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Christoffel Nieuws
Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Nummer 2 - 27 januari 2022 - Jaargang 7

Van de bestuurs- en directietafel

Zondag jl. is de week van de eenheid van de Christenen
afgesloten. De h. Mis op 23 jan. stond in het teken van de-
ze gebedsweek. Het is goed voor dit onderwerp aandacht
te vragen. De betekenis van de kerken staat onder druk.
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Maandag 31 januari feestdag van de heilige Don Bosco

De voorspraak en inspiratie van Don Bosco zijn voor het
werk heel belangrijk. Hij heeft de congregatie van de Sale-
sianen van don Bosco gestart. Op zondag vieren wij zijn
feestdag. Na de viering een gezellig samenzijn.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoe-
zenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 7.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zondag jl. is de week van de eenheid van de Christenen afgeslo-
ten (16-23 januari). De heilige Mis zondag jl. stond in het teken
van deze gebedsweek.

Het is goed voor dit onderwerp aandacht te vragen. Waarom? De
betekenis van de kerken staat onder druk. De media berichten alleen
over de kerken wanneer er negatieve berichtgeving gegeven kan
worden. Terwijl de kerken van Katholieken, Protestanten maar ook
de Islam en andere vormen van geloof het cement in de samenleving
kunnen zijn. Normen en waarden worden door hen niet alleen ge-
preekt maar ook gestimuleerd en vormgegeven.

Er zijn veel christelijke kerken, maar het geloof in God, de heilige
Schrift is hetzelfde. Wel zijn door de jaren heen door sommige kerk-
gemeenschappen verschillende kleuren en smaken aangebracht. Er
is een heel paneel van theologen en exegeten die de h. Schrift be-
studeerd hebben en die door hun studie tot verschillende conclusies
gekomen zijn.

Naar mijn smaak hebben zij
zich te veel gefixeerd op de
tekst en niet op Hem, de Bron
van de tekst. God, die zich via
zijn zoon Jezus aan de wereld
heeft geopenbaard.
De bijbeluitleggers hebben te
veel gediscussieerd en niet ge-
dialogeerd. Ze zijn niet meege-
groeid met de tijd en de
veranderende maatschappelij-
ke ontwikkelingen. Vroeger
dacht men ook dat de aarde
plat was, nu wij weten wel be-
ter. Dit heeft als gevolg dat er
afscheidingen kwamen en ei-
gen kerkelijke organisaties wer-
den opgericht.

De Protestantse kerk door
Luther gestart kwam voort uit
het feit dat de Katholieke kerk te overheersend was. Macht en geld
waren de doelen en niet de boodschap van Hoop.
De Orthodoxe kerk heeft zich afgescheiden vanwege de grote macht
van het centrale bestuur onder leiding van de paus in Rome. En zo
kunnen wij nog wel een aantal voorbeelden noemen.

Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.

Aalmoezenier
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Paus Johannes XXIII (1958 tot 1963) zag dit
aan het begin van zijn pontificaat in en organi-

seerde in 1962 het Tweede Vaticaanse concilie. Hij
zag de waarden van de verscheidenheid in het grote

geheel.
Het KSCC en de parochie zijn
er voor de binnenvaart, kermis
en circus. In de binnenvaart
heb je mensen die hun track
op de Maas hebben, of zand
of grindschippers zijn of zich
bijzonder thuis weten op de
Rijn of de kanalen: maar het
zijn allemaal schippers. Je
kunt dit ook doortrekken naar
de wereld van de kermis en
circus.
Er kwam meer openheid, de
deur naar de Oecumene, de christelijke kerken, werd opengezet.
Exegeten en deskundigen stuitten op een berg theologische proble-
men, maar het ‘volk’ liep sneller dan ‘de kerkvorsten’ wilden. Waar-
om? Omdat zij geraakt waren door de Geest van de heilige Schrift, de
Geest van het Evangelie.
Ons pastoraat is oecumenisch gericht: respect hebben voor de cul-
tuur van andersdenkenden. Iedereen van goede wil is van harte wel-
kom.
Het grote pallet van christelijke kerkorganisaties is goed te zien in de
oecumenische viering op maandag tijdens het internationale circus-
festival in Monte Carlo ieder jaar. Zeker 30 tot 40 verschillende kerk-
gemeenschappen die het geloof belijden in de heilig algemene
christelijke kerk. Het Onze Vader staat centraal. Eén voorganger bidt
het staande midden in de piste.
De katholieken bidden in de geloofsbelijdenis: ik geloof in de heilige
Geest, de heilige katholieke kerk, etc. Katholiek komt van het Griekse
woord katolon, wat algemeen of universeel betekent. Katholiek bete-
kent een grote gemeenschap van Christenen. In vieringen waarin de
geloofsbelijdenis gebeden wordt, wordt het Katholiek in deze zin uit-
gelegd.

Paus Johannes XXIII
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Maandag 31 januari: feestdag van de heilige
Don Bosco

De voorspraak en inspiratie van Don Bosco zijn voor het werk
heel belangrijk.
Hij heeft de congregatie van de Salesianen van don Bosco gestart.

De Salesianen, zo worden de pa-
ters en broeders van onze congre-
gatie genoemd zijn niet meer in
grote getalen in Nederland. Maar
die er zijn, vaak ouderen proberen
toch van betekenis te blijven. Sinds
1938 zijn ze in Nederland (Laura-
dorp) en de grootste bloei was rond
1950. Schoolinternaten en jeugd-
werken werden geopend. Heel veel
jongeren hebben er een goede vor-
ming gehad. Hun ouders voeren of
hadden een functie in de zakenwe-
reld. Er waren ook jongeren, onge-
veer 5%, die vanwege
gezinsomstandigheden werden op-
genomen. Zij trokken zich op aan
de andere jongeren.

