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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Sinterklaas voor de kinderen
Dat feest gaat op zondag 28 november door. Alle kinderen en ouders
zijn welkom, maar de ouders worden gecheckt op de QR-code.
Hieronder een bericht van Sint Nicolaas, hoogstpersoonlijk.
Welkom bij het Christoffelnieuws
Het is vervelend maar onontkoombaar: we moeten het weer hebben
over corona. Dachten wij op de goede weg te zijn, zijn we bijna weer
bij af. Het blijkt dat 74% van de bevolking in Nederland volledig is
gevaccineerd. 26 % niet. Deze 26 % veroorzaken mede dat wij het
virus niet onder controle krijgen.
Ik ga er niet meer over uitweiden. U kent mij standpunt. Maar één
ding wil ik nog kwijt: Dat gejojo van de overheid en het steeds maar
podium geven aan de tegenstanders van vaccinatie in de media begint toch op te spelen.
Genoeg hierover.

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.

De Sint heeft ons uitdrukkelijk gevraagd de coronamaatregelen in acht te nemen.
Wij hebben hem verzekerd
dit te doen. Kinderen zijn allemaal van harte welkom, zo
zei de Sint tijdens een ontmoeting met mij.
‘Maar vraag’, zo sprak hij, ‘of
ze een liedje leren, een tekening maken of een feestmuts
maken.’
En zo ging hij verder: ‘Kinderen zijn best vindingrijk en
zij die het niet weten: de ouders hebben ook leuke gedachten.’
Met de Sint en zijn pieterbazen zijn we benieuwd.

De Sint in 2020
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEVideobericht
TAFEL
Het blijkt dat het videoprogrammaatje goed aanslaat.

Uit de diverse reacties blijkt dat u ernaar luistert. Wij gaan
ermee door. Dat betekent dat we elke week op donderdag een
videopraatje van 3 à 4 minuten uitzenden. Wij zitten dicht op het
nieuws.
Het videoberichtprogramma wordt apart van de Christoffel Nieuwsbrief gepubliceerd. U kunt het elke donderdag rond 16.00 uur verwachten.

L VT

Landelijk Oudercontact Voor
Trekkende beroepsbevolking

LOVT jaar vergadering in Eben-Haëzer
We zaten er helemaal klaar voor om de vergadering online te volgen
en interactief mee te doen. Maar helaas was de verbinding zeer
slecht. Jammer. Het bestuur van de LOVT verdient onze steun. Mede door hun inzet krijgen de kinderen een aan de maatschappij aangepaste begeleiding, dus gewoon gezond zoals de kinderen aan de
wal. Complement voor de inzet. U kunt de jaarvergadering
terugluisteren/zien op deze link https://youtu.be/YwejwL0hgow

Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.
Aalmoezenier
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VAN DE BESTUURSDoorgeschoven
EN DIRECTIEDoor de ontwikkeling van de coronaepidemie worden
TAFEL
diverse vergaderingen geannuleerd of doorgeschoven.

Zo is de Rond – de- Tafel bijeenkomst die gepland was op
vrijdag 26 november wegens de coronaperikelen uitgesteld. Namens
het KSCC zou Jos van Dongen aan deze bijeenkomst deelnemen. Er lag
al een plan om deze vergadering voor te bereiden zodat het KSCC ook
een gezonde input zou leveren.
Ondertussen gaat het sociaal-maatschappelijk werk door. Het zijn nooit
voor de buitenwacht opvallende zaken, daarvoor zijn ze te persoonlijk.
Maar onze helpdesk functioneert uitstekend en mensen weten ons te bereiken Het pastoraat is vaak de plek waar we mensen, met zorgen en gelukkig ook met veel mooie zaken, mogen ontmoeten.
Coördinatieraadvergadering maandag 22 november uitgesteld
Maandag aanstaande zou er een coördinatieraadvergadering plaatsvinden. Het programma van het
KSCC en de Parochie stond op de agenda met
als hoofdpunt ‘ons’ jubileum naar aanleiding
van het 50-jarig priester en directeurschap van
ondergetekende.
Deze vergadering is nu gepland op maandag
6 december. Er is dan hopelijk duidelijk over wat er in het kader
van corona mogelijk is.

