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Van de bestuurs- en directietafel

Vanaf vrijdag 15 oktober jl. was de 22e editie van het
groots internationaal circusfestival met de nodige besprekingen en ontmoetingen in het plaatsje Latina 80
km ten zuiden van Rome.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Zondag jl. was er een feestelijke eucharistieviering in de piste. Een
mooi koor van wat vroeger een jongerenkoor was. Mooie zang en
muziek. Het ontbrak, zoals in de voorgaande jaren, aan het interactieve. Het klopte misschien volgens het draaiboek, maar het was
naar mijn smaak niet inspirerend. Met kleine dingen, zoals een jongere of een kind uitnodigen om een kaars aan te steken. Door even
een kort gesprekje te voeren komt de evangelische boodschap over.
Kortom het ontbrak aan interactie

Beste Christoffellezers,
Vanaf vrijdag 15 oktober jl. was de 22e editie van het groots internationaal circusfestival met de nodige besprekingen en ontmoetingen in
het plaatsje Latina 80 km ten zuiden van Rome. Het was goed toeven doch de temperatuur liet te wensen over. De organisatie van dit
festival is enorm. Er komt veel bij kijken. De internationale contacten
die vanuit het FORUM in de afgelopen jaren zijn opgebouwd, leveren
veel krediet en bieden de mogelijkheid achter de schermen van zo’n
festival te kijken.
De internationale artiesten uit China, Rusland, Israël, van circus de
Soleil, Oekraïne, Duitsland, Frankrijk, Duitsland, Amerika en natuurlijk Italië geven een heel pallet van een breed circuswereldpodium.
Buiten het mogen genieten van mooie en indrukwekkende shows,
van jonge artiesten is het goed dat het FORUM, het platvorm voor
pastores van de christelijke kerken, aanwezig zijn. Presentie is preventie… Uit gesprekken bleek dat de waarneming, dat er aan de
voordeur van de circusfamilie niets te merken valt, maar binnen veel
sociale economische zorgen te zien zijn, juist is.

Bezoekt u het Parochiecentrum
Nijmegen dan dient u gevaccineerd
en/of negatief getest te zijn. U bent
in het bezit van een negatief
testbewijs of een QR-code.

Speldje van het internationale pastoraat
Aan het einde van viering werd mevrouw Mirella Montico (haar man
startte het festival 22 jaren geleden), Urz Pilz, voorzitter van de ECA
en FMC, de directeur van de Salesiaanse communiteit in Latina en
Alain Frère, de beschermheer van het circus Monaco en Fabio Montico onderscheiden met het speciale embleem van het wereld circus
en kermispastoraat. Dit werd in grote dank aanvaard
Jammer dat de prachtige acts van twee artiesten ná de viering waren: een beetje mosterd na de maaltijd. Volgend jaar moet de viering
beter worden voorbereid. Men heeft mij gevraagd een bijdrage te
leveren.
Helaas was er geen ontmoeting met de salesianen van Latina.
’s Middags zou de bisschop van Latina enkele jongeren het sacrament van het heilig vormsel toedienen. Jammer maar wel begrijpelijk.
Lees verder
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VAN DE BESTUURSCorona was het gesprek van de dag
EN DIRECTIETAFEL
Het festival werd op een kleinere schaal georgani-

seerd. Normaal duurt dit acht dagen, nu drie. In verband met corona wilde men geen risico lopen dat het virus zich
zou verspreiden. Bij de ingang van het circus werd men gecontroleerd op de QR-code. Vorige jaar, toen dit festival nationaal werd georganiseerd en op hele kleine schaal plaatsvond, werden toch nog
400 besmettingen geconstateerd. Natuurlijk waren er toen veel minder mensen gevaccineerd.
Of het festival in Monaco in 2022 doorgaat is niet nog niet helemaal
zeker.

Uit de brief van de pastores aan het festival
Blij zijn we dat het Internationale Circusfestival van
Italië in Latina nu doorgang vindt. Natuurlijk om de
prachtige en artistieke acts van de artiesten te
genieten, maar ook om de gastvrijheid van de familie
Monico en om elkaar te ontmoeten.
Wij zijn op het festival omdat
als pastores van de
oecumenische mondiale
organisatie voor de kermis,
circus en binnenvaart wij een
dienende taak hebben. Er zijn
voor de mensen in voor- en
tegenspoed in armoede en
rijkdom, ziekte en gezondheid.
Zoals Don Bosco zei: presentie
is preventie.
Wij raken weer gewoon aan
het oude normaal.
Het lijkt alsof alles achter ons
ligt, maar laten wij ons beseffen
dat gezondheid een gave is
waar we verantwoordelijk voor
zijn. Daarom zoals het in het
evangelie klinkt: laat ons
dienend aan de slag gaan.
Dat betekent dat wij vooruit moeten kijken. Kermisexploitanten,
circusartiesten, binnenschippers met hun medewerkers hebben
mensen nodig die hen voorgaan in de boodschap van don Bosco:
allen verdienen pastorale zorg. Er zijn voor de mensen, hun
welzijn is onze zorg.
Lees de hele brief hier.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Bisschoppensynode 2023
Het Vaticaan zet de bisdommen aan het werk. Voorbereidende
synodedocumenten worden gepresenteerd.
Paus Franciscus zet vaart achter zijn plannen de RK kerk voor te
bereiden op de toekomst.
Met een openingsviering heeft Paulus de voorbereiding op de synode geopend op 7 oktober en de bisschoppen aan het werk gezet.
De eigenlijke bisschoppensynode vindt plaats in oktober in 2023. De
fundamentele vraag is: een Kerk die het evangelie verkondigt ‘reist
samen’. Hoe gebeurt dit ‘samen reizen‘ vandaag in uw plaatselijke
kerk? Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit te groeien in ons
‘samen reizen’?

7 oktober, jaarvergadering van Internationale Vereniging het
Rijnschepenregister (IVR), in Gent
Het is goed dat het KSCC deelneemt aan deze vergadering. Er zijn
ontmoetingen van advocaten, verzekeraars, etc. Bij een ongeluk of
een andere situatie waarbij schade is ontstaan, zijn er ook sociale
zorgen. Soms vragen mensen ons om hulp. Het is goed om advocaten en verzekeraars uit deze organisatie te kennen en zo een bruggetje te slaan naar een goede economische en sociale afwikkeling.
Er waren veel technische sessies en er werd goed verslag gedaan
over de IVR-activiteiten van de afgelopen tijd. Ook werd een blik op
de toekomst gegeven. Interessant. Een sessie over elektrisch varen
kon natuurlijk niet ontbreken. Hierover hadden deskundigen verschillende oordelen.
Belangrijk voor ons KSCC en pastoraal werk zijn de contacten in de
wandelgang. Alhoewel het KSCC en het pastoraat bij de IVR goed
bekend zijn, is te merken dat door de verjonging van de deelnemers
de betrokkenheid bij pastoraat of dit nu protestsant of katholiek is
afneemt. De kennis ontbreekt. Het was goed in gesprek te gaan. Er
wordt goed geluisterd en men merkt dat het KSCC en het pastoraat
in bepaalde situaties een positieve rol kunnen spelen. Daarom geldt
ook voor deze vergadering: Presentie is preventie.
Bekijk een korte video op YouTube voor een impressie van IVR-jaarvergadering.

