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Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Nummer 18 - 9 september 2021 - Jaargang 6

Van de bestuurs- en directietafel

Ik wil het kort met u hebben over wat er is besproken in de
KSCC coördinatieraadvergadering die op maandag 6 sep-
tember weer na 1,5 jaar bij elkaar zijn geweest. Er gebeurt
meer achter de schermen, dan men vermoed.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoe-
zenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 7.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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De GROTE CLUBACTIE 2021 komt eraan

Vanaf zaterdag 18 september gaat de GROTE CLUBAC-
TIE in heel Nederland weer van start. Mensen uit de bin-
nenvaart, kermiswereld en circuswereld gaan ook dit jaar
weer zo veel mogelijk loten verkopen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Wij zijn benieuwd naar de persconferentie van zondag 19 september
a.s. door demissionaire bewindslieden Rutte en De Jonge. Er komt
steeds meer verzet tegen de coronaregels. Zondag jl. was er een
protestmars van tienduizend mensen in Amsterdam. De protesten
keerden zich niet alleen tegen de coronamaatregelen van de over-
heid, ook de kindertoeslagaffaire en het milieu waren onderwerp.
Ondertussen zijn nog te veel mensen niet gevaccineerd. Begrijpelijk
dat directies en besturen van organisaties zoals ziekenhuis, scholen,
bedrijfsleven willen weten wie er wel of niet gevaccineerd is. De
overheid moet zich daarover uitspreken.

Wij willen nogmaals namens bestuur, directie en pastoraal
team benadrukken dat wij ervan uitgaan dat iedereen die ons
bezoekt of deelneemt aan activiteiten op het KSCC in Nijme-
gen gevaccineerd is of een negatief testbewijs of een bewijs
dat hij/zij corona heeft gehad. Wij controleren niet. Maar doen
een beroep op ieders verantwoordelijkheid.

Coördinatieraadvergadering Nijmegen maandag 6 september jl.

Het is alweer 1,5 jaar geleden dat deze raad bij elkaar is geweest.
De coördinatieraad, die bestaat uit de coördinatoren van diverse
werkgroepen die bepaalde taken op zich hebben genomen, vormt
het draagvlak voor de uitvoering van het beleid. De raad staat voor
betrokkenheid en verbondenheid met het werk gericht op de doel-
stelling: het welzijn van de binnenvaart, kermis en circus in de regio
Nijmegen.
Wat kwam er aan de orde?
● Er worden mededelingen gedaan vanuit het bestuur en de directie.
● Natuurlijk wordt er gedacht aan de toekomst: hoe gaat het verder

met ons sociaal en diaconale werk?
● De ondersteuning of opvolging van de aalmoezenier/ directeur.
● De financiën: energiekosten en onderhoud.

Daarna komen de coördinatoren aan het woord: Wat is hun jaarpro-
gramma welke plannen zijn er en welke steun verwacht men vanuit
bestuur en directie. Kortom: agendapunten die de nodige aandacht
vragen.

Natuurlijk werd begonnen met
een terugblik op de 1,5 jaar die
achter ons ligt:
De werfbeurt in Millingen aan de
Rijn in oktober 2020.

Het weer in orde en toegankelijk
maken: schoonmaak, timmerwerk
door het bedrijf van Toine Willem-
sen met hulp van vrijwilligers en
de extra investering in het in aan-
bouw zijnde binnenvaartmuseum.
Deze klus ligt nu alweer een jaar
achter ons. Niet te begrijpen hoe
snel de tijd gaat. Maar nu is de
weg ‘vooruit’. Betimmering wordt aangebracht

in het binnenvaartmuseum
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VAN DE BESTUURS-
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De coördinatoren gaan met hun werkgroe-
pen aan de slag om het een en ander goed vlot

te krijgen.
Belangrijk: GASTVRIJHEID staat hoog in het vaandel.

Het “schoolreisje” kwam aan de orde aanstaande woensdag” Men
heeft er zin. (Wel moeten er in de bus mondkapjes gedragen wor-
den. Maar ja, zo zei iemand: we zullen wel het nodige eten dus…).

Er wordt een dagtocht naar een Duitse
Kerstmarkt georganiseerd. Mocht u een
idee hebben, laat het ons weten.

Dank werd uitgesproken naar Cora Peper-
kamp die deze taak jarenlang met liefde
waarnam. Zij heeft haar taak overgedragen
aan Mieke Bosman.

Mevr. Peperkamp

Waalkanters
De coördinator van de Waalkanters nodigt de leden uit om te praten
over de toekomst.

Gymclub
Deze gedachte leeft ook bij de coördinator van de gymclub.

Grote Kerstboom
Een offerte wordt gevraagd voor een lichtjeskerstboom. Want helaas
worden er geen grote kerstbomen meer gekapt. In deze tijd van zorg
over het milieu is dit begrijpen.

KSCC ziekenvaarvakantie
De KSCC-ziekenvaarvakantie die gepland staat voor 2022 (de 25ste
keer) kwam aan de orde. Deze activiteit eist een goede voorberei-
ding. Coördinatie, vrijwilligers, medische verzorging van de gasten,
etc. Wieneke en Gerard Leensen, jaren coördinator, stoppen met
hun taak. Er wordt nu gezocht naar nieuwe coördinatoren.

Schoonmaak en bloemversiering
En nog veel praktische zaken, zoals schoonmaak, bloemversiering,
etc. onze hartelijke dank voor uw aller inzet.