Zondag jl. bezoek van de regionale overste Centraal Noord
Europa
Pater Roman Jachimowicz en de provinciaal van de Vlaamse
en Nederlandse Salesiaanse provincie, Pater Wilfried Wambeke, kwamen op bezoek. Pater Roman komt uit Polen. Natuurlijk
een gesprek over de mensonterende situatie Polen en Wit-Rusland. Bijna onoplosbaar als de grootmachten niet humaan functioneren
Elk 4 jaar bezoekt een lid van het hoofdbestuur van de Salesianen, dat in Rome gevestigd is, de medebroeders. De wereld is
in een aantal regio’s verdeeld. Pater Roman is verantwoordelijk
voor Centraal Noord Europa. Hij bezoekt alle medebroeders,
maakt er een verslag van, laat dit door de provinciaal corrigeren, aanvullen of goedkeuren en brengt dan verslag uit aan de
algemeen overste in Rome.

SAMEN

26 november jaarvergadering CBRB in het van der Valk motel in
Ridderkerk
De vergadering begint om 15.00 uur.
Men heeft de tijd vervroegd i.v.m. met
de coronamaatregelen.
Voorzitter en directeur zullen een overzicht van het afgelopen tijd geven, de financiën zullen passeren en er zal
verteld worden hoe het staat met fusie tussen CBRB en Koninklijke BLN.
Naar verluidt (wat rondgaat in de wandelgangen) zou de fusie 1-01-2022
een feit zijn. Het wordt toch wel eens tijd dat er besluiten genomen worden. De branche heeft een sterke vuist nodig die relationeel met overheden en handelspartners kan spreken. Succes.

V.l.n.r. paters: W. Wambeke, R. Jachimowicz en B. Van Welzenes

Hij interesseerde zich zeer voor ons werk, Natuurlijk kwam het
punt van ondersteuning of opvolging van ondergetekende aan
de orde. Veel verder dan het bespreken van deze zorg en het
bevestigen ervan kwam het gesprek niet. Ook de Salesiaanse
gemeenschap wordt kleiner. We zijn nog maar met een handje
vol. De activiteiten moeten wel doorgaan. En de werken gaan
door. Heel veel leken zetten zich in om het werk van don Bosco
voort te zetten. In Amsterdam en Assel en ook op ons KSCC en
ons parochiewerk met een landelijker en internationale uitstraling.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEHet kerkelijk jaar sluit met het feest van
TAFEL
Christus Koning

Deze titel suggereert een koning hoog op een troon en redelijk
verwijderd van mensen. Maar de inhoud van het woord Koning wordt
duidelijk in de ontmoeting van Jezus met de landvoogd Pilatus. “Bent
u de koning van de Joden” vraagt hij aan Jezus. Jezus antwoordt:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld. Ik ben koning, met geen
andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan
om te getuigen van de waarheid. Ieder die uit de waarheid is, luistert
naar mijn stem”.

Een priester, een diaken: ze zijn dienaren in de kerk, maar ook een
minister in een regering: zij moeten dienstbaar zijn. Of zij zich hiervan bewust zijn is een vraag.
Jezus was heel zijn leven dienstbaar voor iedereen die Hem ontmoette. Ook voor zijn tegenstanders, een deel van de Farizeeën. Hij
gaf ze gelegenheid in dialoog met Hem te gaan, niet functioneel,
maar relationeel, niet vanuit de wet, maar vanuit het hart.
In het afgelopen kerkelijk jaar is er elke zondag een evangelietekst
gelezen. Tijdens elk verhaal werd Jezus opgewekt. Hij is iemand die
met ons op pad blijft gaan zoals hij met de Emmaüsgangers op gang
ging en hen de ogen opende met de Boodschap van Hoop.
Zondag aanstaande horen wij het verhaal van de ondervraging door
Pilatus van Jezus.
Een uitnodiging om ons de vraag stellen hoe dienstbaar wij zijn om
op zondag 29 november, de 1ste zondag van het nieuwe kerkelijke
jaar een goed start te kunnen maken.
Namens de crew een heel goed weekend
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

Vroeger werd Christus Koning echt als een triomfeest gevierd: hoog
op een troon met alle toeters en bellen. Maar door de tijden heen
begreep men de betekenis van de slotzin: ‘getuigen van de waarheid’. Dat is de boodschap van de kerk: De 10 geboden die Mozes
heeft ontvangen; oog en zorg hebben voor elkaar; dienend zijn voor
de mens die jouw levenspad kruist.
Het woord minister, misdienaar en ministrant. Het zijn woorden die
dienen betekenen.
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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 09.
Wie herkent zich op deze foto? Gegevens graag doorgeven via
e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 09. Wij danken u
bij voorbaat zeer voor uw reactie.

a Ha
MOP
Ha H
a
H
Ha Een man vertelt de barman waarom hij zo gestresst is:
"Ik heb nachtmerries over een monster onder mijn bed."
Een andere cafébezoeker hoort dit en zegt:
"Ik heb je verhaal gehoord. Ik ben een psychiater. Misschien kan ik helpen. Hier is mijn kaartje, bel me maar."
Een paar weken later komt de psychiater de man tegen
en vraagt: "Hoe gaat het met de nachtmerries? Je hebt
niet gebeld, gaat het goed?"
De andere man zegt:
"Het gaat goed, de barman heeft me geholpen."

