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Ons gouden jubileumjaar
2021-2022

van Landelijke Parochie
en KSCC

Van de bestuurs- en directietafel
Dit jaar bestaat de BOVAK 70 jaar. Zij zijn vitaal gebleken
voor de imagoverbetering van de kermis. Wij feliciteren de
organisatie met het bereiken van deze indrukwekkende
mijlpaal.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier
Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoezenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 5.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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50-jarig jubileum aalmoezenier en KSCC
U heeft de datum 6 juni, maandag 2de pinksterdag zeker al in
uw agenda geplaatst. Er is een mooi feest in voorbereiding.
Vele van u hebben een financiele bijdrage geleverd voor deze
dag. Waarvoor dank.
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Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel lezen. Klikt
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Hoe vervelend het ook is: ik begin met de zorg rondom Corona. Het
blijft belangrijk dat wij ons aan de door de overheid gestelde maatregelen houden. Natuurlijk wordt het steeds moeilijker, nu het omicronvirus minder ziekmakend lijkt te zijn. Er zijn veel, heel veel mensen
positief getest en zijn voor enkele dagen uit het
arbeidsproces.
Dus: wees voorzichtig en waakzaam. Houd
afstand, clean je handen en ontwijk grote
groepen van mensen, bijvoorbeeld bij feestjes. Alleen zo komen we door de pandemie
heen.

Van harte gefeliciteerd BOVAK
Op 27 januari bestaat BOVAK 70
jaar. Er is veel in die tijd veranderd.
Het hele maatschappelijke veld is
veranderd. Mochten vroeger de organisaties geleid worden van bovenaf, nu probeert men de leden bij
het beleid te betrekken.
Dat dit zeer veel moeite kostte en
kost mag duidelijk zijn. Voor de besturen en de directies waren de
snelle maatschappelijke ontwikkelingen al bijna niet bij te houden, laat
staan voor de leden.
Toch door een verbetering in het onderwijs, onder andere door de
Rijdende School, zijn de kermisexploitanten meer ontwikkeld en begrepen zij dat zij met hun kennis vanuit de branche belangrijke bouwstenen kunnen bijdragen aan een goed en gezond beleid en
stappenplan.
Respect voor al degenen die zich daarvoor hebben ingezet.
Zoals gezegd er heeft zich een hele ontwikkeling voltrokken in de
afgelopen 70 jaar. Mochten vroeger de kermisexploitanten met hun
medewerkers door de samenleving niet altijd gewaardeerd en als
tweederangs mensen betiteld worden, dit is nu anders. De Kermisbranche zet zich zoals vele bedrijven, ook de binnenvaart, telkenmale in voor een imagoverbetering.
Er is aandacht gegeven aan de positieve kwaliteiten van de kermis:
plaats van ontmoeting, laagdrempelig, een schitterende mogelijkheid
voor vermaak, gratis toegang, verbindend, veilig etc.
De sociaaleconomische organisaties zijn een belangrijke schakel
gebleken in dit proces. Ontwikkelingen gaan met vallen en opstaan.
In vroegere jaren ontstonden er meer sociaaleconomische organisaties. De NKB, de Nederlandse Kermis bond, is de BOVAK voorgegaan. Toen werd er grote waarde gehecht aan identiteit. Gelukkig is
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men tot het inzicht gekomen dat als je je identiteit wil waarmaken je over zijn eigen schaduw
heen moet springen, met elkaar in dialoog moeten
gaan en de handen ineen moet slaan.