Fotograaf
Dank werd er uitgesproken aan de fotograaf Gerus Brugman. Veel
van zijn foto’s vindt u op de website en in het Christoffelnieuws. Maar
er werd ook dank uitgesproken aan de vrijwilligers die zich hebben
en blijven inzetten voor de technische kant van het Centrum: schil-
der- en verniswerk van ijzer en hout.

Airco’s
Met betrekking tot de airco’s: een airco in de bibliotheek, waar nu
een deel van het museum is gehuisvest functioneert niet: deze wordt
gerepareerd, de airco in de ‘mortuarium’ ruimte wordt vervangen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Opening van het nieuwe KSCC- en Pastoraat-acti-

viteitenjaar op donderdag 30 september

Op deze dag wordt ook de officiële opening van
het Binnenvaartmuseum Nijmegen verricht door
burgemeester Hubert Bruls om 12.00 uur.
U dient zich voor deze dag vóór 22 september
aan te melden!

Het hele programma waarvan u de poster hiernaast afgebeeld ziet
bestaat uit:
● Opening door aalmoezenier Van Welzenes sdb.
● Opening Binnenvaartmuseum Nijmegen.
● Kort overzicht activiteiten afgelopen seizoen.
● Presentatie vernieuwde website.
● Barbecue.

Jubilea aalmoezenier

Het 50-jarig jubileum van ondergetekende als landelijk aalmoezenier
en directeur van het KSCC-Nijmegen kwam aan de orde. Er is een
kleine commissie die de voorbereidingen treft. Dit jubileum wordt een
feest van de gemeenschap. Door gezamenlijke inzet is bereikt wat
het KSCC en het pastoraat nu geworden zijn.
Met een woord van dank en een uitnodiging voor een drankje werd
de vergadering gesloten.

Waarom dit verhaal: u mag en moet ook weten wat er allemaal ach-
ter de voordeur van ons KSCC en pastoraat gebeurt: er wordt een
enorme brok energie verwerkt door de vele vrijwilligers (allemaal pro
Deo) dat ten goede komt aan de gemeenschap. Daarvoor oprechte
dank.

Burgemeester Bruls
van Nijmegen
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Deze dag is een initiatief van de Zonnebloem.
In de heilige Mis zondag a.s. worden de namen van
al onze zieken genoemd.
De leden van de bezoekersdienst besteden aan hen
heel veel aandacht. Het is door een bezoekje (coro-
na-veilig), een kaartje of mailtje. Bij een bijzondere gelegenheid een
extra aandacht: een bloemetje een cadeautje t.g.v. Sinterklaas,
Kerstmis, Pasen etc.

Een bekende spreuk is: gezonde mensen hebben duizend wensen,
zieken maar één.
De medici groeien steeds meer in de geneeskunde. Wat jaren gele-
den voor onmogelijk werd gehouden is nu gewoon. Wij hoeven al-
leen maar de coronacrisis te noemen. Een vaccin waar vroeger jaren
aan gewerkt werd voordat het op markt kwam is nu binnen een jaar
beschikbaar.
Maar er zijn zieken waarvoor de arts geen perspectief heeft. Dat is
zeer pijnlijk. Met een bezoek, wanneer dit op prijs wordt gesteld, en
belofte van gebed probeert het pastoraat een steun te zijn.

Ook heeft de kerk een diepte medicijn: het sacrament der zieken.
Vroeger noemde men dit het heilig Oliesel, het sacrament der Ster-
vende. In de loop der jaren is dit sacrament aan inhoud en belang
gegroeid: Zelf noem ik het altijd een diepte medicijn. Dit medicijn-
sacrament kan samen met de zieke gevierd worden, een kruisje met
heilige Olie wordt op het voorhoofd, de ogen, de neus, oren mond
voeten knieën en schouders gegeven, en een persoonlijke tekst uit-
gesproken: een boodschap van hoop. De aanwezigen kunnen dan
ook een kruisje op het voorhoofd drukken met een kus. Daarna delen
wij met elkaar de heilige Communie om af te sluiten met de geloofs-
belijdenis, een gebed tot Maria en met de handen in een voor elkaar
naar de zieke Gods zegen te zijn. Bij elkaar een bron van hoop en
kracht voor wat komen gaat.

 Zondag 12 september
nationale ziekenzondag
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Een advies
Omdat sommige kinderen de kerkelijke tradities niet

meer kennen is het goed uw wensen met betrekking
tot pastorale begeleiding en uitvaart schriftelijk vast te leggen.

De ervaring leert dat wanneer een van de ouders kerkelijk begraven
of gecremeerd is, omdat zij het zelf hebben aangegeven, de kinde-
ren zeggen wanneer de andere ouder gestorven is: “ach pa/ma ging
nooit meer naar een kerk, of was dement of had Alzheimer en wij zijn
ook helemaal van de kerk weggegroeid. Waarom een kerkelijke be-
grafenis? Laat de kerk maar zitten. We doen het zonder.”
Dit leert ons de praktijk. Het is goed dit ook goed geregeld te heb-
ben.

Kermis Missen
Zondag 29 augustus vierden wij in de autoscooter in Budel en op 5
september in de kerk in Roosendaal de kermis Mis.
Beide vieringen zijn heel goed bezocht. De gemeentelijke overheden
waren goed vertegenwoordigd. Na afloop een lekkere oliebol en/of
worstenbroodje met een kopje koffie of thee. Omdat er geen autoscooter in Roosendaal gepland was, moest uit-

geweken worden naar de Onze-Lieve-Vrouw van de Eeuwigdurende
Bijstandkerk. Deze was prachtig versierd en het koor was weer klas-
se. Maar er gaat niets boven een viering in de autoscooter zoals in
Budel. Het heeft iets en het geeft iets.
Dank aan de comités die deze vieringen hebben mogelijk gemaakt.
Foto’s spreken. Zie daarvoor ook pagina 11.

