddelen: Binnen de wandelsport kennen we ver-
schillende soorten wandeltechnieken waarbij bij sommige technieken
ook gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen. Denk hierbij aan GPS-
toestellen en Poles/wandelstokken (Nordic Walking). Deelname met
behulp hiervan is geen bezwaar, mits men geen hinder veroorzaakt
bij anderen.

Starten & Finishen

Deelname aan De Alternatieve Vierdaagse en daarmee het downloa-
den en gebruiken van de alternatievevierdaagse-app is gratis.
Na registratie ontvangen deelnemers meer informatie over deelname
en meer informatie over waar en wanneer de alternatievevierdaagse-
app te downloaden en gratis een account aan te maken. Vervolgens
krijgt de gebruiker de keuze om deel te nemen aan De Alternatieve
Vierdaagse.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een goed
werkende mobiele telefoon en een opgeladen batterij.
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De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de zelf-
standig gekozen route te volgen. Aanwijzingen van verkeersrege-
laars, politie, toezichthouders en hulpdiensten (indien aanwezig)
dienen te worden opgevolgd.

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. Het zal nog niet in groepsverband zijn en zel-
den met een gezamenlijk start- of finishplaats. Er zijn wel vrijwilligers
die een en ander uitwerken voor de laatste maanden van het jaar.
Toch is er nog steeds veel onzekerheid.

Henry Mooren

De vier wandelingen moeten binnen een periode van vier dagen in
de periode 20 juli t/m 23 juli 2021 worden afgelegd, met maximaal
één wandeling per dag.
Het passeren (inhalen) van medeweggebruikers is alleen toegestaan
als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de deelnemer en/of ande-
re weggebruikers, wederom met inachtneming van hetgeen dat bij of
krachtens de wet is voorgeschreven (waaronder de richtlijnen van
het RIVM, de Rijksoverheid en/of de lokale overheid).
Bij noodgevallen dient u uiteraard het landelijke alarmnummer (112)
te bellen.

Plaats op de weg voor de wandelaar
De deelnemers worden geacht De Alternatieve Vierdaagse zo veilig
mogelijk te wandelen. Hierbij dient waar mogelijk gebruik te worden
gemaakt van het voetpad of aanwezige fietspad. Ontbreekt deze dan
kan men veelal aan de linkerkant van de weg worden gelopen, tenzij
dit anders wordt aangegeven door verkeersborden.

Aansprakelijkheid & Veiligheid
Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Stichting DE
4DAAGSE, KWBN en House of Sports zijn behoudens verantwoor-
delijkheid en aansprakelijkheid voor de wet op geen enkele wijze ver-
antwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte
van deelnemers, voor verlies of schade van bezittingen of elk ander
door de deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk
aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen
van derden.

www.wandel.nl
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Maritime Platform 2021 – Scheepvaart in beweging

De Nederlandse maritieme maakindustrie is toonaangevend in de
wereld. Tegelijkertijd staat de Nederlandse scheepvaart voor een
immense vergroeningsopgave. Hoe zorgt Nederland dat we deze
koppositie behouden en verduurzamen?
Maritime Platform is het tweedaags online platform voor de maritie-
me maakindustrie om te ontmoeten en kennis op te doen. Laat u op
26 en 27 mei bijpraten over vergroening, innovatie en financie-
ringsmodellen. En ontmoet digitaal andere professionals in een
een-op-een afspraak.
De volgende onderwerpen staan op het programma:
– Hoe blijft Nederland maritiem innovatieland #1?
– Nederlandse concurrentiepositie en de rol van de overheid
– Hoe betalen we de vergroening?
– Economisch varen met minder weerstand en efficiënte 
 energiesystemen
– Alternatieve brandstoffen
– Scheepsaandrijving als de motor voor vergroening

Netwerken
Persoonlijke ontmoetingen zijn zeer waardevol, zeker in deze tijd.
Echter bemoeilijkt de coronacrisis het samenkomen. Op Maritime
Platform spreekt u eenvoudig online af met branchegenoten en ex-
posanten door een-op-een afspraken in te plannen via het virtuele
evenementplatform. Op basis van uw profiel wordt u automatisch ge-
matcht met personen die dezelfde interesses hebben.