Het werk tussen en voor de jongeren kwam tot bloei.

Door de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de
kerk groeide het aantal Salesianen vanaf 1990 niet. In de afgelopen
30 jaar is het aantal meer dan gehalveerd. Er zijn veel Salesianen
overleden, de medebroeders zijn ouder geworden, het aantal ouders
dat vanwege hun beroep hun kind op het internaat plaatst vermin-
derd. We noemen de internaten van don Bosco in Leusden (met een
technische school), in Rijswijk en Savio Rotterdam.
Laten we ook niet de alsmaar stijgende kosten vergeten. Bij gebrek
aan medebroeders zijn ook parochies en jongerenwerken afgesto-
ten. Jammer.

De salesiaanse clubhuizen, oratorium zoals die heten hadden een
unieke functie. We denken aan het oratorium in Lauradorp, Rijswijk
en Scheveningen.
De Salesianen stonden 7/24 midden tussen de jeugd. Presentie was
preventie. Mens onder de mens.
Gelukkig is er een aantal jeugdwerken die door mensen, bezield van
don Bosco, uitstekend functioneert: Apeldoorn, Assel (bij Apeldoorn,)
en Amsterdam.
‘Wat de toekomst brenge moge mij geleide des Heeren hand in ’s-
Heerenhand’, zo begint een lied. Hope and pray.

31 januari – H. Johannes (Don) Bosco

PRIESTER
Johannes Bosco, geboren in 1815 in de Italiaanse plaats Castelnuovo d'Asti, heeft als
priester geijverd voor het onderricht aan kinderen en baanbrekend werk verricht op
het gebied van het professionele onderwijs. Vanwege zijn nieuwe
onderwijsmethoden ondervond hij veel weerstand van de traditionele clerus en van
politici. Bij zijn overlijden in 1888 in Turijn had zijn werk al overal ter wereld ingang
gevonden. Hij is in 1934 heilig verklaard en in 1988, honderd jaar na zijn dood, is hij
uitgeroepen tot 'vader en leraar van de jeugd'. Hij wordt altijd afgebeeld in een
soutane (priesterkleed), vaak vergezeld door kinderen.

PATROON: onderwijzers, kinderen, leerlingen en uitgevers.

Uit het boek Heiligen

H. Johannes (Don) Bosco
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Uitnodiging

Zondag 30 januari 11. 00 uur heilige Mis ter ere van don Bosco. Na
de viering een gezellig samenzijn.

Een kwartier voor de heilige Mis een clipje met de podcastuitzending
van donderdag 27 januari. En een clip van kermis circus en binnen-
vaart.
Na de viering, voor hen die aan boord zijn: een kopje koffie met iets
lekkers.

Bent u verbonden via livestream: dan moet u zelf voor een bakje
koffie/thee/ een drankje zorgen.

Don Bosco viering in 2020

Carnaval 2022

In de regio Nijmegen zijn alle carnavalsactiviteiten afgeblazen. Jam-
mer maar waar. Er is dan ook geen Carnavalsmis op 27 februari in
de kerk van Knotsenburg in de Molenstraat. De stichting Openbaar
Carnaval liet ons dit weten in het persbericht van 18 januari jl.
Wel zullen op deze zondag de overleden carnavalisten herdacht wor-
den en wel om 11 voor één. Het startpunt is bij het Marike beeld op
de grote Markt, om daarna naar het beeld’ Hommage’ te trekken te-
genover het stadhuis.
Daar worden de overledenen in een korte en sobere viering her-
dacht. Aansluitend is er gelegenheid met elkaar iets te drinken.

Van harte wens ik u namens de crew van het KSCC en het pastoraat
een fijn weekend.

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

Bij het beeld ‘Hommage’ - foto uit 2019
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en le-
zers van Christoffel Nieuws,

Mensen maken plannen om veel van hun vrije uren nuttig
te besteden. En nuttig kan zijn in de richting van vermaak en

ontspanning, maar het kan ook zijn naar een vrijwillige inzet of
een sportieve invulling. En vaak zijn het combinaties. Sinds er
veel beperkende maatregelen werden ingevoerd steeg het aan-
tal openstaande onbenutte vakantiedagen van veel werkne-
mers. ‘Voor later’, zo werd er gedacht. Nu zien we een
uitvloeisel van deze ontwikkeling en dat is dat er meer vakantie-
dagen worden opgenomen. Dat hoeft niet altijd gekoppeld te
zijn aan reizen naar het buitenland, en dat geldt natuurlijk voor
andere landen andersom, maar dichtbij en ook in eigen land is
nog veel te ontdekken. Voor een deel kan dat te voet, zoals een
wandeling door het open gebied waar dorpen met een cultureel
historische kern voor de afwisseling zorgen. En dat kan ook in
de buurt van grote steden zijn, zoals rond de Kagerplassen of
het Braassemermeer, in de buurt van Leiden.

Bovenstaande kan in alle delen van het jaar worden ingepland.
Anders is het bij georganiseerde grote en vaak meerdaagse
wandeltochten. Er zijn geluiden waarneembaar dat op 19 juli
2022 de Nijmeegse 4Daagse van start gaat. Ook de stad Nijme-
gen houdt rekening met een groot evenement in de derde week
van juli. Maar er is ook nog voorzichtigheid. Zo laten de organi-
satoren van de Vierdaagse weten dat de zekerheden rondom
de inschrijfmogelijkheden er nog niet zijn en ook nog niet wor-
den afgekondigd. De belangstellenden en betrokkenen worden
om geduld gevraagd. Dat betekent overigens niet dat het trai-
nen kan worden uitgesteld. En dat is nou zo mooi, dat hoef je de
doorgewinterde wandelaar niet te vertellen.