De derde dinsdag van september nadert: dat betekent Prinsjesdag.
Alle ogen zijn gericht op de toespraak van de koning en op de finan-
ciële plannen van de overheid. Zoals u misschien gemerkt heeft,
staat er niets over de politiek in dit CN-nieuws. Helaas was dit item
niet de moeite en tijd waard om eraan te besteden.

21 en 22 september is de scheepvaartbeurs in Kalkar.
Informatie vindt u op hun website en hier in de Nieuwsbrief op
pagina 22.

Namens de crew van het KSCC en het pastoraat
B.E.M.van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Kermis Mis in Budel

Kermis Mis in Budel

https://www.shipping-technics-logistics.de/nl/
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Een, voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
Wegens succes geprolongeerd.

Klikt u op onderstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop         en bekijk deze
videoboodschap. (Duur 4 minuten en 47 seconden).

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Officiële opening Binnenvaartmuseum
Nijmegen

De voorbereidingen voor de opening zijn in de laatste
fase aanbeland. De folder om bekendheid en sponsors te ver-

werven is klaar en wordt hieronder aangeboden aan de ontwerper
van de folder uit handen van de Henk Nuij (r), voorzitter van het be-
stuur van het Binnenvaartmuseum.

KLIK HIER om de video te bekijken op YouTube

https://youtu.be/ZwAGib6j6Lc
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MOP
Een ambtenaar staat voor het raam

van zijn kantoor.
Een collega komt binnen en

gaat naast hem aan het raam staan.
Ze kijken samen

naar de plantsoenarbeiders.
Zegt de eerste ambtenaar:

"Die lui doen nu al zeker drie uur
helemaal niets!"

04

WIE - WAT - WANNEER ?

In ons archief hebben wij heel veel foto’s van vele jaren geleden. Wij
weten niet altijd wie of wat erop staat. Weet u het wel, laat het ons
weten.

Deze keer van onderstaande foto willen wij weten bij wie we hier
aan boord zijn. Deze personen of familie en/of vrienden van
deze personen kunnen de foto digitaal toegezonden krijgen.

Doet u mee?

Mail ons: info@kscc.nl of bel 024-377 75 75 en vermeld het nummer
van de foto.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mieke Bosman.

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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Bisschop Smeets komende week naar Lourdes

Als de omstandigheden het toelaten, brengt bisschop Harrie Smeets
van 9 tot 13 september onder medische begeleiding een kort bezoek
aan Lourdes. Hij wordt vergezeld door een aantal familieleden en
goede vrienden. Ze reizen met een speciale rolstoelbus naar de be-
devaartplaats in Zuid-Frankrijk.

Mis op tv
Op zondag 12 september zendt de KRO-televisie vanuit de grot van
de verschijningen in Lourdes een rechtstreekse eucharistieviering uit
bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Limburgse Bede-
vaart, die sinds een aantal jaren opereert onder de naam Huis voor
de Pelgrim. Hoofdcelebrant in deze viering is hulpbisschop Herman
Woorts van het aartsbisdom Utrecht, die binnen de Nederlandse bis-
schoppenconferentie referent is voor bedevaarten. Bisschop Smeets
zal ook bij deze viering aanwezig zijn.

Geloofsgesprek
Voorafgaand aan de eucharistieviering wordt een interview met
Mgr. Smeets uitgezonden, dat Leo Fijen onlangs met hem opnam
voor het programma Geloofsgesprek. Dit interview is op 12 sep-
tember om 9.45 uur te zien op NPO2. Aansluitend is om 10.00 uur
de eucharistieviering vanuit Lourdes te zien, eveneens op NPO2.
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Circusstad Festival 2021 in Rotterdam

Beste circusfan!

In de afgelopen tien jaar is Circusstad Festival uitgegroeid tot
een meerdaags evenement van formaat. Ondanks alle tegensla-
gen van afgelopen coronajaar, waarbij de edities van mei 2020
en 2021 werden geannuleerd, vieren we het circus nu wel, in een
afgeslankte vorm.

Op 10, 11 & 12 september presenteert Circusstad Festival een extra
editie met nationale blikvangers en veel jong circustalent. Circusstad
Festival wordt alom geroemd om zijn hedendaagse, originele produc-
ties. Van dynamisch tot poëtisch, alle stijlen komen aan bod. En na-
tuurlijk kun je ook zelf circus uitproberen op de circusspeelplaats.

Op 10, 11 en 12 september beleef je het beste circus van eigen bo-
dem op het Schouwburgplein, het Deliplein en bij Circus Rotjeknor.
Veel voorstellingen zijn ook gratis te bezoeken. Tijdens Circusstad
Festival kun je natuurlijk ook zelf circus beoefenen in de circusspeel-
plaats.

Neem een kijkje op circusstad.nl voor meer informatie en het online
programma.

https://circusstad.nl/
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Omdat op de kermis van Roosendaal geen botsauto-attractie werd gebouwd
vond de kermis mis plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand-
kerk in Roosendaal.
Celebranten waren landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb en pastoor
Marc Lindeijer. Na afloop werd er in de tuin bij de kerk nog wat gedronken en
nagepraat.

Foto’s: Lya van Dorst.