Klik hier voor meer informatie.

Maritime Platform is een initiatief van weekblad Schuttevaer en
SWZ|Maritime in samenwerking met NMT. 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.

www.maritimeplatform.nl/schuttevaer
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‘s Werelds laatste werkende graanzuiger vertrekt morgen uit de
Maritiem Museum Haven in Rotterdam. De Stadsgraanzuiger 19
gaat voor een grootscheepse restauratie naar werf Talsma in
Friesland. Daar wordt de elevator in prachtige staat terugge-
bracht. De reis duurt enkele dagen en is live te volgen op
maritiemmuseum.nl.

Directeur Bert Boer van het Maritiem Museum: “Het vertrek van de
graanzuiger naar de werf in Friesland is het schitterende resultaat
van de inspanningen van veel mensen en organisaties. Dit zijn allen
partijen, die meehelpen om dit unieke - en in de geschiedenis van de
Rotterdamse en Antwerpse havens zeer belangrijke - maritiem erf-
goed te behouden.”

De Stadsgraanzuiger 19 maakt deel uit van de buitencollectie van
het Maritiem Museum. Sinds 2015 is het Museum aan de Stroom
(MAS) in Antwerpen ‘co-ouder’ van dit toperfgoed. Directeur Marieke
van Bommel van het MAS: “De restauratie van de graanelevator is
een prachtig voorbeeld van de internationale samenwerking tussen
onze beide musea. De nieuwe maritieme belevingssite aan het
droogdokkenpark in Antwerpen wordt ongetwijfeld een mooi tweede
thuis voor dit erfgoedstuk, dat oorspronkelijk Vlaams is.” De Stads-
graanzuiger 19 is vanaf 2023 weer in volle glorie te bewonderen,
deels in Antwerpen en deels in Rotterdam, met een volledige ver-
nieuwde publiekspresentatie.

Hoe los je 6.000.000 kilo graan?
De graanzuiger is een prachtig voorbeeld van innovatie in de maritie-
me sector, die een belangrijk verhaal vertelt over de ontwikkeling van
de moderne haven en onze worsteling met technologische vooruit-
gang. Vóór de introductie van de elevator, aan het eind van de ne-
gentiende eeuw, was het lossen van een schip met graan, bonen,
erwten of rijst een enorm karwei.

Havenicoon vertrekt voor grootscheepse restauratie

Lees verder 
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Meer dan honderd havenarbei-
ders waren een week bezig om
6.000 ton bulkgoed over te he-
velen van het ene schip naar
het andere. Elevatoren maak-
ten het werk minder gevaarlijk
en veel sneller.
Unieke Vlaams-Nederlandse
samenwerking

De Stadsgraanzuiger 19 werd
in de jaren tachtig van de vori-
ge eeuw een museaal object,
aangekocht in Antwerpen. Het
idee was om met onderdelen
van deze elevator de laatste
Rotterdamse graanzuiger te
restaureren, maar de Vlaamse
elevator bleek in betere staat.
Daarom werd besloten dit
exemplaar te behouden. Sinds-
dien onderhoudt een bevlogen
team van vrijwilligers de eleva-
tor en geeft demonstraties.

Door zijn oorsprong is de Stadsgraanzuiger 19 een prachtig symbool
van Vlaams-Nederlandse samenwerking. Deze band werd enkele
jaren geleden verstevigd met een gedeelde verantwoordelijkheid in
het beheer: het MAS werd ‘co-ouder’ van de elevator. Eén keer per
jaar vertrekt de graanzuiger naar Antwerpen om ook daar bezoekers
deelgenoot te maken van zijn rijke historie. Dit is een unicum: niet
eerder namen twee musea in verschillende landen de verantwoorde-
lijkheid voor maritiem toperfgoed.