Uit het gekortwiekte wandelprogramma kunnen de volgende
wandeltochten worden gehaald:

WANDEL-
NIEUWS

30 januari 2022
47e Winterserie in Mill
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startpunt: clubhuis Op Goede Voet Sportweg 13 5451 HE Mill
www.wsvamicitia.nl
0485-470287

6 februari 2022
4e tocht 41e Winterwandelserie in Wijchen
Afstanden: 5-10-20 km
Startpunt: jeugdhuis Woezik Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
www.wsv-paschalis.eu
06-44404672

Op 31 januari is er een wandeltocht in Merselo, op 5 februari in Breda en op
6 februari 2022 in Ruurlo. Als u van plan bent om af te reizen naar het start-
punt van een georganiseerde wandeltocht, neem dan eerst de tijd om na te
vragen of na te kijken of er alsnog geen afgelasting is. Via de website zijn
de laatste ontwikkelingen in te zien en allerlei maatregelen zullen zijn ge-
troffen om de verspreiding van corona te beperken.

Daar waar het kan, en de krachten nog een uitdaging aankunnen, houd het
lichaam door beweging in conditie.
En op www.wandel.nl zijn voor alle delen van Nederland ook nog nieuwtjes
over diverse wandelmarsen.

Henry Mooren

www.wsvamicitia.nl
www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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Videobericht 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: 5 minuten en 34 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

BINNENVAARTMUSEUM
NIJMEGEN WEER OPEN

ELKE DINSDAG
EN ZATERDAG

OPEN VAN 12.00
TOT 16.00 UUR

QR-CODE VERPLICHT

https://youtu.be/MKF3tCj7nGo
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Koopkrachtplus nieuw kabinet in rook op door inflatie

De koopkrachtplus die het nieuwe kabinet had becijferd in zijn eigen
coalitie-akkoord, gaat in rook op door de hogere inflatie van dit en
komend jaar. De plaatjes laten door de bank genomen een nullijn
zien, voor gepensioneerden staat er zelfs een min ingetekend.

Dat blijkt uit de doorrekening van het ak-
koord door het Centraal Planbu-
reau (CPB), dat er deze keer pas
na de presentatie is. De coalitie-
partijen hadden in hun plan zelf een
koopkrachtberekening gemaakt, op
basis van de oude cijfers van het
CPB: daarin zou een huishouden er de
komende jaren door de bank genomen
in totaal 2 procent op vooruitgaan.

Maar daarin was nog geen rekening gehouden met de inflatie, die de
laatste maanden de pan uit rijst. Het CPB heeft zijn eigen verwach-
tingen van de prijsstijgingen voor 2022 en 2023 nu flink omhoog bij-
gesteld. En dat laat zich voelen in de portemonnee. Volgens de
rekenmeesters brengt het akkoord nu geen plus meer, maar poetst
het enkel een koopkrachtmin terug naar de nullijn.

Bij gepensioneerden, waarvan de AOW in het akkoord in tegenstel-
ling tot de bijstand niet mee zal stijgen met het verhoogde minimum-
loon, zit de echte pijn. Onderaan de streep blijft er voor hen een min
van 0,4 procent over. Om de senioren tegemoet te komen, willen de
partijen de ouderenkorting verhogen. Maar voor de ouderen met de
laagste inkomens biedt dat geen soelaas. Zij kunnen de korting niet
’verzilveren’: zij betalen zo weinig belasting, dat ze een hogere kor-
ting daar niet meer van af kunnen trekken.

Tegenover de karige koopkrachtcijfers staan wel een stimulans voor
de economie en een lagere werkloosheid door de kabinetsplannen.
De economie gaat naar verwachting jaarlijks met 2,4 procent groei-
en, in plaats van de berekende 2 procent zonder het nieuwe beleid.

En de werkloosheid komt in 2025 uit op 3,3 procent, in plaats van 4,1
procent. Daardoor, en door de verhoging van het minimumloon, stij-
gen de cao-lonen ook 0,4 procentpunt meer dan eerder berekend.

Het Nibud voorziet dalingen van tussen de -0,5 en -1,9 procent, wat
neerkomt  op bedragen van min 9 tot min 116 euro. Gemiddeld gaat
de Nederlandse bevolking er naar schatting ongeveer 40 euro op
achteruit.

Hoewel voor veel mensen het netto salaris hoger uitvalt dan een jaar
geleden, is het geld sneller op. ,,Het is schijn dan te denken dat je
ook meer te besteden hebt, want het hogere salaris verdwijnt na een
paar keer boodschappen doen door de hogere prijzen in de super-
markt.” De klap is voor mensen bij wie het loon niet stijgt nog groter.
Huishoudens waarbij hetzelfde nettosalaris binnenkomt moeten vol-
gend het Nibud rekening houden met een koopkrachtdaling te kan
oplopen tot ruim 200 euro per maand.
Met dank aan Kermis carrousel nr. 2 jr. 10.
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13

MOP
Op een dag kwam Vladimir Poetin op een school

voor een lezing.
Na de lezing mogen de kinderen vragen stellen.

Arkady vraagt: “Wat is het geheim van uw succes?"
"De waarheid is," zei Poetin, "ik ben de machtigste

en belangrijkste man van de hele wereld en iedereen
weet dat ik het land zo goed mogelijk leid."

Een jongen vraagt: "Hallo meneer de president.
Mijn naam is Boris en ik wilde graag weten waarom
Rusland troepen naar Oekraïne stuurt en waarom
wij het Krim-schiereiland hebben geannexeerd?"

Dan gaat plotseling de pauzebel. Na de pauze
keerde Poetin met alle kinderen terug.

"Ja meisje," zei Poetin, wijzend naar een meisje.
"Hallo meneer de president. Mijn naam is Katya en

ik wilde graag weten waar Boris is?"

Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbije jaren. In deze aflevering zijn we op zoek naar gegevens bij
de afgebeelde foto 13.

Wat wordt hier gevierd en wanneer. Wie herkent zichzelf?
Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl  met vermelding
van nummer 13. Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

Er is gereageerd op foto nr. 12 (CN nr. 1 pag. 9). Het is een
schoolklas van de St. Nicolaasschool. De klas van broeder Audifax.
Iemand heeft zichzelf en veel andere kinderen herkent. Heel leuk dat
er op de foto’s gereageerd wordt.

WIE - WAT - WANNEER ?

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

mailto:info@kscc.nl


Christoffel Nieuws pagina 10← terug naar pagina 1

Kosten parochie: gedragen door velen

Het straatbeeld wordt hier
en daar gekenmerkt door
een lint met de woorden
Actie Kerkbalans. Dat dit
vooral en met name bij
kerkgebouwen zal zijn be-
hoeft geen uitleg en met
deze boodschap worden in
Nederland mensen uitgeno-
digd om het werk van een
kerkgenootschap, van een
parochie financieel een
steuntje in de rug te geven.
Bij een kerkgemeenschap
gaat het naast het beheer
van een gebouw en het
houden van vieringen, ook
om de ontmoetingsgele-
genheid van mensen, om
de zorg voor elkaar, om het
bezoeken van zieken. En
vaak zijn de kerken een
inspiratie voor veel zaken in het dagelijkse leven: de helpende hand,
het luisterende oog, het gesprek om mensen die in een ingewikkelde
situatie zijn terechtgekomen weer op weg te helpen. En wellicht is de
boodschap uit het evangelie, of een ander religieus werk, de aanlei-
ding voor houvast.

Het zal duidelijk zijn dat aan allerlei activiteiten kosten zijn verbon-
den. Dat is uiteraard ook het geval bij ‘onze’ parochie voor de bin-
nenvaart, voor de kermis en het circus. Er is een ruimte voor
vieringen, er is licht en bij kou buiten is er warmte binnen en anders-
om is er bij hitte buiten een acceptabele temperatuur binnen. Er wor-
den autoritten gemaakt om mensen te bezoeken, of om een doop of
een inzegening te kunnen verzorgen, om overleg te kunnen voeren.

Tientallen vrijwilligers staan klaar om taken uit te voeren die met
voorgaande te maken hebben, maar ook om een ‘thuis’ te bieden.
De schippersparochie, landelijk en lokaal in Raamsdonksveer, Rot-
terdam of in Nijmegen, en vandaag ook voor de kermis- en circuswe-
reld, vraagt tweemaal per jaar om een bijdrage te geven. Het is
natuurlijk goed die acties Kerkbijdrage / Gezinsbijdrage en Landelijke
Donatie niet af te wachten en spontaan of zelfstandig geld over te
maken.

● K.S.C.C./KSW. Parochie Nijmegen  NL25INGB0003046825
(Gezinsbijdrage/Kerkbalans):

● NL25INGB 0003 0468 25 t.n.v. Penn Stichting Katholiek Schip-
perswerk Nijmegen  o.v.v. Gezinsbijdrage 2022

en
● Landelijk K.S.C.C. Landelijk K.S.C.C (landelijke donatie):
● NL31INGB0000399102 t.n.v. Land St Kath Centr Rijn- en Binnen-

vaart o.v.v. Bijdrage 2022

Namens alle betrokkenen, heel veel dank voor elke steun die ontvan-
gen wordt.

Henry Mooren
Werkgroep Gezinsbijdrage
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Betaald parkeren op de Waalhaven per 1 februari 2022

De gemeente Nijmegen heeft besloten betaald parkeren in te voeren
in onder andere de Waalhaven, Havenstraat e.o. zie het groene ge-
deelte op het overzicht.
Het betaald parkeren gaat in vanaf 1 februari en wordt vanaf 14 fe-
bruari gehandhaafd.
De kosten bedragen € 2,--/uur. U kunt betalen bij de automaat op
straat of met een parkeerapp.
Wij hebben binnenkort een gesprek met de gemeente wat dit voor
ons en bezoekers van het Schipperscentrum betekent.

Zodra wij hier meer informatie over hebben, zullen wij dit op onze
website plaatsen bij Nieuws - KSCC

Waal

Waal-
haven

https://kscc.nl/nieuws/
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5 daagse reis naar Ostfriesland All Inclusive Enjoyhotel Greetsiel
van 19 t/m 23 september 2022

Het wordt alweer de 32e keer dat we op reis gaan met de KSCC bus en we
hebben geprobeerd om er weer iets moois van te maken. Ik hoop dat jullie
allemaal weer mee gaan! Wij hebben er zin in en zien er weer naar uit.

Op maandag 19 september vertrekken we om 9:00 uur vanaf het KSCC Schip-
perscentrum in Nijmegen en vrijdagavond 23 september zijn we daar weer te-
rug!

De prijs met verblijf in een 2 persoonskamer all inclusive is € 565,- per persoon.
De prijs met verblijf in eenpersoonskamer all inclusive is € 655,- (indien er meer
als 41 personen mee gaan)
Wilt je zo spoedig mogelijk aan mij doorgeven of je meegaat svp per
e-mail of telefonisch i.v.m. de reservering van het hotel.
Ik heb een optie op 27x 2-persoonskamers en 6x 1-persoonkamers tot eind
april. Als je meegaat gaarne een aanbetaling van € 100,- per persoon overma-
ken op bankrekening (IBAN-nummer):
NL04 RABO 0135 8795 23 t.n.v. Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart
onder vermelding van “reis Ostfriesland”
Het resterende bedrag graag betalen voor 30 juli.