Er is een vragenlijst opgesteld waarlangs besprekingen in de parochie gevoerd kunnen worden. Dit is allemaal mooi. Er moet, naar
mijn mening, eerst gewerkt worden aan het herstel van de vertrouwensrelatie met de kerk. Door het misbruikschandaal en door de
corruptiepraktijken die in de publiciteit zijn gekomen, is het vertrouwen in de kerk wereldwijd geschaad.
Een inzet van het herstel in de kerk, de leiding, Paus, bisschoppen
en priesters en de basis is een vereiste om de synode succes kan
worden.
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Allerzielen, zondag 30 oktober om 11.00 uur H. Mis:

Het sacrament van de zieken

In liefdevolle herinnering: van Allerzielen naar Allerheiligen
In het afgelopen jaar hebben velen afscheid moeten nemen van een
dierbare. Gelukkig konden de afscheidsvieringen onder andere omstandigheid plaatsvinden dan vorig jaar in de coronatijd.
De families van de overledenen hebben een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan de Allerzielenviering.
Het is goed om onze overleden geliefden in een kerkelijke viering te gedenken. En
het is goed is dat men van
tevoren heeft geregeld hoe
hun uitvaart eruit moet zien.
Kerkelijke uitvaarten geven
troost. Natuurlijk begrijpen wij
dat mensen zeggen: we komen nooit in een kerk dus
dan ook niet.
Anderzijds kan een uitvaart in de kerk ons op de gedachten brengen
dat niet alles maakbaar is en dat het begin van het leven maar ook
het einde van de mens ons doen verwonderen en ons tot onszelf
brengen met de vraag: wat is Leven, waarvoor leven wij en zal na
onze dood het leven beëindigd zijn, is er Leven na de dood.
Ervaring leert dat een pastorale bijdrage aan de uitvaart deze toch
tot iets heel bijzonders maakt. Natuurlijk mag het mooi zijn, maar het
moet vooral mens en geloofwaardig zijn.
Kaarsen, bloemen, fotoreportage, muziek zijn het jasje van de viering. Maar er is meer dan tussen hemel en aarde. Daarom staan vieringen die vanuit het pastoraat gehouden worden in het teken van
HOOP op leven hier en hopelijk in het hiernamaals.

Het sacrament van de zieken is een krachtbron, een dieptemedicijn
voor de zieke wanneer de dokter het niet meer weet, een krachtbron
voor wat komen gaat. Samen met de zieke en de familie dit sacrament, een dieptemedicijn, vieren geeft kracht om te dragen wat er
gedragen moet worden.
Wij zijn altijd blij als we tijdig geïnformeerd worden over een zieke: wij
en de leden van de bezoekersdienst
kunnen een bezoekje brengen, een
kaartje of bloemetje sturen: een
goed medicijn. En als de situatie
zorgelijk gaat worden zijn we er dan
ook voor elkaar. Het pastorale team
deelt met u de boodschap van
hoop.
Daarom deel met ons als er een
zieke is. De informatie blijft vertrouwelijk.
In de Allerzielenviering zeggen wij
dank aan de leden van de bezoekersdienst en het pastorale team. Zij zijn er met een kaartje, een bezoekje, een telefoontje, het presentje met ziekenzondag, sinterklaas,
Pasen, etc. en ook met ons gebed.
Daarom welkom bij Allerzielen op weg naar Allerheiligen.
Hope and pray.
Van harte een fijn weekend toewenst.
Namens de hele crew van het KSCC en het pastoraat
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier/directeur KSCC
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Allerzielen. Het is de dag waarop we traditioneel extra aandacht besteden aan de graven van onze dierbaren.
…Lieve mam, lieve pap….Ik denk elke dag aan jullie…

Het kerkhof: een boomgaard vol kruizen
Door Hans Jacobs
Het is zo'n dag waarop de natuur nog niet weet wat te doen. Afsterven of nog even doorgaan. De tijd is er rijp voor. De zon staat laag,
maar de temperatuur is nog te hoog. Een enkel blad dwarrelt naar
beneden en rust op de marmeren bedden van het kerkhof. Herfstasters bloeien tussen de boomgaard vol kruizen.
De eeuwige stilte kan leven met het lichte geroezemoes van schrapende schopjes en schrobbende borstels. De prelude tot Allerzielen,
de dag waarop de katholieken hun doden herdenken.
Ze is nog jong en met gebogen hoofd loopt ze terug naar de ingang.
Ze is bij haar broertje geweest. Hij werd maar vier. ”Af en toe moet ik
even naar hem toe. Moet ik even met hem praten.” Haar stem verstikt. Aan het graf van haar broertje vindt ze de innerlijke rust, het is
haar parkeerterrein in haar voortjagende bestaan.
Het kerkhof ziet eruit als de buitenwijk van het leven. De slaapstad
van de dood. Lange straten monotone graven. Gelijkvormige kruizen
met een klein tuintje. Natuursteen, gepolijst of ongepolijst. Keihard
materiaal als laatste wapen tegen de vergankelijkheid: In liefde gedenken wij, Hier rust mijn lieve, Voor altijd in mijn hart.
Zoektocht
Buiten de poort raast het leven verder: individualisering, ontkerkelijking, de multiculturele samenleving. In de zoektocht naar ijkpunten in
het leven worden verloren rituelen gereanimeerd. Ongelukplekken
worden gedenkplaatsjes, moderne ziektes bieden de tijd om bewust
met de laatste meters voor de dood om te gaan, grafwinkels. Stille
tochten eindigen in een bloemenzee van verdriet.

Niet meer de dood als een bidprentje, maar als een individueel slotakkoord van het leven. Een persoonlijk afscheid.
Tot de rouwstoet aan de poort van het kerkhof aan komt. Dan valt de
stilte die al eeuwen op de begraafplaats woont als een deken over
de vernieuwing heen. Alleen in de kinderhoek leeft het leven verder:
knuffels, beertjes, speelgoed. Een kleurrijk contrast met de grijs-zwarte
monotonie van de rest.
Heel af en toe doorbreekt
een graf de eenvormigheid. Heeft een kunstenaar de opdracht
gekregen niet alleen de
dode te herdenken, maar
voort te laten leven. Een
beeld achter te laten van
de man of vrouw die er
rust, of zelf een creatieve
voetdruk in staal achtergelaten Dick Tasma,
beeldend kunstenaar.
De man werkt al jaren op
de begraafplaats. Met zijn
graafmachine graaft hij
een vers graf: ”Verreweg
Lees verder
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de meeste mensen kiezen voor het traditionele.”
Regelmatig ziet hij mensen rondwandelen. Het kerkhof als een
showroom voor hun eigen toekomst. ”Als ze iets gevonden hebben
komen ze naar mij toe. Zoiets als dat wil ik hebben. Weet je misschien wie de steenhouwer is?