Vroeger waren er organisaties met een katholieke of protestantse
identiteit. De kerk was de aanjager van het sociaaleconomische proces. Door de jaren heen hebben de organisaties zelf voldoende kwaliteiten opgebouwd en heeft de kerk, het pastoraat voor kermis,
circus en binnenvaart, de taak om vanuit het evangelie, de sociale
economische organisaties te inspireren in een rechtvaardig en begrijpelijk proces en mede vorm te geven.
Voor besturen is het belangrijk het sociaaleconomische beleid te abstraheren om dit dan later met de directies en leden en de nodige
expertise van buiten vorm te geven. Met elkaar in dialoog gaan met
steeds op de horizon het belang voor de kermisbranche.
Er is een kleine commissie die met een geweldige inzet het proces
opgestart heeft de kermis op de lijst van immaterieel erf goed te
plaatsen. Er is al een aantal gesprekken geweest, er is een borgplan
samengesteld. Nu is het wachten op goedkeuring. We houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.
Dus BOVAK van harte en in gezamenlijkheid naar een goede
toekomst.
BOVAK. Van harte gefeliciteerd met uw 70 jarig jubileum.
70 jaar het getal der wijzen. Een hartelijk proficiat waard. Achterom kijken is
goed, het heden bevestigen is beter. Maar gezamenlijk werken aan de toekomst van onze branche is naar mijn smaak het allerbest.
Dank aan alle leden, directies, bestuursleden en medewerkers die zich ingezet hebben en inzetten voor onze branche. Gezondheid, durf en een relationele daadkracht naar de toekomst, wenst het internationale mondiale
oecumenisch pastoraat en de Nederlandse parochie u toe. Gesteund door
de goede Geest, Maria en Don Bosco.
Ook het presidium van ENTE wenst u geluk en samen gaan we met veel
goede bouwstenen naar de toekomst. De kermis blaakt van vermaak.
Deze felicitatie is gestuurd namens het bestuur van het KSCC en de Landelijke parochie naar de jubilerende BOVAK organisatie vergezeld met een
bloemetje.

‘Ons 50-jarig jubileum ‘
Ons gouden jubileumjaar
2021-2022

van Landelijke Parochie
en KSCC

U heeft de datum 6 juni, maandag 2de pinksterdag zeker al in uw
agenda geplaatst.
Er is een mooi feest in voorbereiding. In december is er een brief
rondgestuurd waarin de nodige informatie staat. Onder andere werd
om een bijdrage gevraagd om het pastoraat en het KSCC een cadeau te geven. Velen van u hebben hierop al gereageerd. Wij zijn in
afwachting van het tot nu behaalde resultaat.
Naar aanleiding daarvan informeren wij u over het cadeau. Mocht u
een idee hebben, meld het ons. Wij zullen het in overweging nemen.
Veel dank.
Hartelijk dank aan allen die al een bijdrage hebben geschonken. Het
is ongelofelijk hoeveel u voor uw eigen parochie en KSCC over
heeft. Daarvoor oprechte dank namens het bestuur, directie pastoraal team en alle vrijwilligers en niet op de minste plaats namens mijzelf: uw aalmoezenier en directeur.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEActie kerkbalans
TAFEL
2022

Wanneer u in de stad of dorp langs
een kerk loopt katholiek of protestant dan ziet u een flyerdoek: kerkbalans. De katholieke en protestanten kerken zamelen in deze tijd
geld in voor hun kerkgemeenschappen. Een goede zaak.
Ik kreeg laatst een vraag: waarom doet onze parochie daar niet aan
mee? Een goede vraag. Maar onze parochie houdt de actie via de
actie gezinsbijdrage in september. Waarom? Vanuit de kermisbranche is ons de vraag gesteld dit in september te doen, omdat, zo zei
men, er dan wat geld is verdiend, zodat de bijdrage betaald kan worden.
U kunt de volgende donatiebrief van de gezinsbijdrage verwachten
op of rond 1 september. Natuurlijk staat het u vrij uw bijdrage op een
ander moment aan onze/uw parochie over te maken.
Zet bij uw naam en adres dan ook even gezinsbijdrage 2022.