Voor een reis- en annuleringsverzekering gaarne zelf zorg dragen (de an-
nuleringsverzekering moet je wel nadat je geboekt hebt binnen een week erna
regelen anders kan het niet meer!).

Met vriendelijke groet,
Gerard Valk
Geesje Kuiper

Email: gvalk@familievalk.net
Tel: +31 6 50 21 31 52

Meer weten over het Enjoy Hotel

Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.

Aalmoezenier

gvalk@familievalk.net
https://www.enjoyhotels.nl/arrangementen-enjoyhotel-vitalis-greetsiel
https://www.enjoyhotels.nl/arrangementen-enjoyhotel-vitalis-greetsiel
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Nieuwe Europese voorschriften: naslagwerk beroepskwalificaties in
de binnenvaart

Vanaf vandaag gelden er Europa breed uniforme voorwaarden voor de
verkrijging en erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (EU
Richtlijn 2017/2397). De nieuwe voorschriften harmoniseren de kwalifica-
ties en bevorderen de vergelijkbaarheid van opleidingen en examens.

Waar gaat het om?
Vanaf 18 januari 2022 gelden er uniforme voorwaarden voor de verkrij-
ging en erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en ook voor
dienstboekjes en het vaartijdenboek. De nieuwe voorschriften harmonise-
ren de kwalificaties en bevorderen de vergelijkbaarheid van opleidingen
en examens. Ook de verschillende documenten worden geharmoniseerd.

Wat verandert er?
De nieuwe voorschriften leiden Europa breed tot een aantal veranderin-
gen. Veranderingen ten opzichte van de nationale regelingen en het RSP
(Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn) die tot nu
toe van kracht zijn.
Sommige regelingen zijn voor iedereen
nieuw, bij andere hangt het ervan af
hoe het een en ander tot nu toe in de
nationale wetten geregeld was. Wat
voor de één al bekend is, is voor de
ander nieuw en omgekeerd.

De gezamenlijke Europese brancheor-
ganisaties (IWT platform) hebben een
brochure over de EU Richtlijn
2017/2397 uitgebracht. Deze brochure,
meer een naslagwerk, zet alle informa-
tie op een rij.

Wilt u de brochure lezen of
downloaden, klik hier.

https://www.inlandwaterwaytransport.eu/wp-content/uploads/Beroepskwalificaties-in-de-binnenvaart-brochure_NL.pdf#page=5
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OVERLEDEN

Op woensdag 12 januari is, op de leeftijd van 68 jaar, Theodorus
Wilhelmus (Theo) Peelen overleden.
De eucharistieviering was op woensdag 19 januari in de kerk van
Heilige Antonius van Padua te Millingen aan de Rijn. Daarna werd
Theo begeleidt naar zijn laatste rustplaats op de gemeentelijke
begraafplaats te Millingen aan de Rijn.
Correspondentieadres: Rijndijk 7, 6566 CG Millingen aan de Rijn.

Op vrijdag 14 januari is, in de leeftijd van 97 jaar,
Johanna Antonia (Joke) van Laak – Reijmers
overleden. Weduwe van Gerrit van Laak.
Op vrijdag 21 januari is te Ridderkerk, zoals zij het wilde,
in besloten kring door haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen afscheid genomen.
Correspondentieadres: W. Schippersweg 1, 3334 GN Zwijndrecht.

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

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

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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29-01 Mevr. Margo Pauline Wendt; dhr H.J. Pols; dhr. Theo Oteman;
 Elly van Schijndel; Vincent Mooren.
30-01 Lambér Meesters; Ilona van Meegen, m/s “Elgeria”;
 Johan van Weel, m/s “Reina”; Maria Kessels.
31-01 Mevr. Willy Abbing; Paul Helga.
1-2 Richard de Meyer; Stijn Wissing; dhr. Martin Hoenselaar.
2-2 Peter van Megen jr.;  Jan Struijk.
3-2 Mevr. Riet Pols-van Seeters v/h “Rimar”; Julian Booij.
4-2 Rudy van Oyen, m/s "Montanara"; mevr. Diana Adams;
 dhr. Johan Verberck; Mandy Derksen; dhr. Ton van Strien;
 Rein Postma.
5-2 Mevr. Thea van Dinther; mevr. Ivonne Bomert-Wendt;
 mevr. Grada Witjes-Driessen.
6-2 Mevr. Coby Heijmen-Wennekes.
7-2 Marion Vermeeren; Roland Janssen; Quince Fransbergen;
 Thea Janssen.
8-2 Lisette Janssen-v/d Bosch m/s “Factotum”; mevr. Gemma
 Stenssen-Janssen; Jolanda Stam.
9-2 Antoine van Thiel; dhr. Henk Wigman, v/h “Staccato”;
 mevr. Nellie Peters.
10-2 Cathy Aerts uit Ridderkerk; Rob Stevens; Lars Kievits.
11-2 Dhr. Willy Leensen, m/s “Trafic”; Mark de Bruin; Dick Visser;
 Marijn van Dorst.

ZONDAG 30 JANUARI 2022 Don Bosco viering

George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en
familie van den Brink,
Jack de Grundt en Nora de Grundt,
Patrick Verlaan v/h ms ‘Francisca’, ouders Nico en Jenny,
Kris van Meel,
dhr. Bertus Donks,
dhr. J. Groenewold,
dhr. G. Buil m/s Paersado en overleden familieleden,
dhr. H. van Werkhoven en zoon René,
dhr. C. Bertrand,
Dhr. Ad van der Sande uit Goirle.

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022

dhr. Jo van Ingen en ouders van Ingen,
dhr. Jan Wanningen,
mw. Leni Broekmeulen,
Zr. Vincentia Faase en familie Schrama-de Pauw,
George de Bot en overleden familieleden.
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* Dhr. Piet Herckenrath.  (Zorgcentrum Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

* Roland van der Staay. (Afd. C12 - kamer 7).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS 100,
6532 SZ.