NETWERKOVERZICHT

SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com
Voor bunkeringen in België, Oostenrijk,
Zwitserland en eventuele andere stations
in Nederland of Duitsland, kunt u contact
opnemen met het kantoor.
Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de
Für Bunkerungen in Belgien, Österreich,
Schweiz und eventuell anderen
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

Allerzielen. Even stilstaan bij een dierbare, even in liefde gedenken.
”Waarom zou je iets anders willen”, zegt de dame met hoofddoekje.
Ze heeft net het graf van haar ouders verzorgd. “We zijn allemaal als
gelijke geboren en we gaan allemaal als gelijke dood.”
Ze kijkt over het marmeren bewijs van haar gelijk. De traditionele
grafcultuur rust er nog steeds in vrede.

REINPLUSFIWADO.COM
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CIRCUSFESTIVAL IN LATINA

Na twee jaar van afwezig zijn vanwege corona werden we, de aalmoezenier Bernhard van Welzenes en wij, Frans en Kitty Cuijpers
(namens de ECA), weer uitgenodigd voor het circusfestival in Latina.
Van tevoren moesten we stapels corona-papieren invullen, maar……
het was de moeite waard!
Wat hebben we genoten! Er is een A-voorstelling en een B-voorstelling, vaak met twee of meer soortgelijke nummers die het tegen elkaar opnemen! De hele entourage is schitterend!! Mooie witte tenten,
iedereen even aardig en vriendelijk, steeds word je bij je hotel opgehaald met ’n shuttle, indien gewenst, mag je lunchen en dineren met
de artiesten: te gek allemaal! Je krijgt het gevoel alsof je iemand van
het Koninklijk huis bent!!
Er was een messen-nummer, een Russisch trapeze-nummer, Handbalans-act, een fantastische act met hoepels, poedels die optraden,
diabolo-nummer, Hand-to-hand-nummer, Clown Rico, de Bello Sisters, die vroeger werkten voor Cirque du Soleil, een duivennummer,
een pole-performance, een hand-balance, Rafa en Paco Olmos,
twee broers met een modern springplank-nummer!
De Saly brothers met een grote dosis humor, met trommels die eindigen in een symfonie van water en geluid! Dan kom ik onderhand aan
bij iets heel spectaculairs: vaak in Nederland gezien, maar toch
steeds weer huiveringwekkend: Een dubbel Rad des doods, gebracht door de Troupe Peres, die zowel in het rad, als buiten het rad
hun kunsten vertonen op de music ‘The Best’ van Tina Turner.

Dan was er nog: The Lads met een Hand to Hand nummer. Ook Lorenzo Bernard, de slangenmens die in een kubus zat, was de moeite
waard! Het Duo Breathe Love uit de Oekraine met hun luchtnummer
was ook heel apart!
De troupe Kevin Richter, met hun springplanknummer, was echt zoals circus moet zijn: veel Oh’s en Ah’s…… De Italiaanse Clowns,
Vladimoro en Gianni Rossi zijn twee echte broers, die een traditionele muzikale circusact brengen. Zij werkten voorheen bij o.a.circus
krone, Bouglione, Moira Orfei en Medrano. Wat erg aansprak was,
dat een klein meisje (kleinkind???) meedeed in de act. Dat meisje
speelde op het “flessenorgel”en maakte muziek met grote en kleine
koebellen …… Zij stal de harten van het publiek…….

De paarden van Circus Americano vervulden met verve de taak
waardoor circus echt circus is! Schitterende paarden, mooi om naar
te kijken speels, maar strak gebracht door Enis en Bruno Togni.
Op zondagochtend vind in de tent altijd de H. Mis plaats, door onze
eigen aalmoezenier Bernhard van Welzenes. Heel mooi en indrukwekkend met als afsluiting een circusnummer!
Mocht u, als corona voorbij is, ooit een keer eind oktober in Italië zijn,
dan moet u beslist in Latina naar het circus gaan kijken… U krijgt er
geen spijt van!!!
Kitty Cuijpers-Custers

Christoffel Nieuws pagina 9

← terug naar pagina 1

WIE - WAT - WANNEER ?
Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbije jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tijden en
vormen ze een wezenlijk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet
zich in om het erfgoed waar mogelijk te beschermen en uit te
dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van oude
foto's.
Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zijn we op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto 07.
Waar zijn we hier aan het varen en met wie? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 07.
Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

Ha
Ha Ha
Ha Ha

MOP

Ha H
a

Een vent rent met een geweer
de schaakclub van zijn vrouw binnen
en schreeuwt:
"Wie van jullie nerdy smeerlappen
is met mijn vrouw naar bed geweest?"

Wilt u de foto digitaal toegezonden
krijgen. Dat kan. E-mail ons met dit
verzoek en wij sturen u per omgaande de foto naar u toe.

07

Een schaker kijkt op:
"Weet je man,ik denk niet
dat één magazijn genoeg
zal zijn."

a
Ha H
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FINANCIËN

EIGEN HUIS IS GOUD WAARD........?

De laatste tijd is er veel gezegd en geschreven over een/het (al dan
niet kunnen verkrijgen van een) eigen huis.
Aspecten die dan langs komen:
● gierend oplopende en oplopende prijzen
● meer vraag dan aanbod
● onbereikbaarheid voor (te) veel mensen
● lage rente
● onduidelijkheid over toekomst
In deze bijdrage wil ik het vooral hebben over de (fiscale) gevolgen
van het hebben van een eigen huis. Klaas Knot (president van de
Nederlandse Bank) heeft vorige week (weer) van zich laten horen
inzake bovenstaande.
Door hem aangedragen beschouwingen:
● stoppen met fiscale aftrekbaarheid van rente. Huizenprijzen zullen
dan fors dalen waardoor verhoudingen weer worden genormaliseerd. Wat wel hierbij nodig is om op te merken dat jaren geleden
de overheid al heeft besloten om de rente-aftrek jaarlijks met 2 procent te verlagen tot de (nieuwe) belastingschijf van circa 37%. Dus
de beweging naar (veel) mindere aftrek is al lang ingezet.
● intrekken van de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor jongeren (tot 35 jaar). Knot denkt dat de huizenprijzen door deze bestaande vrijstelling nog sneller stijgen.
● de waarde van het huis (minus de daarop rustende hypotheek)
belasten in box 3 waar de vermogensbelasting wordt berekend.
Voorbeeld: de overheid gaat er vanuit dat maximaal 5,69% rendement wordt gemaakt op belast vermogen. Dit wordt belast tegen
31% inkomstenbelasting. Dit kan zomaar oplopen tot duizenden
euro's per jaar. Dit geldt zeker voor ouderen die meestal al veel
hebben afgelost op hun huis. Belasting betalen over iets waar je
niet van kunt eten en zelf hebt gerealiseerd: iedereen mag z'n eigen oordeel hierover vellen......