Kermis Mis in Roosendaal
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Er kon weer volop worden genoten van een nazomer. En natuurlijk zijn door het
beëindigen van de vakantieperiode de gebruikelijke bezigheden hoger op de agenda

gekomen, er moet ruimte zijn om te kunnen ontspannen. En dat kan op veel manieren.
Een uurtje in de zon met een boek dat je in een andere wereld laat belanden, mensen ont-

moeten aan de oever van een water, het bezoeken van een bioscoop of meedoen aan een
uitgezette wandeltocht. Dat kon o.a. afgelopen weekend toen de Airborne Wandeltocht werd
gehouden.

De laatste versie was in 2019 en dit jaar was er een alternatieve uitvoering met verschillende
routes. Het is in Nederland de grootste herdenkingstocht, en in dit geval voor ongeveer 1700
tijdens de slag om Arnhem gevallen Engelse en Poolse soldaten.
September staat jaarlijks, na de Tweede Wereldoorlog, in grote delen van Nederland in het
teken van de bevrijding. Dat geldt zeker voor het zuidoosten van ons land en daaraan zijn
enkele wandeltochten gekoppeld. Hoewel het niet meevalt iets groots dat lijkt op een evene-
ment te organiseren komen er steeds meer varianten op de oorspronkelijke wandelmarsen
binnen bereik. Uiteraard door het hele land heen zoals op

11 september 2021     11 en 12 september 2021
Polentocht in Driel     Drie Veren Wandeltocht in Pannerden
Afstanden: 6-10-15-25 km    Afstanden 10-20-30-40 km
Startpunt: Hofplein 1 6665 DH Driel  Startpunt: café-zaal De Dijk
info@polentochtdriel.nl    0316-547996
026-4742577

Daar waar het kan, houd het lichaam in conditie, voor nu een ook voor later. En op
www.wandel.nl zijn nog meer mogelijkheden te vinden.

Henry Mooren

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

mailto:info@polentochtdriel.nl
www.wandel.nl
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Op 7 en 8 oktober 2021 zal het IVR congres in Gent plaatsvinden.
Het congres biedt wederom een breed scala aan activiteiten en net-
werkmomenten. Het congres gaat van start in het Monasterium
PoortAckere waar de workshop ‘New Professional Qualifications’ zal
worden gehouden.

De gastsprekers zijn bekend:
● Jan Reinder (keynote speaker en mentalist),
● Prof. Dr. Wouter Verheyen (Universiteit Antwerpen – AUTOBarge

project),
● Tije Vos en Kimberly Stolk (VSTEP Simulation met als onderwerp

“Enable learningbysimulation”),
● Jan Smallegange (STC - Competing Project over kwalificaties in

binnenvaartonderwijs) en
● Shaun White (Electrification of Inland Waterway Transport – Cur-

rent Direct project).

IVR Congres op 7 en 8 oktober 2021 in Gent
Inschrijving voor dit congres kan tot en met vrijdag 17 september!

Na een informatieve middag nodigen we u uit voor een cocktail en
diner in de prachtige Opera Gent.

De tweede congresdag start als vanouds met de Algemene Vergade-
ring. De aansluitende lunch vindt na een rondvaart over de Gentse
binnenwateren plaats in de historische pandgangen van het Augustij-
nenklooster.

Het congres is een fantastische gelegenheid voor onze leden om
elkaar eindelijk weer eens in levende lijve te ontmoeten, maar dient
ook als een mogelijkheid voor geïnteresseerde, potentiële nieuwe
leden om het eigen zakelijk netwerk uit te breiden. Bent of kent u ie-
mand die (nog) geen IVR lid is, maar wel werkzaam in de binnen-
vaartsector of aanverwante sectoren: scheepvaartorganisaties,
transportverzekeraars, verzekeringsmakelaars, scheepsinspecteurs,
fabrikanten, advocaten, werven etc.? Dan maken wij graag kennis
met u.
Inschrijven voor het congres kan tot en met vrijdag 17 september via:

● IVR Congres 2021 in Gent

Let op: leden van CBRB kunnen deelnemen voor de ledenprijs aan-
gezien zij indirect IVR-lid zijn via CBRB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVR.

Monasterium PoortAckere

https://www.ivr-eu.com/expertises/platform-en-events/congres/congres-gent-2021-programma/
https://www.ivr-eu.com/#contact
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Dreiging na machtsovername Taliban in Afghanistan:

"Kerken Pakistan extra beveiligd"
Kerken in heel Pakistan hebben de beveiliging opgevoerd als
reactie op de dreiging van terroristische aanslagen na de
machtsovername van de Taliban in buurland Afghanistan. Men-
senrechtenactivist Sajid Christopher bevestigt tegenover de ka-
tholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) dat onder
Christenen, maar ook onder gematigde Moslims in Pakistan de
angst toeneemt.

Op een recente bijeenkomst in Pakistan zijn katholieke en protes-
tantse leiders overeen gekomen de bewaking te verscherpen, met
name tijdens zondagsdiensten. De maatregel komt voort uit bezorgd-
heid over de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. Lei-
ders vrezen dat aanslagen door extremisten, gericht tegen
christelijke gemeenschappen en andere religieuze minderheden,
daardoor, net als in het verleden, zullen toenemen.