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.

09

De psychiater, "De barman heeft je geholpen? Volgens
mij had je professionele hulp nodig.
Wat heeft hij gezegd?”
H

a Ha

De andere man zegt:
"Hij zei dat ik de poten van mijn bed moest zagen."
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Waarom wij gelovigen iets moeten doen aan de klimaatcrisis
De wortels van het katholicisme hebben de nadruk gelegd op
onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van de
rest van de schepping. De natuur is een overvloedig geschenk
dat God ons heeft geschonken en als mens hebben wij het rentmeesterschap om zijn schepping te beschermen. In tegenstelling tot andere dieren hebben wij een geweten en het vermogen
om onze daden te onderscheiden.
De aarde behoort toe aan de kleinste zwam, de zwevende mus, de
zoemende bijen en het wildste dier. Zij hebben evenveel recht om te
gedijen, te groeien en zich te vermenigvuldigen. Zij bezitten het bos
evenveel als wij. De aarde behoort toe aan stammen en inheemse
gemeenschappen die al generaties lang hun geboortegrond in stand
houden.

Gelijke kansen en levensomstandigheden voor iedereen
De missie van de Katholieke Kerk is altijd geweest om de armen te
dienen en gelijke kansen voor iedereen te creëren. Natuurrampen in
de vorm van bosbranden, overstromingen en orkanen hebben de
meest schadelijke gevolgen voor de financieel zwakkeren en verwoesten hun huizen en bestaansmiddelen.
We hebben een paus die dit idee goed begrepen heeft en die zijn
best doet om het door middel van dialoog verder te brengen. Op 5
oktober vond in het Vaticaan een bijeenkomst plaats over "Geloof en
Wetenschap" met het oog op COP26 (Klimaatconferentie van Glasgow 2020), waaraan wetenschappers en religieuze leiders uit de hele wereld deelnamen. Tijdens de bijeenkomst werd een oproep
ondertekend, gericht aan de deelnemers van COP26.
Lees verder
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"Gewonde mensheid genezen"
In de toespraak zei paus Franciscus: "Wij doen
een beroep op de internationale gemeenschap,
hier bij elkaar op COP26, om snel, verantwoordelijk en gezamenlijk actie te ondernemen om onze
gewonde mensheid en het huis dat aan ons rentmeesterschap is toevertrouwd, te beschermen, te
herstellen en te genezen. Wij doen een beroep
op iedereen op deze planeet om zich bij ons aan
te sluiten op deze gemeenschappelijke reis, wel
wetend dat wat wij kunnen bereiken niet alleen
afhangt van mogelijkheden en middelen, maar ook van hoop, moed,
solidariteit en goede wil."
Laudato Si' Actieplatform
Het Laudato Si' Actieplatform, gelanceerd door het Vaticaanse
Dicasterie voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling, is een uitnodiging aan katholieke instellingen om ons gemeenschappelijke huis te beschermen door een plan op te stellen en uit te
voeren via een 7-jarig traject. Als alle katholieke instellingen aan deze reis zouden deelnemen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.
Overgenomen van website: https://donbosco.nl
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KSCC Soos met… Bingo
Op donderdag 11 november was het eindelijk weer zo ver. Na een lange pauze van zo'n anderhalf jaar organiseerde KSCC Soos met... weer een bingo.
De opkomst was lager dan in voorgaande jaren, maar dat mocht de pret niet
drukken. Het is toch een leuke gezellige middag geworden.
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Het ene bericht is het andere niet, en ook is de ene afzender de andere niet. En wat te denken van het feit dat op
verschillende manieren een bericht kan worden gelezen. Past
het mij of komt het nu echt niet uit? Weet de lezeres of lezer direct
waar het over gaat of is er meer voor nodig? Soms kan een beetje
uitleg duidelijkheid scheppen. Ongemerkt vertoeven we nog steeds
in een ongemakkelijke tijd, waarin Covid-19 als een ongrijpbare
luchtbel ons in bedwang probeert te houden. Nog geen twee maanden hebben we geleefd in een wereld die enigszins leek op die van
voor maart 2020. Zonder het bewust te zijn namen we afscheid van
de anderhalve meter samenleving, maar de realiteit van vandaag
heeft geleerd dat er veel meer nodig is om de pandemie onder controle te krijgen. Op verschillende manieren proberen mensen, die
een zware verantwoordelijkheid moeten dragen, wereldwijd sturing te
geven aan het gedrag van mensen om het hanteerbaar te houden.
En dat is dan weer geen fijn bericht.
Bij de jongste mededelingen van de Nederlandse overheid was geen
verandering meegenomen over de uitoefening van de buitensporten.
Er is wel bericht dat publiek niet wordt toegestaan en dat hoeft voor
een ferme wandeltocht geen gevolgen te hebben. Het is vanzelfsprekend dat bij de start- en finishlocaties het een en ander geregeld kan
zijn, waarbij de hygiëne gehanteerd moet worden. Op stap gaan zonder een mond-neuskapje is niet handig en het vaccinatiebewijs op de
smartphone of op papier behoort tot de standaarduitrusting.
Een tochtje door de wandelagenda leert dat er nog veel mogelijk is,
zoals:
21 november 2021
55e OLAT Winterserie in Veghel
Afstanden: 10-15-20-30-40 km
Startpunt: De Brink St. Antoniusplein 7 5466 PE Veghel
www.olat.nl
06-53909953