● Knot gaat nog verder: als de woning met winst wordt verkocht,
vindt hij dat deze winst ook onder het fiscale regime zou moeten
vallen. Dat er dan "oorlog" ontstaat, is evident. De hele woonwereld wordt dan werkelijk meer dan geraakt.
In Nederland gaan (grote) veranderingen meestal gepaard met fasering in (vele) jaren. Het zal zo'n vaart niet lopen. Hoewel dit laatste is
wel afhankelijk van het aanstaande nieuwe regeerakkoord…
Mijn conclusie is wel dat bewegingen om "het huis" onaantrekkelijker
te maken door aan (fiscale) touwtjes te trekken, zijn ingezet. Prijzen,
de markt, financieringen e.d. worden hierdoor beïnvloed.
Ongerust geworden? Dat is natuurlijk niet de bedoeling maar gevolgen van koppen als "zo kan het niet langer" verschijnen niet zomaar.
Eigen huis wordt minder goud waard.
Veel woongenot.
Wim Onderdelinden
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Beste Sterreschansleden,
Op vrijdag 29 oktober hebben we weer een gezellige
clubbijeenkomst. Op deze avond hebben we een gastspreker, de
heer Sander Wels.

Allerzielen 2021
Het is een goede traditie dat op Allerzielen de namen van onze overledenen genoemd worden. De kruisjes met hun namen hangen op
de naamplank ‘Ingona’ van ons parochiecentrum. Deze houden de
herinneringen aan onze overleden dierbaren levendig. Ook dit jaar
hebben we afscheid moeten nemen van veel dierbaren. In de
Allerzielenviering van zondag 31 oktober om 11.00 uur willen wij
hun namen noemen, een kaarsje branden en een plaatsje geven in
ons gebed.

Na 40 jaar in verschillende functies bij de
Rijkswaterstaat te hebben gewerkt, geeft Sander
voorlichting over wat er allemaal gebeurt op het
water. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met
foto's, krijgen we inzicht in de binnenscheepvaart,
waterhuishouding en wat er komt kijken bij de
afhandeling van incidenten. Ook krijgen we (een
beetje) inzicht in de regels op het water en wat er
365 dagen per jaar gebeurt t.a.v. begeleiding van
de scheepvaart.

Dhr. Sander Wels

Ook "Varen doe je samen" is een belangrijk onderwerp
omdat naast de professionele schippers ook veel
recreanten gebruik maken van de openbare wateren.

Door de Coronapandemie was het vorig jaar niet mogelijk het verdriet op de Allerzielenviering samen te delen. Dit jaar kan dat gelukkig wel. Het samenzijn geeft troost.
Al met al, een bijzondere bijeenkomst waarvoor schippersvereniging
'Sterreschans' jullie van harte uitnodigt. Zaal open 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur, einde circa 22.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Peter van Megen
secretaris Schippersvereniging
Sterreschans

← terug naar pagina 1
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Jubileum 50 jaar Millingse SV St. Nicolaas
50 jaar MSV St Nicolaas 1970 - 2020. Door de
Coronamaatregelen kon ons jubileumfeest vorig
jaar niet doorgaan. Wij willen dit feest alsnog met
u vieren op zaterdag 30 oktober a.s.
De dag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering in café-zaal
de Kastanje te Millingen aan de Rijn. Het feest wordt afgesloten met
een diner om 18.00 uur.
Laat vóór 20 oktober a.s. weten of U erbij wilt zijn. Voor de leden is
het feest gratis en niet-leden betalen 30 euro.
U kunt zich opgeven bij:
Ria Driessen: 06-12114502
Wilma Heijmen: 06-46955435
E-mailadres: msvstnicolaas@gmail.com
Voor de aanwezigheid gelden de bestaande coronamaatregelen.

Doop SWISS LNG II

Op zaterdag 23 oktober wordt het nieuwe schip SWISS LNG II gedoopt door aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb.
Doopvrouw is Christina Pfeiffer.
De doopplechtigheid vindt in Druten plaats op de Scheepswerf De
Gerlien van Tiem bv aan de Waalbandijk 129 en begint om 11.00 uur
met een verwelkoming en rondleiding op het schip.

← terug naar pagina 1
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VERTIER EN VEILIGHEID

Beste Christoffellezers,
Eigenlijk is het onbegrijpelijk – en af en toe ook wel frustrerend - dat
er door onze achterban, collega kermisexploitanten, nog zo vaak
wordt gesteld én benoemd dat men niets heeft aan een kermisbond
en dat een lidmaatschap zonde is van de onkosten.

speeld bij het uiteindelijk toch nog doorgaan van de kermissen in onder andere Volendam, Purmerend (najaar) en Veendam. Ook alle
(overheids-)documenten die we als kermisbond hebben kunnen aanleveren naar gemeenten en organisatoren hebben de afgelopen periode absoluut bijgedragen aan een uiteindelijke goedkeuring door de
vele betrokken instanties, zoals regionale Veiligheidsregio’s en gemeentelijke veiligheidscoördinatoren, welke een cruciale rol spelen
bij de uiteindelijke vergunningverlening.

Maar het is juist uw kermisbond die er in de afgelopen maanden
meerdere malen voor heeft gezorgd dat een reeds geannuleerde
kermis uiteindelijk toch nog kon doorgaan en belangrijk arbeidsterrein in een ‘gehavend’ kermisseizoen behouden kon blijven. Van huis
uit ben ik een nuchtere Fries en zeker geen borstklopper. Waarschijnlijk benoem ik onze BOVAK-successen te weinig mede ook
omdat ik vind dat deze belangenbehartiging (zowel collectief als individueel) de basis is van ons werk én positieve resultaten vaak worden gerealiseerd wanneer we optimaal met elkaar samenwerken.
Toch vermeld ik hier - met enige trots - dat het juist uw kermisbond
was die een belangrijke verbindende en overtuigende rol heeft ge'PRATEN ALS BRUGMAN'
Met 352 autonome gemeenten (burgemeesters), evenveel gemeentelijke veiligheidscoördinatoren, 25 Veiligheidsregio’s (voorzien van
brandweer, politie en GHOR), ontelbare commerciële beveiligingsbedrijven, stadswachten, Boa’s en straatcoaches moeten we als kermisbonden en organisatoren heden ten dage ‘praten als brugman’
oftewel veel praten en met grote overtuigingskracht ons gelijk proberen te halen. Want als corona voor één negatieve ‘bijwerking’ heeft
gezorgd dan is het wel het feit dat alle bovengenoemde veiligheidsinstanties tijdens deze pandemie een enorm 'podium' hebben gekregen. Ze zijn ontzettend belangrijk gemaakt maar spreken landelijk
absoluut niet één taal en dan laat ik de kennis van zaken per individu
nog maar achterwege. Veel van onze collega's hebben zich in de
afgelopen maanden zelfs onheus bejegend gevoeld door personen
Lees verder

← terug naar pagina 1
‘in een uniform’, zelfs wanneer we
ze uiteindelijk - bij wijze van spreken - zelf hebben ingehuurd (betaald). In extra regels en
handhaving zijn we op verschillende
kermissen afgelopen maanden helemaal doorgeslagen………
Het organiseren van een vergunning plichtig evenement, specifiek
een kermis, is heden ten dage topsport en een traject van de lange
adem waarbij je heel veel geduld en
incasseringsvermogen moet hebben. Eigenlijk is het aanvragen van
een vergunning tegenwoordig geen
'vrijwilligerswerk' meer maar specialistisch werk mede omdat we tegenwoordig in een maatschappij leven
waarin niemand liever meer verantwoording wil nemen en risico's (althans op papier) tot een minimum
beperkt moeten worden.
Incidenten in het verleden hebben
geleid tot een verkrampte maatschappij en de reacties op met name social media tot een stormvloed
aan negativiteit met als gevolg dat
degene die
uiteindelijk de handtekening op een
vergunning of certificaat plaatst,
dan wel de aanvrager die een ‘bijbel’ aan regels opgelegd heeft gekregen spreekwoordelijk het veld
moet ruimen of, erger nog, zich
moet verantwoorden voor de rechter.