*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

* Dhr. Gerus Brugman.
NIJMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.

* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove
Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Huize Rosa – Woon-
groep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10,
6543 JG.

* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

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

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

BEUNINGEN, JULIANAPLEIN 99b, 6641 CS.

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

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

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

* Mevr. Nelly Zijlmans-Schoenma-
kers, (Afd. De Boomgaard – kamer
57).
PAPENDRECHT, DE WAALBURCHT,
KLEINE WAAL 6, 3353 BT.

* Dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.

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

* Dhr. Leo Kartner, van m/s Reimar.
ARNHEM, RIDDERHOF 53, 6834 EL.

* Mw. Ellen Minkjan-Kruitbosch,
BOVAK directiesecretaresse.
APELDOORN, MAUVESTRAAT 133,
7312 LW.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is

daarom noodzakelijkerwijs
een momentopname.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl


Christoffel Nieuws pagina 17← terug naar pagina 1



Christoffel Nieuws pagina 18← terug naar pagina 1

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.

Zo. 30 jan. 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.

Zo. 6 febr. 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.

Zo. 13 febr. 10.30 uur
Eucharistieviering met celebrant Ad
Blommerde. Na de dienst is een be-
stuurslid aanwezig

Zo. 20 febr. 10.30 uur Woord- en Communiedienst. 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 SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 28 jan. 19.30 uur Gezellige avond zie pag. 19.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA KSCC  NIJMEGEN januari/februari 2022
Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch spreekuur

aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC Nijmegen.
Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Elke maandag 10.30 uur Stafvergadering
Elke dinsdag en
zaterdag Binnenvaartmuseum Nijmegen weer geopend.

Elke donderdag 14.30 uur (Mini-) KSCC Kerkkoor repetitie.

Zo. 30 januari 11.00 uur

Don Bosco-viering aan boord van ons kerkschip.
M.m.v. Dinie Jacobs (fluit) en KSCC Kerkkoor o.l.v.
Martin Hoenselaar orgel. Ook te volgen via
livestream.

Do. 3 februari 10.00 uur Vergadering Prokino Meander

Zo 6 februari 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

Zo. 13 februari 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

Zo. 20 februari 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
Tot nader bericht GEEN vieringen in Huize
Antonius.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2022
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Alle activiteiten voorlopig afgelast.

Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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Gezellige avond Sterreschans
Doornenburg

Vrijdag 28 januari aanstaande staat er weer
een gezellige avond op het programma in het Ontmoetingscentrum,
in Doornenburg.

Er zal een kleine fotorepor-
tage getoond worden van
de bouw van de schippers-
mast. En van het uiteinde-
lijke resultaat, zoals nu te
zien aan de Sterreschans.
Nu de Vereniging over een
schitterende mast be-
schikt, willen ze graag wat
ideeën opdoen voor een
verenigingsvlag. Ze roe-
pen leden op om te komen
met goede ideeëen hier-
voor.
Iedereen van harte wel-
kom op vrijdag 28 janua-
ri vanaf 19.30 uur.

Let op!
De coronaregels van de
overheid moeten nog wel
gevolgd worden. Voor zo-
ver nu bekend, is de coro-
na checkapp verplicht (na

de persconferentie van dinsdag kan het anders zijn). Er zal voor ie-
dereen een kop koffie of thee zijn. Of de bar open gaat voor andere
dranken, is bekend na de persconferentie van komende dinsdag-
avond. Vooralsnog is de bar echter gesloten.

Namens het bestuur

Peter van Megen

Kort overzicht coronamaatregelen
Basisregels voor iedereen

● Was vaak en goed uw handen.
● Houd 1,5 meter afstand.
● Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
● Zorg voor voldoende frisse lucht.
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Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar,
vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. Voor de komende
jaren zijn forse fiscale ingrepen opgenomen. We geven een over-
zicht van de belangrijkste maatregelen voor het MKB.

Inkomstenbelasting
● Het wetsvoorstel excessief lenen voor DGA’s wordt aangepast,

waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.
● De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 (in-

clusief basispad, laatste twee jaar in stappen van € 605) verder te-
ruggebracht tot € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de
kabinetsperiode meer dan gecompenseerd via de verhoging van de
arbeidskorting.

● Per 2025 wordt er een nieuw Box 3-stelsel op basis van reëel rende-
ment ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op
basis van werkelijk rendement. Vooruitlopend daarop wordt per 2023
de leegwaarderatio afgeschaft, waardoor de belasting van het rende-
ment op verhuurd vastgoed in Box 3 meer zal gaan aansluiten bij de
praktijk. Dit draagt bij aan meer balans
in het huidige fiscale regime voor parti-
culieren en beleggers die woningen
voor de verhuur financieren in Box 3.
De opbrengst hiervan, samen met een
extra budget van 200 miljoen euro,
wordt gebruikt om de vrijstelling in Box
3 te verhogen naar ca. € 80.000. In het
nieuwe Box 3-stelsel wordt sparen en
beleggen direct op reëel rendement
belast; de waardeontwikkeling van
vastgoed zal aanvankelijk echter nog
forfaitair worden belast, waarbij zo snel
als mogelijk de overstap wordt gemaakt
naar werkelijk rendement.

● De middelingsregeling voor sterk wis-
selende inkomens wordt per 2023 afge-
schaft.

● Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding
verhoogd.