27 november 2021
Rondje Montferland in Wehl
Afstanden 20-40 km
Startpunt: Koningin Beatrixcentrum Koningin Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl
www.ws78.nl
06-16076828
28 november 2021
Sint Nicolaas Wandeltocht in Heumen
Afstanden 5-10-15-20 km
Startpunt: café Kanaalzicht Dorpstraat 5 6582 AK Heumen
www.maldenwandelt.nl
024-3581145
Daar waar het kan, en de krachten nog voorhanden zijn, houd het
lichaam in conditie.
En op www.wandel.nl zijn nog allerlei mogelijkheden te vinden, zoals
op 28 november 2021 in Doesburg.
Henry Mooren
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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.

REINPLUSFIWADO.COM
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Nieuwe maatregelen n.a.v. persconferentie coronavirus
12 november 2021
Op vrijdag 12 november 2021 was er weer een persconferentie.
Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vertelden over hoe het
nu gaat met het coronavirus.

Regels voor het dagelijks leven
● Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
● Mijd drukte onderweg. En reis buiten de spits.
● Ontvang thuis niet meer dan 4 mensen per dag. Kinderen tot en
met 12 jaar tellen niet mee.
Regels voor winkels
Niet-noodzakelijke winkels zijn open tot 18.00 uur.
Dit zijn bijvoorbeeld kledingwinkels. En kappers of casino's.
Noodzakelijke winkels zijn open tot 20.00 uur.
Dit zijn bijvoorbeeld supermarkten, dierenwinkels en drogisterijen.
Regels voor uitgaan
Restaurants en cafés zijn open tot 20.00 uur.
Een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats zijn verplicht.
Evenementen duren tot 18.00 uur.
Met een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats.
En met niet meer dan 1250 mensen in een zaal.
Bioscopen, theaters en concertzalen blijven wel langer open.

De belangrijkste zaken nog een keer op rij:
Steeds meer mensen zijn besmet
Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.
Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.
Daarom zijn er vanaf zaterdag 13 november om 18.00 uur nieuwe
regels.
Deze regels gelden tot zaterdag 4 december 2021.
Nieuwe regels vanaf 13 november 18.00 uur
Op plekken waar geen toegangsbewijs verplicht is:
● Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.
● En draag een mondkapje.
Regels bij quarantaine
Als iemand thuis corona heeft, moet iedereen in huis thuisblijven.
Ook als ze geprikt zijn.

Regels voor sporten
● Er mag geen publiek bij sport. Niet bij amateurs en niet bij betaalde
sporten.
● Sporten en sportwedstrijden mogen. Binnen en buiten. Voor amateurs en betaalde sporters.
Regels voor het MBO, HBO en universiteit
Er mogen niet meer dan 75 personen in 1 ruimte. Personeel telt niet
mee.
Alleen bij tentamens en examens mogen er meer dan 75 personen in
1 ruimte.
Steun voor ondernemers
De regels raken veel mensen en bedrijven.
Bedrijven krijgen extra geld van het kabinet.