Meer aanslagen tijdens eerder bewind Taliban
De Pakistaanse mensenrechtenactivist Sajid Christopher, hoofd van
de Human Friends Organisation, stelt dat gevreesd wordt dat de aan
de Afghaanse Taliban gelieerde groep Tehreek-e-Taliban Pakistan
(TTP) en andere militante organisaties munt zouden slaan uit de ge-
beurtenissen in Afghanistan. Tegenover Kerk in Nood legt Christop-
her uit waar die angst vandaan komt: “Toen de Taliban eerder aan
de macht waren, waren er veel terroristische aanslagen in Pakistan.
Er waren terroristische groeperingen die kerken en andere christelij-
ke instellingen en instituten aanvielen. Zij werden duidelijk doelwit-
ten. Nu de Taliban terug zijn, zal dat de TTP en andere islamistische
groeperingen versterken en dus zouden er aanslagen kunnen plaats-
vinden.”

Christopher waarschuwt dat de veiligheidsvooruitzichten voor meer
gematigde moslims eveneens zorgwekkend zijn: “Onder vreedzame
en progressieve [moslim] gemeenschappen heerst er ook angst,
maar degenen met een militante instelling zijn blij dat de Taliban
weer aan de macht is.” De verscherpte beschermingsmaatregelen
bouwen voort op het reeds bestaande veiligheidsprotocol. Zo wordt
de identiteit gecontroleerd van mensen die – met de auto – het kerk-
terrein betreden, worden metaaldetectoren bij de ingangen van ker-
ken en is gewapende bewaking aanwezig bij de kerken.

Bewaking bij een kerk in Pakistan
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De GROTE CLUBACTIE 2021 komt eraan

Vanaf zaterdag 18 september gaat de GROTE CLUBACTIE in
heel Nederland weer van start. Mensen uit de binnenvaart, ker-
miswereld en circuswereld gaan ook dit jaar weer zo veel moge-
lijk loten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is
gegarandeerd voor ons goed doel. De ziekenvaartocht met de
PRINS WILLEM ALEXANDER is als doel bestempeld. Deze vaar-
tocht is voor zieken en eenzamen uit onze wereld en alle finan-
ciële hulp hiervoor is welkom. Allemaal samen proberen wij dit
jaar weer zo veel mogelijk loten te verkopen.

Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen. Wat is
een SUPERLOT? Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijftig loten.
De koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPERLOT, plus 50
papieren loten.

U kunt loten nu al bestellen, dat mag. Graag met vermelding van
uw adresgegevens. Maar de loten opsturen of contant kopen kan
pas vanaf 18 september. Er zijn veel verenigingen in Nederland die
nu al met zogenaamde ‘vóórintekening’ werken. Dat kan via telefoon
of e-mail.

Hoe kunt u loten kopen?
● Schipperscentrum Nijmegen bij Ria Lentjes 024-3777575
● Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 06-53910154 of

0162-314569
● Telefonisch via Karel Schreurs 06-20406872
● E-mail naar k.schreurs@kscc.nl
● Of e-mail naar info@kscc.nl.

Het is de bedoeling dat de loten die u koopt op het Schipperscentrum
in Nijmegen komt ophalen. Maar kunt u dat niet, dan kunt u ook ge-
woon telefonisch of via de mail loten bestellen en via de bank (Ka-
tholiek Schipperswerk NL42ABNA0500244324) betalen. Het is dan
echter wel belangrijk om bij de omschrijving van uw bankover-
schrijving een adres aan te geven waar wij de loten naar toe
kunnen sturen. Dus graag even uw adres aangeven in de bank-
overschrijving. Als de betaling op onze rekening staat krijgt u de
loten thuis gestuurd.

mailto:k.schreurs@kscc.nl
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OVERLEDEN

Op vrijdag 27 augustus is, op de leeftijd van 95 jaar, Jacobus Cor-
nelis (Jack) van den Elshout overleden. Echtgenoot van Anna Cor-
nelia Gerarda Vermeeren.
De uitvaartmis heeft op woensdag 1 september in de H. Jacobus de
Meerdere Kerk te Fijnaart plaatsgevonden. Aansluitend was de be-
grafenis op het RK begraafplaats aldaar.
Correspondentieadres: Populierenstraat 17, 4793 AT Fijnaart.

Op dinsdagmorgen 7 september is na een moedig gedragen ziekte
thuis, voorzien van het sacrament der zieken, te midden van zijn
dierbaren overleden, Wilhelmus Antonius Petrus (Wim) Smits.
Echtgenoot van Ageeth Smits – van Bon. Voorheen van het
ms Danielle-S.
De uitvaartviering zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Marsdiep 7, 3332TC Zwijndrecht.

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

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Chris-
toffel Nieuwsbrief of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven bij
het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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10-9 Arno Mooren; Dimfy Lischer, m/s "Ilze"; Mark Wanders;
 Corina Bosman m/s Anna.
11-9 Mevr. Marleen Willemsen; Tessa Zijlstra-Paal; Nick Hansen;
 Leny Mulders.
12-9 Rick Keller; Gerard Verwey; Sofie Broeders; Mary Kersten;
 Jeroen Wennekes; mevr. Maria van der Hoeven.
14-9 Chantal Wanders; Samantha den Boer; dhr. Jos Daanen;
 Tanja Bruins.
15-9 Frank Huibers jr.; Ilona Scholting-Mooren, “Spes Nova”;
 Guido Wennekes, v/h Mego; dhr. Daan Viergever;
 Enrico Klos; J. Oomens; Frank Verlaan; Irene van Dongen.
16-9 John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.
17-9 M. Meyer-van Wijck; mevr. Riek Kuijten; Reni Pauls;
 Marijn Klos.
18-9 Dhr. Jos Rouw, voorzitter KSCC Nijmegen; Cecile Peters-
 de Goey, m/s “Choice”; Annie van Ooyen; Marco Verberck;
 Maud Ryan Bomert; Bart Bosman en Marjolein Bosman;
 Gerda Peters.
20-9 Dhr. Rob van Dongen; Marco Janssen; Serona Jansen;
 Cor de Jong; dhr. Twan van Dode¬waard, ms “Felix”;
 Irma van Daalen; Tessa Feenstra; Jeanne Derks.
21-9 Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent; Iva Cobussen.
22-9 Marcel Leensen; Patricia v/d Wijgaart.
23-9 Marco Janssen mvs. Padua; Floor Blom; Elena Steegmans.
24-9 Dhr. Albert van Poppelen.
25-9 Louis Bosman; Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters; Michel
 Schipperheyn; mevr. Trees Verhoef-van Welzenes;
 Brick Vissers.