● Het is de ambitie om de toeslagen af te schaffen. Er komt een fun-
damentele herziening van de kinderopvangtoeslag. In stappen
gaat de vergoeding van de kinderopvang naar 95% voor werkende
ouders. De toeslag wordt direct uitgekeerd aan kinderopvanginstel-
lingen zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met hoge
terugvorderingen. Ouders betalen alleen nog een kleine eigen bij-
drage. Ook de huurtoeslag wordt hervormd en vereenvoudigd.

● Het budget van de Energie-investeringsaftrek wordt per 1 januari
2023 met € 50 miljoen structureel verhoogd.
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● Het budget van de Milieu-investeringsaftrek wordt per 1 januari
2025 met € 30 miljoen structureel verhoogd.

Overdrachtsbelasting

● de overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen
van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf
langdurig in de woningen gaan wonen wordt verhoogd van 8%
naar 9%.

● Deze maatregel zorgt ervoor dat er meer ruimte ontstaat voor niet-
beleggers. Deze maatregel wordt ingevoerd per 2023.

Schenk- en erfbelasting

● De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 2024
geschrapt.

● BOR: De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erf- en schenkbelas-
ting en de inkomstenbelasting zijn belangrijk voor de continuïteit
van bedrijven, met name van familiebedrijven, omdat voor veel van
hen deze faciliteiten essentieel zijn voor het voortbestaan van de
onderneming. In deze kabinetsperiode wordt in samenhang met de
evaluatie van de BOR die in 2022 wordt afgerond, onderzocht hoe
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en onei-
genlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de
regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.

Kilometerheffing en bpm

● In 2030 wordt een MRB Plus (kilometerbeprijzing) ingevoerd met
een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s. Er zijn
hiervoor benodigde aanloopkosten bij het Ministerie van Financiën
die nog in beeld worden gebracht en later zullen worden toege-
voegd. De uitvoeringskosten na invoering die nodig zijn om deze
maatregel uit te voeren, zullen meegenomen worden in de tarief-
stelling van de MRB plus. De MRB Plus wordt verder budgetneu-
traal ingevoerd. Dit betekent dat belastingderving (minder
accijnsinkomsten en minder bpm, voor een klein deel gecompen-
seerd door meer inkomsten uit energiebelasting en mrb-inkomsten)

terugkomt in de tarieven van de MRB Plus vanaf het moment van
invoering. De derving door grondslagerosie door de groei van het
aantal EV’s (personen- en bestelauto’s) wordt opgevangen vanaf
2030 binnen de MRB Plus. Het belastingniveau dat wordt aange-
houden als referentie voor het opvangen van de grondslagerosie is
het voor EV-stimulering gecorrigeerde belastingniveau in 2025, het
jaar waarin de EVstimulering van het Klimaatakkoord grotendeels
afloopt.

● In de bpm geldt momenteel een vrijstelling voor bestelauto’s van
ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie
stappen naar nul afgebouwd in 2026. Hierna is het reguliere bpm-
tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. De
vrijstelling in de bpm voor emissievrije bestelauto’s blijft wel be-
staan.

Wilt u het hele coalitieakkoord lezen? U vindt het hier.

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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Vaarvergunningen vaargebied De Vlaamse Waterweg

Vanaf 1 januari 2022 kan je geen vaarvergunningen voor de
vaargebieden van De Vlaamse Waterweg meer aanvragen via het
sluispersoneel. Vaarvergunningen kunnen dan enkel nog telefonisch
of elektronisch aangevraagd worden.

Telefonisch kan dat vanuit België, Nederland en Frankrijk op het
gratis nummer 00800/53.23.1111. De operator maakt dan samen
met jou de vaarvergunning op. Hieronder staan de gegevens die je
klaar moet houden voor het telefoongesprek. Meer informatie vind je
op de website van VisuRIS.

Om afleiding tijdens het varen te vermijden, is het aangeraden je
vaarvergunning vóór vertrek in orde te maken. Indien je je
reismelding op elektronische wijze in orde maakt, wordt je
vaarvergunning voor de vaargebieden van de Vlaamse Waterweg
automatisch verwerkt. Ook hier meld je best vóór vertrek.
Er zijn bovendien nog andere voordelen verbonden aan elektronisch
melden. Geïnteresseerd? Kijk snel op www.eriba-platform.be.

Gelieve volgende gegeven klaar te houden alvorens contact te
nemen met het loket:

 
 ENI-nummers

 
 Aantal personen aan boord

 
 Actuele lengte, breedte en diepgang van het samenstel

 
 Ladinggegevens UN-code of ADN code en de tonnage

 
 Herkomst en bestemming

 
 Facturatiegegevens, BTW nummer

 
 E-mailadres

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

https://www.visuris.be/Scheepvaartrechten
https://www.eriba-platform.be/
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Chief Ouwe Dibbes - Sander de Kramer volksheld in Afrika

Als journalist moest en zou hij naar de
ellendigste plek ter wereld: Sierra Le-
one. Wanneer Sander de Kramer in
2007 oog in oog staat met de piepjon-
ge kindslaven die in de diamantmijnen
van het straatarme land meedogen-
loos worden uitgebuit, doet hij zichzelf
een belofte: hij gaat hen hoogstper-
soonlijk redden. Het is een belofte
waarvan hij de gevolgen onmogelijk
kan overzien.
In de tien jaar die volgen maakt hij zijn
debuut als internationaal geldsmokke-
laar, is hij assistent van de bonds-
coach van het nationaal elftal van Sierra Leone, wordt hij
ceremonieel gekroond tot Chief Ouwe Dibbes, en krijgt hij drie echt-
genotes tegelijk aangeboden. Maar belangrijker: hij maakt zijn belof-
te waar. En meer dan dat: niet alleen de weeskinderen in de
diamantmijnen, maar ook talloze andere kansarme Afrikanen kregen
dankzij de eigenzinnige Rotterdammer een beter leven.
Auteur Jochem Davidse vergezelde Sander de Kramer op zijn bizar-
re reizen en goot zijn verhaal in boekvorm: een mix van reisreporta-
ge en biografie. Even geestig als aangrijpend laat Chief Ouwe
Dibbes zien hoeveel moois er kan voortkomen uit grenzeloze bevlo-
genheid, eindeloos optimisme en Rotterdamse creativiteit.