Lees verder
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Basisregels
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
Ook als u al geprikt bent.
● Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
● Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen.
Ook als ze al geprikt zijn.
● Houd 1,5 meter afstand van anderen.
● Geef andere mensen geen hand.
● Was vaak en goed uw handen.
● Hoest en nies in uw elleboog.
● Zorg voor frisse lucht in huis.
Volgende stap
Op 3 december kijkt het kabinet hoe het gaat.
En of er op meer plekken een coronatoegangsbewijs komt.
Zoals bij winkels, dierentuinen en pretparken. Of om naar het werk te
gaan.

Ondernemers kunnen dan ook kiezen tussen 3G (geprikt, genezen of
getest) met een vaste zitplaats.
Of 2G (geprikt of genezen) zonder vaste zitplaats.
Hiervoor moet wel de wet worden aangepast.
3e prik vanaf 19 november
Vanaf vrijdag 19 november kunnen de volgende mensen een 3e prik
krijgen:
● mensen van 80 jaar en ouder. Die zelf naar de priklocatie kunnen
komen.
● mensen van 18 jaar en ouder die in een verpleeghuis of instelling
wonen.
● mensen die met patiënten werken.
Daarna kunnen mensen tussen de 60 en 80 jaar een 3e prik krijgen.
De oudste eerst.
De 3e prik zorgt dat je beschermd blijft tegen corona.
Bellen met vragen over het coronavirus
Heeft u vragen over het coronavirus? Bel naar 0800 - 1351.
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DE
E
LAATST
!
LOTEN

Nog enkele weken en dan is deze actie weer voorbij. De laatste
lootjes in onze verkoop. Hebt u nog geen loten gekocht? Het
kan nog. Op het Schipperscentrum in Nijmegen bij Ria Lentjes
en op het Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen
kunt u nog loten kopen. Help ons ook van de laatste loten af om
minimaal het succes van vorig jaar weer te halen.
U weet dat de opbrengst voor de ziekenvaartocht met de PRINS
WILLEM ALEXANDER is. Minimaal 80% (€ 2,40 per lot) is voor dit
doel gegarandeerd. Tot Sinterklaas kunt u nog loten kopen. Help ons
om alle duizend loten verkocht te krijgen.
De afgelopen week zijn er ook zes ‘SUPERLOTEN’ verkocht. Dat
betekent dat er zes mensen of bedrijven een lot van € 150,00 gekocht hebben en dat staat voor 50 loten. Geweldig fijn. U kunt dus
ook een ‘SUPERLOT’ kopen, eventueel met een paar mensen samen.
Komt u nu niet persoonlijk op een van de Schipperscentra, dan kunt
u ook telefonisch of via de mail uw loten bestellen. Als het geld dan
op de bankrekening staat, zullen wij zorgen dat u de loten per post
thuis bezorgd krijgt.
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 gewoon 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.
Karel Schreurs

← terug naar pagina 1
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Op zondag 7 november is, in de leeftijd van 74 jaar, Eric Laeijendecker
overleden. Echtgenoot van Tiny Laeijendecker – Houben.
De crematieplechtigheid werd op zaterdag 13 november gehouden in de
aula van crematorium Tussen de Bergen te Roermond.
Correspondentieadres: Rijnaakstraat 6, 6051 GX Maasbracht.

GEBOREN
Op zondag 31 oktober is Gerrit Justus (Rens) Appelboom
geboren. Rens is het zoontje van Olaf en Nicole Appelboom.
OVERLEDEN
Op woensdag 3 november is, op de leeftijd van 85 jaar,
Wies Duijts – van Dooren overleden. Echtgenote van Gijs
Duijts †. Op maandag 8 november is Wies vanuit de kerk
begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de
Virieusingel te Zaltbommel.
Op donderdag 4 november is, in de leeftijd van 69 jaar,
Francis Aleida Dymphina Maria (Francis) van den Hoek
– Pruijn overleden. Weduwe van Wim van den Hoek.
Er werd afscheid genomen van Francis op woensdag 10
november. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden
op de algemene begraafplaats aan de Oud-Heinenoordseweg te Heinenoord.
Correspondentieadres: Jan de Rooystraat 2, 3274 NA Heinenoord.
Op zaterdag 6 november is, op de leeftijd van 79 jaar,
Johanna Henrica (Rieki) Schuman – Dauphin overleden.
Echtgenote van Sjef Schuman †.
De afscheidsdienst is gehouden op vrijdag 12 november in
de aula van crematorium Weerterland, Ringselvenweg 2 te
Weert.
Correspondentieadres: Eindhovenseweg 91D, 6002 TB Weert.