Christoffel Nieuws pagina 14
Ik heb dan ook veel respect voor al
die mensen die nog steeds hun nek
durven uit te steken en de organisatie van een kermis op zich nemen,
zowel gemeentelijke kermiscoördinatoren als ook commerciële organisatoren. Het is dan ook te hopen
dat we – nu we langzaamaan weer
teruggaan naar het ‘nieuwe normaal’ – qua doorgeslagen veiligheidseisen ook weer terug kunnen
naar de oude situatie, zonder al die
extra regels!
Hoewel ik daar voor 2022 nog sterk
m’n bedenkingen bij heb. Want
functies en personen die we tijdens
de pandemie op een sokkel hebben
geplaatst geven hun verworven positie niet zonder slag of stoot weer
uit handen.
En dus blijft uw kermisbond ‘praten
als brugman’!
Blijf gezond allemaal!
Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale
Bond van
Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

← terug naar pagina 1
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Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Videoboodschap van onze aalmoezenier
Een, voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
Veel plezier.
Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekijk deze
videoboodschap.
(Duur: 4 minuten en 17 seconden).

← terug naar pagina 1
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woon telefonisch of via de mail loten bestellen en via de bank (Katholiek Schipperswerk NL42ABNA0500244324) betalen. Het is dan
echter wel belangrijk om bij de omschrijving van uw bankoverschrijving een adres aan te geven waar wij de loten naar toe
kunnen sturen. Dus graag even uw adres aangeven in de bankoverschrijving. Als de betaling op onze rekening staat krijgt u de
loten thuis gestuurd.

De GROTE CLUBACTIE 2021
We doen ook mee met de GROTE CLUBACTIE. Mensen uit de
binnenvaart, kermiswereld en circuswereld proberen ook dit jaar
weer zo veel mogelijk loten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en €
2,40 is gegarandeerd voor ons goed doel. Onder voorbehoud is
de ziekenvaartocht met de PRINS WILLEM ALEXANDER als doel
bestempeld. Allemaal samen proberen wij dit jaar weer zo veel
mogelijk loten te verkopen. De actie loop tot 7 december 2021.
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-

← terug naar pagina 1
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WINDKANTER

Met het ouder worden (85) zijn er niet veel momenten
meer die je je nog lang herinnert. De dagen rijgen zich
aaneen als een rozenkrans en wordt slechts onderbroken als er een
familielid, goede vriend of kennis overlijdt en dat worden er steeds
meer. Toch gebeurt het wel eens dat je iets feestelijks te vieren hebt
zoals een verjaardag van een van je kinderen, kleinkinderen of
vriendenkring.
Vooral in deze corona-tijd beperk je je bezoekjes en alhoewel
gevaccineerd, het blijft riskant. De maand oktober had echter wel iets
feestelijks en dat betrof twee van mijn kleinkinderen Evi en Ymke van
Oosterhout. Een tweeling, dochters van het echtpaar Sjaak van
Oosterhout en Patricia van der Veeken (oud leerlinge van
Pensionaat St. Anna en St. Louis te Oudenbosch).
Evi en Ymke zijn na hun 5 jarig VWO- opleiding, vanuit hun
'studentenkot' in Gent, na de daarvoor bestemde 6 en 5 jaar
afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Gent in België. Ymke
behaalde haar Master in de Dierengeneeskunde (dierenarts) en Evi
haar Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en
Kinesitherapie. Evi haalde haar masters al vorig jaar maar door de
corona-perikelen was pas dit jaar, gelijk met Ymke, de plechtige
proclamatie. Hier zit natuurlijk een trotse opa.
Evi en Ymke van Oosterhout, kleindochters van Cor

Met deze kennisgeving wil ik ouders aansporen om net als vroeger in
ons maanblad 'Volaan Vooruit' de prestaties van hun kinderen eens
onder de aandacht te brengen in de Christoffel Nieuwsbrief. Of het
nu gaat om een zwem- of schooldiploma maakt niet uit, maar het
gezin zou wat meer betrokken moeten zijn met de website van de
varende en trekkende parochianen en de kinderen vinden aandacht
in de pers best leuk. Ik mis ook wel de teksten en foto's van
overlijdensprentjes. Het wordt persoonlijker maar dat is slechts mijn
mening.
Corvee

← terug naar pagina 1
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WANDELNIEUWS
Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,
Wat doet u als er een Christoffel Nieuws verschijnt zonder wandelnieuws? Gaat u stiekem door met het uitzoeken van een rondje in de
open lucht en worden de juiste schoenen aangetrokken om de nodige stappen te zetten? Of kijkt u in de rondte dat niemand u achterover in de mooiste stoel des huizes ziet zitten?
Natuurlijk kan er een extra stimulans zijn als er wordt gesproken of
geschreven over prachtige ervaringen van mensen die lopend twee
punten aan elkaar binden. Die twee punten kunnen bij de voordeur
zijn, maar ook bij de geparkeerde auto of bij een station. Maar zonder een directe aanwijzing weten heel veel mensen dat de kwaliteit
van het leven een dienst wordt bewezen als het lichaam in conditie
wordt gehouden met een ritje op de fiets, een baantje in het zwembad of een rondje wandelen om en door het dorp dat misschien maar
een kilometer verderop ligt.
Nog 270 dagen, en dan start de 104e 4Daagse van Nijmegen. Zo
valt op te maken uit de jongste berichten van de stichting die na twee
annuleringen alles in het werk zal stellen om er in 2022 een fantastisch sportief en sociaal evenement van te maken. De aankondiging
is natuurlijk geweldig, en ook het oppakken van de draaiboeken verdient lof, gekoppeld aan de individuele of groepsgewijze voorbereidingen voor een mooi resultaat. Maar laat het niet gebeuren dat
ongunstige coronacijfers, zoals die nu worden opgelepeld, alsnog
roet in het eten gooien. Moed houden en er van uitgaan dat ook zij
die moeite hebben met vaccineren hun verantwoordelijkheid nemen.
In januari 2022 komen er weer nieuwe berichten en dan zal ook
meer duidelijk zijn of en hoe een deelname kan worden geregeld.
Steeds meer geplande wandeltochten gaan door, zoals:

23 en 24 oktober 2021
Kalorama wandeltocht in Beek-Ubbergen
Afstanden: 15-25 km
Startpunt: kulturhus Roerdompstraat 6 6573 BH Beek-Ubbergen
www.kaloramawandeltocht.nl
024-6632040
30 oktober 2021
Halloweentocht in Made
Afstanden 5-10-15-20-30 km
Startpunt: The World of Walking Nieuwstraat 14 4921 CX Made
www.theworldofwalking.nl
0162-682631
30 oktober 2021
Rivierentocht Lent Lingewaard in Lent
Afstanden 20-40 km
Startpunt: Citadel College Griftdijk Noord 9a 6663 AA Lent
Advies: met de trein naar en van Nijmegen-Lent
www.ws78.nl
06-16076828
Daar waar het kan, houd het lichaam in conditie.
En op www.wandel.nl zijn nog diverse mogelijkheden te vinden.
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS
De zomer ligt geruime tijd achter ons en de
herfst heeft een paar weken geleden zijn intrede gedaan. Hoewel het weer deze zomer niet optimaal was –
mijn mening – was september een geweldige mooie maand waarvan
we heerlijk hebben genoten. We hebben weer meer mogelijkheden
om het een en ander te ondernemen.
Zo zijn we onlangs eind september met een groepje van 7 naar het
‘gebergte ‘ geweest zoals dat onder schippers genoemd wordt. We
verbleven in Kestert in een hotel met uitzicht op de Rijn. Hoe leuk is
dat wanneer je er voorheen langs voer en het nu van de andere kant
bekijkt. In de periode dat we zelf voeren was er weinig tijd om dat
alles te bezichtigen daar je er alleen maar langs voer en niet aan de
wal kwam tenzij je daar met het schip ergens in de buurt lag. Met
treintje naar boven in Köningswinter waar we een prachtig uitzicht
hadden op de Rijn beneden ons. Boven op de Lorelei – ook een
mooie plek – en dan kijken hoe de schepen afvarend door de scherpe bocht heen maneuvreren, hoewel het water niet hoog was en dus
niet zo heel veel stroom stond. Rüdesheim met zijn beroemde Drosselgasse ook weer een heel gezellig plek aan de Rijn. Van boven
vandaan op de berg in Boppart een prachtig uitzicht op de Rijn
met die enorme bocht. Dat zijn dan allemaal herinneringen uit de
tijd dat we nog voeren. Mooi dat we weer onze uitstapjes kunnen
maken.
Coronaregels hoeven geen problemen op te leveren, een mondkapje
op wanneer je ergens naar binnen gaat is niet moeilijk. Bij aankomst
in ons hotel 1x CoronaCheck laten zien en de rest van de tijd kun je

zo naar binnen waardoor je door de QR-code ook geen mondkapje
voor hoeft te doen.
Intussen hebben we nog steeds een demissionair kabinet en valt het
tot nu toe niet echt mee om met elkaar een regering te vormen. Iedere partij heeft z’n eigen belangen maar moet daarmee ook rekening
houden met overige partijen om een coalitie te vormen. Waarschijnlijk is het de oplossing om verder te gaan met de partijen die voor de
verkiezingen met elkaar aan de regering waren. Hoewel ik het aardig
rustig vind omtrent dat. Er staat aardig wat op het spel, de perikelen
rond het gas, het milieu, woning te kort en herbergen van vluchtelingen waar niet altijd plaats voor is. Men is er in Den Haag nog niet uit
en er valt nog genoeg te bespreken eer dat we een nieuw kabinet
hebben.
De criminaliteit is eveneens een groot probleem waar men niet uitkomt. Dagelijkse schietpartijen met doden. Hoewel er de laatste tijd
behoorlijk drugsvangst is blijft het een groot probleem in onze samenleving, daarbij fungeren we ook nog als doorvoerland en helaas
niet alleen voor het normale vrachtverkeer. Jammer dat Nederland
daar in afgegleden is. Als je dan de voorpagina van Der Spiegel ziet
met Frau Antje, het kaasmeisje, een Kalasjnikov in haar hand en een
joint tussen de lippen daarbij een kaas gevuld met coke dan kan
Nederland zich daar wel voor schamen.
Misschien zien we ooit Frau Antje met echte kaas op de voorpagina
van Der Spiegel.
Maar we leven ons leventje en hebben een dag voor het plaatsen
van de column een gezellige dagtocht achter de rug.
Ina Feenstra

← terug naar pagina 1
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Bezoekt u het Parochiecentrum
Nijmegen dan dient u gevaccineerd
en/of negatief getest te zijn. U bent
in het bezit van een negatief
testbewijs of een QR-code.

DOOP

OVERLEDEN

Op zondag 31 oktober wordt Daphney Eleónora Conny
Wilma Sérina Westerveld gedoopt. Daphney is dochter
van Sarina de Ruiter en Paul Westerveld en zusje van
Cassidy. De doop vindt om 15.00 uur plaats op het KSCC
Parochiecentrum in Nijmegen.

Op maandag 18 oktober is, in de leeftijd van 94 jaar, mevrouw
Geertruida Petronella (Truus) van de Geer – Jansen overleden.
Weduwe van Hans van de Geer sr. Het afscheid vindt op 23 oktober
in Tiel plaats. Correspondentieadres: Kasteelhof 50, 6651 VB
Druten.

HUWELIJKSFEEST
Op maandag 21 december 2020 zijn Jack Meering en Claudia
Jiménez in het huwelijk getreden. Dat kon toen i.v.m. corona niet
gevierd worden. Dat gaat nu wel gebeuren op vrijdag 22 oktober in
Slot Doddendaal. Wij wensen Jack, Claudia en zoontje James een
prettige dag toe.

← terug naar pagina 1
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ZONDAG 24 OKTOBER 2021

22-10 Dhr. Sander Wels; dhr. Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;
Leentje Scheepers.
23-10 Dhr. Jan Robben, ms. ‘Amodo’; Rene Nuy, v/h ‘Aegir’;
Marcel de Reuver; dhr. Jan Kartner.
24-10 Hans Peelen; Melle Jongejan.
25-10 Gera Derks-van Werkhoven; Jos Bosman; Ingrid Daanen;
mevr. Joosten-Verschuren; Faya van Giesen; Jesper Sieger.
26-10 Hans van Oijen, van m/s "Montanara"; Ivo Verhoeven.
28-10 Joris v.d. Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Angelique van Meegen;
Janneke Stam; Teije de Jong.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevr. Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevr. Doris Storm-Sep; Hans Aerts.
1-11 Mevr. Gerda Pruyn; Toine Hooyman; Antoine Janssen;
Johan Peters (koster KSCC); dhr. Frans Huibers jr. Uit
Beneden Leeuwen.
2-11 Antoon Wooning; Leon den Haan; Jordy Sep.
3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; mevr. v.d Geer-Janssen;
Harrie Witjes; Amber Janssen.
4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders; Elly Lischer-Coenen.

Hetty van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr.
mw. Ria van Megen en overleden familieleden, dhr. Leo van Giesen,
dhr. D. Brevoord, dhr. Tonny de Raad,
dhr. H. van de Runstraat “Quando”,
ouders Pruyn-Burgers v/h ms Mego,
dhr. P. Blom en dhr. P. Gradussen,
ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius.