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

Dhr. Wim Smits v/h Danielle-S,
Herman van den Brink en Nancy Rensen–van den Brink,
dhr. John Janssen sr. en dhr. Henk Verberck sr.,
dhr. C. de Jong, Missionaris Kees Smeele, sdb.,
dhr. H. van Werkhoven en zoon René, dhr. Bertus van Hooft,
dhr. E. Klarenaar en overledenen van de fam. Klarenaar-Rutjes,
dhr. J. Roes em. Pastoor, Ferenc Vermaas,
mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden fam. van
Welzenes-Klarenaar, dhr. Peer Hoefnagels,
ouders Verlaan m/s ‘Francisca” en Patrick.

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021

Dhr. Nico Arjaans en Ria Arjaans-Mels,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
ouders van Oijen-Derksen v/h ms. Ejo en overleden familieleden,
ouders Nuij- Wanders, Gradus oud beheerder KSCC Nijmegen,
dhr. Wim Oudakker, dhr. Peter de Louw en overleden familieleden,
dhr. Jochem Raaijmakers,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
dhr. John Wennekes ms Mego, dhr. Johan Wennekes en overleden
familieleden,
ouders Schüttler-van Laak v/h s.s. Wormatia en Annie Schüttler,
ouders van Gils-Luyer, mw. G. Driessen-Boom.
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*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

* Dhr. Sjef Peters, voorheen directeur ASTO.
BELGIË, KLEINE HEYDE 6, 2900 SCHOTEN.

* Dhr. Christiaan Lahnstein.
ROERMOND, OOSTHOVEN 14, 6042 PA.

* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.

* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.

* Mevr. Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swin-
hove 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, BON-
GERDSTRAAT 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. Xenia Merkelbach en dhr. Gerard de
Koning.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.

* Dhr. Martin van de Kleij.  (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

* Mevr. Rieki Schuman.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 91D, 6002 TB.

* Mevr. Sonja de Boer-Baijens.
RIDDERKERK, Roerdomp 2, 2986 XA.

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 september 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 maandag 10.30 uur Stafvergadering

Za 11 september 11.00 uur Open dagen Maas Binnenvaartmuseum Maas-
bracht. Havenstraat 12, 6051 CR Maasbracht.

Zo. 12 september
11.00 uur Ziekenzondag. H. Mis aan boord van het KSCC

Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

11.00 uur Open dagen Maas Binnenvaartmuseum Maas-
bracht. Havenstraat 12, 6051 CR Maasbracht

Wo 15 september 15.00 uur Bespreking toekomst KSCC en Pastoraat

Do. 16 september 16.00 uur Inzegening tanker Trudy. Waalkade in Nijmegen.

Vr. 17 september 10.00 uur Aanvang ceremonie herdenking Market-Garden. Bij
Gen. Gavin monument in Groesbeek.

Za. 18 september Aanvang verkoop loten GROTE CLUBACTIE.

Zo. 19 september 11.00 uur 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.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.

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

Zo. 12 september 10.30 uur Eucharistieviering. Celebrant is Ad Blommerde. Na
de dienst is een bestuurslid aanwezig.

Elke woensdag 14.00 uur Kaarten en koffiedrinken
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2021
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.

Zo. 26 sept. 11.00 uur Eucharistieviering met na de viering een
kopje koffie en gezellig bijpraten.

Elke vierde
zondag van
de maand

11.00 uur Eucharistieviering met na de viering een
kopje koffie en gezellig bijpraten.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 24
september 19.30 uur Gezellige vrijdagavond.

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

AGENDA SOOS MAASBRACHT 2021
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats

in de Maaslandzaal boven het
Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

Za. 11 sept. 11.00 uur Open dag Maas Binnenvaartmuseum.
Zie ook pag. 23

Zo. 12 sept. 11.00 uur Open dag Maas Binnenvaartmuseum.
Zie ook pag. 23

Elke dins-
dagavond 20.00 uur Klaverjassen. U bent van harte welkom.

Contactpersoon voor Maasbracht: Nico van Lent,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.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
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
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De havens van Nederland en Vlaanderen zijn elkaars concurren-
ten, maar kunnen op veel vlakken juist goed samenwerken.
Tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendagen op woensdag 29
en donderdag 30 september, kijken we een keer niet naar de
concurrentieposities, we gaan het hebben over overeenkom-
sten.

De synergie tussen de Nederlandse havennota 2020-2030 en de
Vlaamse havenstrategie biedt kansen op nauwere Vlaams- Neder-
landse havensamenwerking. Onderwerpen als veiligheid, achterland-
verbindingen, digitalisering en verduurzaming overstijgen de
belangen van de individuele havens. Tijdens de Vlaams-Nederland-
se Havendagen brengen we de havens samen om samenwerking op
deze onderwerpen te bespreken en te stimuleren. Kijk en luister ook
online mee!