Op woensdag 10 november is, op de leeftijd van 87 jaar, Gijs
Duijts overleden. Weduwnaar van Wies Duijts – van Dooren.
Op zaterdag 13 november heeft de Heilige Mis plaatsgevonden in de St. Martinuskerk. Aansluitend werd Gijs begraven
op de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Virieusingel te
Zaltbommel.
Op zondag 14 november is, in de leeftijd van 86 jaar, Veronica Maria
(Veronica) Poppelier – Driessen overleden. Weduwe van Wielly Poppelier. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Veronica was vrijwilligster in
Rotterdam en heeft altijd de reizen georganiseerd. Veronica is overgebracht naar Uitvaartcentrum “West”, Houtsnipstraat 4 te Maassluis, waar
een doorloopcondoleance is op zondag 21 november van 14.00 tot
15.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen zal de crematieplechtigheid
in besloten kring plaatsvinden op maandag 22 november om 13.00 uur.
U kunt de plechtigheid volgen via: https://start.memoriam.tv/5C0S-90HV.
Correspondentieadres: uitvaartverzorging Van der Pol t.a.v. familie van
Veronica, Houtsnipstraat 4, 3145 LA Maassluis.
VERHUISD
In de maand november zijn P. Leensen en H. Schoonhoven verhuisd
van Luttikhof in Heerhugowaard naar Hortensialaan 12, 1702 KE Heerhugowaard.

← terug naar pagina 1
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19-11 Dhr. Jos Geutjes; Richard Mooren, m/s Spes Nova; Dingeman
van IJzerlooij.
20-11 Antoinette van der Klocht-van Ommen.
21-11 Mevr. Mildred de Vries; Michelle van Gils, m/s ‘Rodeo’;
dhr. Ad Suykerbuyk; Gonnie Lenten; Peter Beyer.
22-11 Mevr. Marina Vermaas-v/d Giessen; Stan Schoenmakers;
dhr. W. de Beyer uit Oosterbeek; Leanne van de Wielen;
Rik van Toor, m/s ‘Enigma’.
23-11 Bianca Poppelier-Janssen; Klaas Bouman; Pieter Rikken;
Elsje Mulders; Beau van der Neut.
24-11 Philip Valk; Edwin Peters.
25-11 Leidy Janssen-Verberck.
26-11 Mevr. Meyer; Sylvia Janssen; Rutger van der Hoeven;
Frans Buil; mevr. Elly van Weel.
27-11 Dhr. Roland Bosman; Sandra Scholten; Esther Zijlmans.
28-11 Marcel Derksen; dhr. Joris v.d Berg; Dorien Wennekes;
Oscar Jansen; Joost Gerrits; Stephanie Wams;
Elsa Scholting.
29-11 Marielle Verberck; Ruben Bomert; mevr. Gemma Raats;
Ties van Dorst.
30-11 Corry Thonissen.
DECEMBER
1-12 Mevrouw Sonja Verschuren-Sanders, v/h ms. “Bellona-V”;
mevr. Mientje Paal; dhr. Henk Lischer, v/h ms. “Natascha”;
Wout Verschuren, m/s “Joël”.
3-12 Jordy Poppelier.

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
broeder Audifax, Bert van Rijn,
ouders Leon Leijten-Zwaans en Leon jr.,
dhr. Theo van de Wijgaart.

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
dhr. Ben Wigman uit Boxmeer,
mw. M. Wanders-Bosman,
ouders Heijmen-Driessen,
ouders J. Schimmel sr.
dhr. André Raaijmakers.
- Voor Willy de Boer die 90 jaar wordt.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

← terug naar pagina 1
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ONZE ZIEKEN
* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041
JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim
Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68,
6641 BG.

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

* Mevr. Xenia Merkelbach en dhr.
Gerard de Koning.
FRANKRIJK, 309 IMPASSE VERDOT,
47350 ESCASSEFORT, FRANCE.

* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562
XC.
* Mevr. Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.
* 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.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.
* Dhr. Martin van de Kleij. (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

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. 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.
* Dhr. Gerard Heijmen (Lobede: locatie Dijkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021

AGENDA KSCC NIJMEGEN november/december 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

Zo. 21 november

11.00 uur

19.00 uur

Ma. 22 november 10.30 uur

Binnenvaartmuseum Nijmegen open.
De Waalkanters koor repetitie. Afgelast. AFGELAST
KSCC Kerkkoor repetitie.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
AFGEL
AST

De coördinatievergadering gaat NIET door.