‘Je hebt mensen die dromen over “goed doen”… en je hebt mensen
als Sander, die het echt doen. Wat een mens, wat een energie.’
Floortje Dessing

Over Sander de Kramer:
Sander de Kramer (1973) is tv-maker, columnist, Rotterdammer, ver-
halenverteller en wereldverbeteraar. Hij is onder andere bekend van
de televisieprogramma’s, De Wandeling, Keuringsdienst van Waar-
de: De Rekenkamer, Reisadvies negatief en Het gevoel van de Vier-
daagse.

Hij was bondscoach van het Nederlands Daklozenelftal, richtte de
Sunday Foundation op en ontving de prestigieuze Laurenspenning
en de Majoor Bosshardtprijs vanwege zijn verdiensten voor het
maatschappelijke leven. In 2010 werd hij officieel benoemd tot chief
in Sierra Leon.
Met de opbrengst van het boek wordt een school in Afrika gebouwd.

Bestel het boek bij sundayfoundation.
Ga naar: https://www.sundayfoundation.nl/

Auteur(s)  Jochem Davidse
Uitgever  Uitgeverij Lucht
Prijs € 17,50
Aantal bladzijden  256
ISBN  9789492495365

https://www.sundayfoundation.nl/
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Als ik weet dat er ergens havens zijn en sche-
pen liggen ga ik er gelijk op af. Dat zit in mijn
genen. De havens vinden we mooi, maar
Scheveningen zelf heb je gauw gezien. We
hebben er een lekker gebakken scholletje ge-
geten. Zo recht uit de zee. Dat proef je. Dat
vonden we in Katwijk ook. We zijn niet echt
visliefhebbers, maar in die Noordzee plaatsen
vinden we een stukje vis wel lekker.
Terug in Katwijk had ik, om het maar eens
met een net woord te zeggen, zadelpijn. Maar
laten we het beestje maar bij de naam noe-
men: ik had pijn aan mijn kont, mijn zadel
voelde niets. Er zat niet anders op dan met
één bil op de stoel te gaan zitten. Dan verklein
je het draagvlak voor de helft. Een zwager en
zijn vrouw hebben ook een varend huis. Die
zijn nu bij ons en het is heel gezellig om sa-
men te varen. Cor Sep had gezien hoe geluk-
kig wij waren en toen heeft hij ook een jacht
laten bouwen van 22 x 5 met alles er op en er
aan. Mooi spul! Hij is ook altijd zelfstandig
schipper geweest en kan, net als wij, het va-
ren niet laten.

We besluiten om van Katwijk richting Rotter-
dam en Delft te varen. In Delft woont een
oud/schipper die wij al jaren kennen. Die wil-

len we eens gaan opzoeken. Zo gezegd, zo
gedaan. In Delft waren we van harte welkom.
Het is leuk om elkaar na al die jaren weer
eens te zien en oude herinneringen op te ha-
len. We hadden het zelfs uitgebreid over onze
jeugd. Dan kom je erachter hoe oud je al bent.
Na twee dagen nemen we afscheid en varen
richting Rotterdam. We maken vast in Delfs-
haven.
Cor en zijn vrouw Sybilla varen door naar Dor-
drecht, omdat ze daar familie hebben wonen,
net als wij. Maar wij gaan nu eerst onze fami-
lie in Rotterdam bezoeken. Die wonen wel in
een armen en benen buurt waar alles zo goed
als zwart is wat er rondloopt. Toen ik 's
avonds in een telefooncel wilde bellen zat er
een groepje jongelui te dealen en stuf te ro-
ken. Ze gingen er wel direct uit toen ik
zei dat ik wilde bellen, maar de lucht
was er om te snijden.
Vóór ons lag een klein jachtje. lk sprak
die man aan en die deed toen een
boekje open over deze buurt, waar hij
woonde. Hij zei: ik woon hier in de
straat in een flat en het is geen leven
meer. Ze donderen de vuilniszakken zo
van boven naar beneden. Overal wordt
stuf verkocht. Daar leven de meeste
mensen van. Mijn vrouw en ik wonen de
hele zomer op ons bootje om van die
troep verlost te zijn. Het is toch van de
gekke dat we uit onze flat moeten
vluchten vanwege de grote rotzooi die
ze in de buurt maken! Ik durfde 's
avonds ook niet van boord te gaan. Kijk
maar uit, zei de buurman, je kunt de
boel niet alleen laten.

Na een paar dagen zijn we dus maar naar
Dordrecht gevaren. In de Kuipershaven kun je
rustig liggen en je loopt er zo de stad in. In
Zwijndrecht wonen een paar broers, zussen,
neven en nichten. Die komen allemaal op be-
zoek en wij moeten natuurlijk ook weer een
tegenbezoek brengen. Daar zijn we een dikke
week zoet mee. Je snapt niet dat er mensen
zijn die moeite hebben om de dag door te ko-
men. Nou, daar hebben wij geen last van! Na
een dag of tien zijn we het zat.

Wordt vervolgd.

Harrie Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na het
overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton door
te gaan. Zijn herinneringen hebben iets
extra’s gekregen.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. 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 Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  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 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of
andere bijdrage in deze Christoffel
Nieuwsbrief? Of hebt u een vraag?

Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:
redactie@kscc.nl

of schrijf naar:
KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,

6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en
Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ
Nijmegen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org
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H. Mooren
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Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor
Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
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Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
Live-streaming
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