Woensdag 29 september

De Vlaamse Havenstrategie en de Nederlandse Havennota:
de raakvlakken

Met de Nederlandse Havennota en de Vlaamse Havenstrategie als
uitgangspunt, duiken we samen met de politiek, de havens en het
bedrijfsleven in de onderwerpen waar de havens elkaar kunnen vin-
den om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Donderdag 30 september

De binnenvaart van de toekomst

Hoog op de Europese agenda en ook in de havenstrategieën van
beide landen, staat de verduurzaming van de binnenvaart. Hoe kun-
nen de sector, de overheden en de havens dit oppakken? Wat is de
rol van Europa? En wie zijn de voorlopers?

Voor meer informatie en (gratis) aanmelden ga naar de website van
Vlaams-Nederlandse Havendagen.Vlaams-Nederlandse Havendagen:

    samenwerken waar het kan!

https://events.nt.nl/vl-nl-havendagen2021/
https://events.nt.nl/vl-nl-havendagen2021/
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De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland met unieke kwaliteiten!

Op 21 en 22 september 2021 organiseert Messe Kalkar de Nederlands-Duitse vak-
beurs Shipping-Technics-Logistics-Kalkar. Op beide dagen presenteren Duitse en
Nederlandse bedrijven zich aan geïnteresseerde vakbezoekers hun nieuwste pro-
ducten, trends, innovaties en diensten van de complete MARITIEME branche op een
oppervlakte van 9.000 m².

9.000 m2 beursvloer
Volop nieuwe producten, trends, innovaties en diensten vanuit de complete MARITIEME
branche.

Vergoot uw kennis
Tal van interessante lezingen en standhouders maken deze beurs tot een platform voor
kennisuitwisseling. Bezoek de beurs en verrijk uw kennis van de laatste ontwikkelingen in
de binnenvaart.

Vergoot uw netwerk
De professionele aard van het bezoekerspubliek bied u als bezoeker volop kansen uw net-
werk in de sector te vergroten.

Uitstekende horeca
Onze uitstekende horeca faciliteiten maken uw bezoek naast zakelijk interessant ook nog
eens buitengewoon prettig.

Bezoek de website van shipping-technics-logistics.de voor meer informatie en het bestel-
len of reserveren van toegangsbewijzen of hotelovernachtingen.

Shipping Technics Logistics

https://www.shipping-technics-logistics.de/nl/
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HEROPENING MAAS BINNENVAARTMUSEUM MAASBRACHT

Medio 2018
GROEN LICHT VOOR INVESTERINGSPLANNEN!
Vanaf 2017 is het museumbestuur samen met een aantal betrokke-
nen hard bezig geweest om tot de planvorming te komen van het
moderniseren en uitbreiden van het toenmalige museum. De rand-
voorwaarden, zoals een nieuwe expositie over Limburgse zand- en
grindwinning maar ook het ‘naar buiten treden’ en aansluiting te zoe-
ken met het havengebied, zijn destijds met succes in het projectplan
verwerkt. Hiermee kwam medio 2018 groen licht om de plannen ook
daadwerkelijk te realiseren. Het ‘nieuwe’ Maas Binnenvaartmuseum
werd een feit dankzij de financiële bijdragen van Provincie Limburg,
Gemeente Maasgouw en Maasgrind.

Upgrade van
BESTAANDE COLLECTIE
De begane grond, waar onze basiscollectie al tentoongesteld werd,
is in samenwerking met een museumdeskundige opnieuw ingericht.
Op de wanden van het museum wordt aan de hand van herkenbare
thema’s het verhaal over de binnenvaart verteld. Denk hierbij aan de
Maas, het Julianakanaal, de scheepswerven en de ontwikkeling van
trekvaart naar duwvaart. In het midden van het museum is de zoge-
naamde ‘Blauwe Golf’ gerealiseerd, waarin diverse scheepsmodellen
en –attributen zijn geplaatst. Deze blauwe golf ‘dwingt’ de bezoeker
automatisch tot een logische looprichting, waardoor er meer samen-
hang is ontstaan tussen de diverse collectie-items. De buitenruimte
achter het museumpand is omgetoverd tot technische ruimte. Daar-
naast zijn er een tweetal opslagdepots gerealiseerd, waardoor we
niet meer alles tegelijkertijd tentoonstellen.

Limburgse
ZAND- EN GRINDWINNING
Vroeger was de kelderruimte van het museum vooral ingericht met
het thema zeevaart. Echter, omdat ons museum zich vooral onder-
scheidt door het thema binnenvaart, hebben we ervoor gekozen om
deze ruimte te gebruiken voor het thema Limburgse zand- en grind-
winning.
Binnen deze expositie is er ruimschoots aandacht over het ontstaan
en het winnen van zand en grind en de tegenwoordige functies van
zand- en grindwinning, zoals natuurontwikkeling, toerisme en recrea-
tie en hoogwaterpreventie. Bovendien is er in de kluis van het voor-

Op dit moment zijn we hard bezig om de officiële heropening van ons Maas Binnenvaartmuseum in het week-
end van 11 en 12 september aanstaande voor te bereiden. Graag willen we samen met u nog eens kort stilstaan
bij de enorme metamorfose, die ons museum ondergaan heeft de afgelopen jaren. Hopelijk maken we u hier-
mee tegelijkertijd nieuwsgierig om ons weer eens te bezoeken tijdens het openingsweekend tussen 11.00 en
17.00 uur.
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malige bankgebouw een schatkamer gerealiseerd met
baggervondsten uit de Maas!

Maas Binnenvaartmuseum
TREEDT NAAR BUITEN!