11.00 uur

Bestuursvergadering KSCC en KSW.

13.00 uur

Besuursvergadering L. Parochie en LKSCC.

10.00 17.00 uur

Kinderen mogen vanaf 10.00 uur de hele dag hun
schoentje komen zetten tot 17.00 uur.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Aansluitend op de H. Mis bezoekt Sinterklaas het
Schipperscentrum in Nijmegen.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
Busreis naar Essen (onder voorbehoud).
Opbouw kerststal en -boom op centrum.

Di. 23 november

Vr. 26 november

11.00 uur
Zo. 28 november

±12.15
uur

Zo. 5 december

11.00 uur

Wo. 8 december

09.00 uur

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl

Vrijdag 26 november
Kinderen mogen vanaf 10.00 uur
de hele dag hun
schoentje komen zetten
op het KSCC Nijmegen
tot 17.00 uur.

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. 12 december 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.
LAST
AFGE
Wegens corona uitbraak in Huize
11.00
Zo. 28 november
Antonius gaat de eucharistieviering
uur
NIET door.
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
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. 26 november 19.30 uur

Gezellige vrijdagavond met optreden
Zeemanskoor Schip Ahoy.

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

← terug naar pagina 1
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BESTE WANDELGANGERS EN
WANDELGANGSTERS,
DE BIJEENKOMST VAN 18-11 2021
GAAT NIET DOOR I.V.M. CORONA.

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 21

BTB Nieuwsflits

Controleer regelmatig uw AIS gegevens
Agentschap Telecom constateert dat de AIS-gegevens die binnenvaartschepen uitzenden kwalitatief steeds beter worden. Toch gaat er onbedoeld nog
wel eens iets mis. Het uitzenden van onjuiste gegevens is niet toegestaan en
kan u een bekeuring kosten. Controleer daarom met enige regelmaat of u nog
de juiste gegevens uitzendt. Wat u uitzendt, kunt u controleren op de website
van Agentschap Telecom.
Het Agentschap Telecom legt uit:
Communicatie op het water gaat via maritieme communicatieapparatuur als
Marifoons en AIS. Het is belangrijk dat deze apparatuur goed ingesteld staat,
zodat de juiste gegevens over jouw schip worden uitgezonden. Andere vaarweggebruikers kunnen je hierdoor beter zien aankomen, en in noodsituaties
wordt jouw schip sneller geïdentificeerd. Toch staan de instellingen regelmatig
niet goed. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Controleer daarom op onze
website of je apparatuur goed geregistreerd staat en of de instellingen kloppen. Zo niet, dan kun je deze soms via de handleiding zelf wijzigen. Lukt dit
niet, raadpleeg dan een installateur.
Het uitzenden van de juiste gegevens bevordert de doorstroom en de veiligheid op het water. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Controleer
je gegevens daarom nu via www.agentschaptelecom.nl/maritiem

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?
Ga naar onze website.

← terug naar pagina 1
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DE UITBREIDING VAN DE ELEKTRONISCHE MELDPLICHT
TREEDT IN WERKING OP 1 DECEMBER 2021, MET EEN
GEDOOGPERIODE
Op 1 december van dit jaar wordt voor alle schepen en bijzondere
transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) verplicht gesteld dat zij zich elektronisch melden op alle waterwegen waar het RPR van toepassing
is.
Het Comité Politiereglement is zich bewust van de technische moeilijkheden die sommige schippers zouden kunnen ondervinden om te voldoen aan de nieuwe voorschriften en heeft daarom besloten de
nationale politieautoriteiten aan te bevelen om vanaf de datum waarop
deze elektronische meldplicht ingaat, een gedoogperiode te voorzien.
Deze gedoogperiode is bedoeld als een periode waarin de bevoegde
autoriteit alle schepen en bijzondere transporten, rechtstreeks benadert. De autoriteit kan afzien van een boete wanneer hiervoor goede

redenen bestaan. Met andere woorden: er kunnen voor afzonderlijke
gevallen gedurende een periode van drie maanden na het van kracht
worden van de verplichting om elektronisch te melden, een zekere tolerantie tonen. De gedoogregeling wijzigt echter niets aan de datum
van 1 december waarop de elektronische meldplicht gaat gelden.
De CCR wijst alle schepen en bijzondere transporten waarvoor deze
regeling nu gaat gelden erop dat men vóór 30 november van dit jaar
alle vereiste maatregelen moet treffen om de elektronische meldingen
te kunnen versturen. Hiervoor moet zo snel mogelijk bij Rijkswaterstaat
een aanvraag worden ingediend voor het aanmaken van een EDI-account.
De CCR raadt aan hun website te raadplegen, waar een aparte webpagina is voorzien onder de titel “Elektronisch melden
(ERI)”. Deze webpagina is bijgewerkt en
geeft toegang tot alle referentiedocumenten, met inbegrip van de FAQ’s (veel gestelde vragen):
https://www.ccr-zkr.org/12040800-nl.html.