ZONDAG 31 OKTOBER 2021 (Allerzielen)
- Overledenen Allerzielen
Irma Becker-Jeuken, Rudolf de Jong,
Gerdy Prins-Rozeboom, Harry Broekmeulen,
Mw. Coby de Paepe-Pecher,
Dhr. Paul de Paepe, Tanja de Paepe,
Dhr. Hans Kreusch,
ouders Cor en Wil Bonink-Wanders, v/h ms St. Antonius,
dhr. Piet Vermeulen v/h ms. Gerardus,
mw. E. Derksen-Wennekes en overleden familieleden,
ouders E. Bosman, Zr. Vincentia (Bep Faase),
mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden (ouders) van
Welzenes-Klarenaar,
dhr. A. Vermeeren “Verti”, mw. Truida Gühnen-Rooze,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’ en overleden familieleden,
mw. Janet Wennekes-de Bot en overleden familieleden.
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ONZE ZIEKEN
* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl
* Dhr. Christiaan Lahnstein.
ROERMOND, OOSTHOVEN 14, 6042 PA.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Mevr. Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.
* Mevr. Marga van Rijswijk.
NIJMEGEN, VEEMARKT 277, 6511 ZJ.
* Dhr. Jan Hoefnagels sr.
SWALMEN, HOLLESTRAAT 4, 6071 LD.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Huize Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543
JG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning
4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT 84, 6641 BG.

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

* 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.
FRANKRIJK, 309 IMPASSE VERDOT,
47350 ESCASSEFORT, FRANCE.
* Mevr. Rieki Schuman.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 91D, 6002 TB.
* Mevr. Sonja de Boer-Baijens.
RIDDERKERK, Roerdomp 2, 2986 XA.
* Dhr. Chris Geerts, v/h Cornelis Martinus.
ROTTERDAM, LAURENS STADZICHT, OVERSCHIESE KLEIWEG 555, 3045 LJ.
* Mevr. Nelly Zijlmans-Schoenmakers, (Afd.
De Boomgaard – kamer 57).
PAPENDRECHT, DE WAALBURCHT, KLEINE
WAAL 6, 3353 BT.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC NIJMEGEN oktober/november 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 dinsdag en
zaterdag
Elke woensdag
Elke donderdag

12.00 16.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Za. 23 oktober

11.00 uur

Zo. 24 oktober

11.00 uur

Di. 26 oktober
Wo. 27 oktober

10.00 uur
15.00 uur

Za. 30 oktober

11.00 uur

Zo. 31 oktober

11.00 uur

Vr. 5 november

12.00 uur
14.00 uur

Binnenvaartmuseum Nijmegen open.
De Waalkanters koor repetitie.
KSCC Kerkkoor repetitie.
Doop en inzegening van SWISS LNG II bij Gerlien
van Tiem in Druten.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Overleg werkgroep Telematicadag 2021.
Vergadering van het bestuur ESU
Herdenkingsviering in Maastricht voor boeder Willy
Leensen.
Allerzielen aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.
Jaarvergadering BLN-Schuttevaer in Heerenveen.
Jaarvergadering ENTE

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl 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.
Woord- en Communiedienst. Na de
Elke zondag
10.30 uur
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Eucharistieviering. Celebrant is Ad
Zo. 14 november 10.30 uur Blommerde. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.
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.
Elke vierde
11.00
Eucharistieviering met na de viering een
zondag van de
uur
kopje koffie en gezellig bijpraten.
maand
Zo. 24 oktober

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 SOOS MAASBRACHT 2021
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats
in de Maaslandzaal boven het
Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

Datum:
21 oktober 2021
Locatie:
De Eivissa
aan de Uilenkade
Zwijndrecht
Tijd: 17:00

Elke dinsdagavond

20.00 uur Klaverjassen. U bent van harte welkom.

Contactpersoon voor Maasbracht: Nico van Lent,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2021
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Vr. 29 oktober

19.30 uur Gezellige vrijdagavond.

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

← terug naar pagina 1
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Bent u klant van de Rabobank in deze regio dan kunt u met een Rabobank-rekening en Rabobankpas lid worden van de Coöperatieve
Rabobank Rijk van Nijmegen. Zodra je lid bent kun je via dit lidmaatschap met uw Rabobankpas/app inloggen in de Rabobank Club Support – Actie 2021.
Bij het stemmen via de Rabobankpas/app moet u gebruik maken van
de volgende inschrijfcode: 8FIF162N3 !
Door met z'n allen te stemmen ontvangen wij een mooie financiële
bijdrage voor onze Vrijwilligers- activiteiten en daarmee kunnen we
de belangstellenden nog meer bieden als ze mee willen doen aan de
activiteiten op ons Schipperscentrum in de Waalhaven in Nijmegen.
Wij rekenen op uw deelname!
Theo Berends, penningmeester

RABO CLUB SUPPORT ACTIE 2021
De Rabobank-organisatie stelt elk jaar opnieuw de mogelijkheid
open om lokale- en regionale verenigingen, stichtingen, clubs en andere groepen te ondersteunen met een financiële bijdrage.
Ook het KSCC zowel lokaal als landelijk, heeft zich aangemeld bij
haar "huisbankier", de Rabobank Rijk van Nijmegen om mee te doen
aan deze 2021 actie tussen 4 en 25 oktober.
Hiermee kunnen wij een extra financiële bijdrage verdienen.
Wat moeten we doen?
Wij hebben uw hulp nodig bij het incasseren van die financiële bijdrage ten behoeve van allerlei activiteiten die een grote groep vrijwilligers op ons Schipperscentrum a/d Waalhaven in Nijmegen elke
week of maand of een paar keer per jaar organiseren.
Wat moet u doen om deze actie tot een succes te maken? Uw stem
uitbrengen tbv KSCC Nijmegen.

← terug naar pagina 1
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KSCC Nijmegen Soos met… Modeshow
Donderdag 14 oktober 2021 was het weer zover. Na anderhalf jaar was er weer een KSCC Nijmegen Soos met... georganiseerd. In samenwerking
met Fa. De Haas modewinkel is een modeshow gemaakt, met de laatste mode en zoals altijd geshowd door een aantal van onze vrijwilligers. De
show was een groot succes. Na afloop ontvingen de mannequins en mede-organisator Jos de Haas een bloemmetje.
Bekijk alle foto’s op onze website. Foto's: Gemma Raats.

← terug naar pagina 1
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Dagtocht Kerstmarkt
We gaan zo langzamerhand nadenken over de Kerstperiode en de daarbij horende
dagtocht naar een Kerstmarkt.
Alvorens we een reisje kunnen gaan organiseren, willen we graag weten of er genoeg
belangstelling is. Het is nog altijd een tijd waarin we nog niet van Corona af zijn en
waarin er ook nog veel maatregelen zijn waar we met z’n allen rekening mee moeten
houden.
Op de eerste plaats is het natuurlijk afwachten of we in december mogen gaan en of
er genoeg belangstellenden zijn.
Met de volgende maatregelen moeten we op dit moment rekening houden. Ervan uitgaande dat deze in december ook nog van kracht zijn:
Als we mogen gaan, zijn we verplicht in de bus een mondkapje te dragen en alvorens u in de bus stapt moeten we uw QR-code scannen. In Duitsland is een
QR-code binnen overal verplicht, bovendien moeten er overal mondkapjes worden gedragen in winkels en eetgelegenheden. Het is ook niet uitgesloten dat bij
grote drukte de kerstmarkten afgesloten worden en u moet wachten voor u toegelaten wordt en ook daar kan het zijn dat we een mondkapje moeten gebruiken.