Daar waar vroeger het museum een tentoonstelling was tussen vier
muren, is het nu een museum waar je buiten al verleid wordt om ken-
nis te maken met de wereld van de binnenvaart. Belangrijkste onder-
deel hierbij is de stuurhut dat dient als uitkijkpunt over de haven. In
de stuurhut waant de bezoeker zich in de cockpit van een echt bin-
nenvaartschip terwijl je vanaf de brug een schitterend uitzicht hebt
over de haven van Maasbracht.

Direct ‘onderaan’ deze landmark is een nieuwe steiger van 40 meter
aangelegd. Deze steiger biedt in de basis ruimte aan onze eigen tjalk
‘Nooit Volmaakt’ maar er is ook plek voor andere historische sche-
pen. Zo zal tijdens het openingsweekend de nostalgische sleepboot
‘Limburgia’ van onze museumambassadeur Roelof Fransbergen plek
innemen aan deze steiger. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor
onze eigen elektrische rondvaartboot ‘De Gouverneur van Limburg’.

Bezoek de website Maas Binnenvaartmuseum.nl.

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.

https://www.maas-binnenvaartmuseum.nl
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De volgende dag gaan we met de boot van
Jan Sep naar het admiraalzeilen kijken. Ook
een mooie belevenis! 's Avonds zitten we met
zijn allen op het achterdek naar het vuurwerk
te kijken. De volgende dag hebben we met
datzelfde bootje een grachtentocht gemaakt
over de Amstel, langs de Stopera en andere
bezienswaardigheden. Op 14 augustus vaart
de vloot weer naar zee. We zijn op het IJ
gaan liggen om niets te missen. Het is mooi
om te zien. Alle windjammers staan onder vol
zeil en de matrozen staan in de mast op de
ra's. Zo worden ze door de mensen uitge-
zwaaid. Het eindigt met een kanonschot en
dat was dan Sail 1990.

Nu gaan we binnendoor naar Monnikendam.
We varen door de Willemsluis naar Broek in
Waterland. Daar is een zijkanaaltje dat rich-
ting Monnikendam gaat. Het is maar een
sloot, maar we zijn wel wat gewend en heb-
ben wel eens voor hetere vuren gestaan. In
de namiddag zijn we in Edam, een mooi stad-
je aan het  IJsselmeer. We wilden eerst met
de fiets naar Monnikendam, maar Sjef vond
het te hard waaien. Als hartpatiënt mag hij
zich niet te veel inspannen. Dat is gevaarlijk.
Toen zijn we naar het einde van de haven ge-
lopen. Daar was een mooi café waar je naar
het  IJsselmeer kon kijken. Er kwamen daar
nog verschillende jachten binnenvaren. Sjef

stelde voor om eens in Hoorn te gaan kijken.
Wij waren daar ook nog nooit geweest. Dus
de volgende dag op naar Hoorn. Er stond een
knappe bries. Een paar zeebenen komen
goed van pas. Maar het was niet ver van
Edam naar Hoorn, dus het leed was zo gele-
den. In Hoorn moesten we vooraan op het
houten steiger gaan liggen, zei de haven-
meester. We lagen met de kop zowat tegen
het standbeeld van Bontekoe.

De plaatsjes aan het  IJsselmeer zijn altijd
heel schilderachtig. Enkhuizen stond ook nog
op het programma, maar 's morgen was het
windkracht zes uit het Zuidwesten. Dat was
niet zo best voor ons. Maar we zijn toch uitge-
varen. Je bent een zeeman of je bent het niet.
Maar buiten viel het vies tegen. Het was net of
het steeds harder ging waaien. Miek lag al
zeeziek op bed en Sjef zat op een hoge stoel
naast mij. Annie zei tegen hem: kom van die
stoel af, want dadelijk val je er nog af. Ze had
het nog niet gezegd of daar ging hij! Gelukkig
ging zijn hoofd rakelings langs de hoek van
de tafel. Toen we dat gehad hadden, hoorden
we het serviesgoed uit de kast vallen. Ook de
bloempotten vielen met het nodige lawaai van
de vensterbanken. Sjef aan het roer en ik
naar binnen. lk kon nog net de televisie red-
den die op het punt stond van de kast te ku-
kelen. Wat een ravage! De hele vloer vol met
potgrond en serviesgoed! Miek was te ziek
om uit bed te komen en Annie redde wat er te
redden viel. We zijn met de kop op de wind
gaan liggen om de kasten dicht te binden. Het
was eigenlijk te laat, maar gelukkig was nog
niet alles uit de kast gevallen. Met alle ellende
zijn we toch in Enkhuizen gekomen. Daar zijn

we eerst maar gaan puinruimen. In onze pro-
visiekast waren alle schappen naar beneden
gevallen. De schaal met eieren was de groot-
ste ramp. De eierstruif zat overal op en aan.
Annie heeft de hele avond haar handjes laten
wapperen om de boel weer op orde te krijgen.
Toen we met het vrachtschip wel eens door
de Duitse Bocht naar Hamburg voeren, ging
het ook wel tekeer, maar dan was je er op
voorbereid. We zorgden dan dat alles vastge-
sjord was, maar nu dacht ik dat het zo'n vaart
niet zou lopen. Je vergist je eigen gauw aan
dat  IJsselmeer. lk zei tegen mezelf: Harrie, in
het vervolg een beetje voorzichtiger, want het
is maar een tjalkje waar je op zit en geen
vrachtschip!

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 19 verschijnt op donderdag 23 september 2021.
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Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart,
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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
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Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
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