← 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.

Als ze er komen wonen weten ze donders
goed dat er schepen liggen, maar ze denken
dat ze die wel weg krijgen. Met Schiphol precies hetzelfde verhaal. Ze kopen een huis dat
een paar ton goedkoper is omdat er vliegtuigen overheen vliegen En als ze er dan wonen
beginnen ze te klagen over het lawaai. Ze
zouden het liefst willen dat Schiphol werd gesloten. Dat er dan duizenden mensen werkeloos zijn maakt ze niet uit. Als zij maar rustig
kunnen wonen.
Na een weekje gaan we nog een paar dagen
in Vreeswijk liggen. Miek en haar ouders hebben er in en na de oorlog tien jaar gewoond.
lk heb er zowat mijn hele verkeringstijd doorgebracht. Dat zijn mooie herinneringen. Je
meisje gelooft dan nog alles wat je vertelt en
nu niet veel meer (grapje).
Na een weekje gaan we Nijmegen weer opzoeken. Het is inmiddels al 6 november geweest en het wordt aardig koud. We varen via
Gorkum, Andel, Heusden, Lith en Grave naar
Nijmegen. We hebben weer een mooi rondje
door Nederland gemaakt. Wat wil je nog meer
als oud-schipper. De hele zomer vakantie en
baas over je tijd. Waar je het mooi vindt blijf je
liggen.
In Nijmegen zoeken we ons oude stekje weer
op, bij de Humber. Bij onze neef Frans, die
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daar baas is, is het goed toeven. Vrijdags bak
ik in de loods vis voor iedereen die daar binnen komt lopen. Daar heb ik altijd een paar
uurtjes werk mee. Met Neef Frans kan ik goed
opschieten. Als we wat tekortkomen helpt hij
ons. Zijn moeder is een zus van mijn vader,
dus hij heeft ook Broekmeulen bloed in de
aderen. Dat is altijd goed! (Haha).
Zomertocht 1991
Op 12 mei 1991 vertrekken we met mooi weer
naar Mook om net als altijd ons bootje wat op
te knappen. Thea en Raisa varen mee en
gaan 's avonds met de fiets terug. Na een
weekje Mook vertrekken we naar Roermond,
waar we de zondag doorbrengen. Maandag
varen we naar Maasbracht waar we over en
weer kennissen bezoeken en ontvangen. Het
is altijd een leuk weerzien. Ook Born en
Maastricht doen we nog even aan. We hebben grootse plannen, want we willen deze zomer naar Berlijn. Niet via Friedrichsfeld maar
langs Winschoten en zo tussendoor naar Haren Ems. We varen eerst langs Nijmegen om
afscheid te nemen van Oma, kinderen en
kleinkinderen.
15 juli vertrekken we uit Nijmegen en varen
we naar Zutphen. Het was de bedoeling om
de volgende dag naar Urk te varen, maar er
stond te veel wind. Miek werd al zeeziek als
ze naar de golven keek. Geen paniek, dan
gaan we over Schokkerhaven en zo binnendoor naar Lemmer. In Holland heb je verschillende mogelijkheden om ergens te komen. In
de Lemmer blijven we een dag liggen, omdat
we dat een gezellig plaatsje vinden. Van Lem-

mer gaat het naar Groningen en door de sluis
in Groningen komen we in het Winschoterdiep
richting Oude Pekela en Nieuwe Pekela.
's Avonds liggen we voor een draaibruggetje
en er is ook een café vlakbij. Daar ben ik een
glaasje bier gaan drinken om te informeren
hoe laat we de volgende dag verder konden
varen. De kastelein was een aardige man. Hij
zei dat we de volgende morgen om tien uur
door konden. De bruggenman bedient een
stuk of tien bruggetjes op een dag. Schipper,
u hebt een flinke tjalk. Zo een hebben we hier
in geen jaren gezien. U hebt geluk, want vorig
jaar hebben ze het kanaal uitgediept met een
dragline van de wal af.
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:
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