Kersmarkt Essen in de avond

Het is zeker niet de bedoeling u te ontmoedigen, maar we willen wel graag even alles
duidelijk op een rij hebben, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Wanneer er genoeg belangstelling is en we zouden mogen gaan, is dat woensdag
8 december en de bestemming zou dan Essen zijn. De prijs van de dagtocht is
€ 22,00.
Wanneer u belangstelling heeft om mee te gaan, kunt u dat doorgeven via de mail
m.bosman@kscc.nl of telefonisch 024-3777575. En u kunt het natuurlijk ook persoonlijk even doorgeven wanneer u op het Schipperscentrum bent.
Mieke Bosman

← terug naar pagina 1
Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na
het overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zijn herinneringen hebben
iets extra’s gekregen.

In Meppel gaat Miek een paar dagen naar Nijmegen om haar moeder en de tweeling weer
eens te zien. De twee kereltjes groeien als
kool, zegt Thea. Ik kom twee dagen alleen te
zitten. Wat een saaie boel! Je bent beter af
met een kwaad wijf dan geen. Wat is het stil!
Je zou met de vogeltjes gaan praten. Als Miek
terug is, vertelt ze wat de tweeling al kan. Het
zijn twee wonderkinderen! Net als alle kleinkinderen. Als we Meppel helemaal uitgekamd
hebben, verrekken we naar Zwolle. Dat is een
stad die je niet kunt overslaan. Eén ding vind
ik altijd jammer in Holland. In welke stad je
ook komt, je komt er altijd weer dezelfde winkels tegen zoals Hema, Blokker, V&D, Kruidvat en zo kun je nog wel een tijdje doorgaan.
Het is een eenheidsworst. Na Zwolle gaan we
over het Veluwemeer richting Amersfoort. De
eerste avond komen aan voor de sluis van
Nijkerk. Daar is een mooie kaaimuur om aan
vast te maken. Wat we dan ook doen. We liggen nog maar net of er staat al een havenmeester voor het schip of hij maar even vijf en
twintig gulden kan vangen. lk ga morgenvroeg
al weer weg, maar daar heeft hij geen boodschap aan. Ik zei: ik lig in mijn eigen bed en
heb de hele nacht mijn ogen dicht en dan zie
ik voor dat geld ook nog niets van de omgeving. Hij was niet zo beroerd als hij er uit zag,
want dan had hij wel in het ziekenhuis gele-
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gen. Hij zei: schipper, als je nog een paar kilometer het Veluwemeer op vaart zie je aan
stuurboord een noodhaventje met steigers.
Daar kun je voor niets overnachten. Dus wij
naar dat haventje. Het was zo gevonden. Midden in het groen en het was er muisstil.
Als we hier onze laatste adem zouden uitblazen vinden ze ons het volgend jaar misschien
wel een keer. Maar Miek zei: rustiger dan hier
kunnen we niet begraven liggen. Daar had ze
wel gelijk in. Wij hebben toch wel wonderschone gedachten op onze vakantie. We begaven ons in 'Morpheus' armen en sliepen als
rozen. De volgende morgen stonden we gezond weer op en tuften richting Amersfoort.
Het weer was niet best. Anders hadden we
Spakenburg ook nog even aangedaan.
In Amersfoort hebben we een plaatsje gezocht niet te ver van de stad. We waren er
jaren geleden al eens geweest met een lading
tarwe. Maar aangezien je geheugen met de
jaren achteruit gaat, konden we ons van de
stad niets meer herinneren. Het is een oude
stad met mooie geveltjes en grachten. Zeer
de moeite waard. We blijven er twee dagen
en dan varen we via Muiden de Vecht op.
Muiden is een plaatsje met veel jachten. We
hadden er nog even rond willen kijken, maar
er was geen vrij plaatsje meer te vinden. Dan
maar weer verder. We stranden uiteindelijk in
Weesp.
De volgende dag zijn we veertig jaar getrouwd. Daar moet wat aan gedaan worden,
want lang niet iedereen houdt het zo lang uit.
Miek zei 's morgens: hoe is het mogelijk!

Waar zijn al die jaren gebleven? Ik vind het
wel goed dat ze dat zegt. Het is een teken dat
ze het al die jaren bij mij naar haar zin heeft
gehad. Ik had van de week nog een gedichtje
willen maken over het huwelijk, maar er rijmt
niets op dan gruwelijk en afschuwelijk. Toen
heb ik het maar opgegeven (grapje). Het huwelijk is geven en nemen, maar meer geven
dan nemen. Dan gaat het jaren mee. Wat een
wijsheid! Maar dat mag ook wel na zoveel jaren.
Wordt vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,
024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
0900 – 88 80
Tandheelkunde
024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post
024-365 85 44
Apotheek Radboud post
024-361 91 91
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10, 024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
--------------------------------------------------------ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD
026-378 88 88
-------------------------------------------------------KERMIS
NKB
072-512 35 83
Bovak
055-522 37 48
--------------------------------------------------------CIRCUS
VNCO
06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed
030-276 02 44
ECA/World Circus Association
+49 2133 266 45 80
--------------------------------------------------------ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen,
024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede
0183-50 87 00
Stg. Rijdende School
0345-57 26 51
LOVK Dordrecht
078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen
078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein
06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)
078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht
0180-69 14 20
A.S.V. Zwijndrecht
06-109 77 114
CBRB Vasteland 78 Rotterdam
010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam
010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam
010-412 91 51
Bureau Telematica
010-206 06 06
--------------------------------------------------------RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt
088-797 40 20
Sluis Tiel
088-797 42 35
Sluis Hagestein
088-797 36 88
Sluis Amerongen
088-797 36 78
Sluis Driel
088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)
088–797 39 10
Sluis Grave
088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries
088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede
088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht
088-797 42 20
Sluis Volkerak
088-797 49 90
VP
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen
14 0 24
Bureau voor Rechtshulp
0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst
0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep
024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst
0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen
06-225 25 998
Havendienst Nijmegen
06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)
088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden
0162-52 17 82
—------------------------------------------------------ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)
0900-88
Waterpolitie
0900-88
Meld Misdaad Anoniem
0800-70
Brandweer
088-457
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144
—-------------------------------------------------------

44
44
00
50 00
71 44

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of
andere bijdrage in deze Christoffel
Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl
of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen
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COÖRDINATIEGROEP:
Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / M. Bosman
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor
Vacature
Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------

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

Rabobank:

Stafleden:

K.S.W.:

+31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes
Gastvrouw
Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker

K.S.C.C.:
ING:

ING:

Stg Kath Soc en Cult Centr
voor Rijn- Binnenvaart
NL47 INGB 0001 1623 01
Stichting K.S.C.C. voor Rijnen Binnenvaart
NL04 RABO 0135 8795 23

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank:
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