De reis van de graanzuiger is live te volgen op
https://www.maritiemmuseum.nl/restauratie-graanzuiger

https://www.maritiemmuseum.nl/restauratie-graanzuiger
https://www.maritiemmuseum.nl/restauratie-graanzuiger
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Er lagen nog vijf jachten achter ons. Een paar
Hollanders en twee Vlamingen die terugkwa-
men van Avignon en Sète. Ze raadden ons af
om verder te gaan. Je werd daar beneden
opgevreten door de muggen, zeiden ze. Toen
we dat hadden gehoord hebben we maar be-
sloten om niet verder te gaan, aangezien die
beestjes mij altijd moeten hebben. Al zit er
maar eentje, die moet mij altijd hebben. Miek
lusten ze niet. We zijn nog wel een stuk naar
beneden gelopen. Je kwam aan een sluis en
beneden de sluis kwam je in de Rhône. lk
vond het eigenlijk wel jammer dat we niet ver-
der gingen, maar ja, als je onderweg wordt
opgevreten is ook niet zo best.

We zijn Lyon gaan bezichtigen, maar ook dat
was haast niet te doen. In de stad was het
niet te harden. lk zei tegen Miek: we gaan
hem hier pleiten en gaan een plekje zoeken
op de Saône buiten Lyon. Dan kunnen we
daar gaan zwemmen. Daar lijkt mij het water
heel wat beter dan hier in de stad. We gooi-
den de boel op gang en vonden buiten Lyon
een dorpje waar je goed kon liggen. Vastge-
maakt en het water in! Wat een verfrissing! 's
Avonds voor het slapen gaan eerst even te
water. Daar friste je van op, want zo'n tempe-
ratuur gaat gauw vervelen. Je werd zo sloom
dat je te beroerd was om een voet te verzet-

ten. We zaten allebei naar de winter te verlan-
gen.
De volgende dag vertrokken we naar Tour-
nus. In Calon sur Saône begint het Canal du
Centre. We besloten om via dit kanaal naar
Parijs terug te varen, zodat we dit stuk ook
eens gezien hebben. Dat is altijd mooier dan
hetzelfde traject terugvaren.

Vandaag komen we na 31 sluizen in de
stromende regen aan in Montceau. Het was
een flinke onweersbui, maar nu is het geluk-
kig flink afgekoeld. Het volgende station
waar we afmeren is Decize. Daar is het
weer bloedheet, dus maar weer te water om
af te koelen. Dan de fiets op, want zo te
zien liggen we een tamelijk stuk van de stad
vandaan. Het is een mooi stadje aan de Loi-
re. De ligging is zo prachtig dat ik tegen
Miek zeg: hier zou ik wel willen wonen.
Maar dan komen we langs een groot kerk-
hof en dan denk ik: laat ons morgen maar
weer verder varen, want hier gaan de men-
sen ook dood, zo te zien.

De volgende dag varen we naar Nevers.
Dat ligt ook aan de Loire. Deze rivier is hier
niet bevaarbaar, want de bedding staat zo-
wat droog. In Nevers ligt het lijk van Berna-
dette Soubirous in een glazen kist. Dat is
het meisje waar Maria in Lourdes aan ver-
schenen is. We zijn er gaan kijken en het is
ongelooflijk: ze ziet er na al die jaren nog uit
alsof ze pas gestorven is. Het was echt de
moeite waard om te zien. Of je het gelooft of
niet: heel mooi, zo vredig en nog zo jong als
ze er uit ziet. Daarna zijn we op een terrasje

eerst maar eens wat gaan drinken, want we
waren weer zowat uitgedroogd. Wat een hitte!
We hebben die dag nog een stukje gevaren
en 's nachts lagen we in het pikkedonker er-
gens in de rimboe. Geen mens te horen of te
zien.

Wordt vervolgd.

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.
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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
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

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

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

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
Vacature

G. Verschuren
H. Leensen

G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

COÖRDINATIEGROEP:

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

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

COLOFON
Christoffel Nieuwsbrief 11 verschijnt op donderdag 3 juni 2021.
Deadline: maandag 31 mei.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Wim Onderdelinden, Ina Feenstra,
Atze Lubach, Hans Jacobs, Jos van Dongen, Henriëtte Leensen, Kitty
Cuijpers, Cor van der Veeken, Ineke Strouken.

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:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.   B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC     Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier   Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de in-
houd 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.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever.

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
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