Parkeren in het Havengebied Nijmegen
Vanaf 1 februari geldt in het Havengebied betaald parkeren.
Tijd: maandag t/m zaterdag 9.00-18.00 uur en op koopavonden tot
21.00 uur. Op zon- en feestdagen is parkeren gratis. Dat betekent
dus vanaf 18.00 uur is het vrij parkeren.
De informatievoorziening
hierover is rommelig verlopen. De regeling is wel op
1 februari ingegaan, maar
de parkeerborden werden
pas 3 februari geplaatst.
Schippers die hun woonadres bij ons aan boord
hebben kunnen een vergunning en bezoekersvergunning aan vragen. Dat
geldt dus niet voor degenen die een briefadres bij
ons hebben.
De directie zoekt nu in
overleg met de havendienst en gemeente naar
een oplossing voor hen die
aan boord werken. Dat
betekent dat we een verwisselbare ontheffing hebben aangevraagd.
De varende schippers kunnen via de havenmeester
Het nieuwe parkeerbord
een vergunning aanvragen
voor de tijd dat ze daadwerkelijk in de haven liggen. Zij kunnen contact opnemen via havens@nijmegen.nl of per telefoon:
+31 (6) 46195473
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEHartelijke groet van aalmoezenier pater Jos
TAFEL
Jehaes hoofdaalmoezenier binnenvaart in België.

Het was goed elkaar weer te ontmoeten en elkaar bij te praten.
Natuurlijk spraken we ook over de situatie en toekomst van onze parochies. Wij ervaren hetzelfde: de interesse in de kerk verzwakt,
maar er is nog een groot geloof onder de mensen. Voor ons een opgave dit samen dus in dialoog tot ontwikkeling te brengen.

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

Pater Jos Jehaes en aalmoezenier Bernhard van Welzenes
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Dit jaar is het feestjaar van Franciscus van Sales (400 jaar)

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Op 24 januari vierden we het feest van Franciscus van Sales, de
heilige die wordt gezien als dé inspiratiebron van Don Bosco.
Hij noemde zijn volgelingen namelijk niet voor niets de
'Sales’ianen van Don Bosco.
Dit jaar is dubbel gedenkwaardig, want het is precies 400 jaar geleden dat Franciscus van Sales overleed. Deze bisschop van Genève
en Annecy werd in 1665 heilig verklaard door paus Alexander VII en
wordt gezien als de grootste inspiratiebron van Don Bosco.
Daarom staat ook bij ons dit jaar in het teken van deze heilige bisschop. Het jaarthema (Strenna) van de Salesiaanse Familie is één
van de gevleugelde uitspraken van Van Sales: "Doe alles uit liefde
en niet omdat het moet." In dit feestelijk herdenkingsjaar worden allerlei activiteiten georganiseerd.

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: 5 minuten en 26 seconden).
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Rest mij u aandacht te vragen voor de circussen, zij hebben het
zwaar! De hele corona-tijd zijn er nauwelijks inkomsten, terwijl het
eten van mens en dier gewoon doorgaat!

HEEL, heel langzaam komt het genieten in een circus
dichterbij…

Laten we hopen dat zij niet omvallen en dat wij, na deze sombere
tijd, weer volop van de voorstellingen kunnen genieten!!!

Wat zou het toch fijn zijn als we eindelijk weer naar het circus kunnen! Niet ver hier vandaan, in België spelen de circussen weer volop!
Bij Krone in München spelen ze nog 1,5 maand in een gebouw,
daarna starten ze weer met een reizend programma.

Kitty Cuijpers-Custers

De corona-maatregelen in die landen laten circusvoorstellingen toe,
vaak met ’n beperkt aantal zitplaatsen.
In ons land draait Renz International in Maastricht tot 20 februari,
daarna gaan ze naar Landgraaf. Wilt u een circus bezoeken, google
dan eerst waar ze staan en of ze inderdaad voorstellingen geven.
Circus Magic had besloten om de wintervoorstellingen te verplaatsen
naar het voorjaar. Zij waren van plan op meer dan 50 locaties hun
Magic Wintercircus te presenteren in een verwarmde tent.
Magic Circus wordt veel bezocht door families. 38% van de bezoekers is jonger dan 12 jaar. Kinderen blijken steeds meer een bron
van besmetting te zijn… Magic Circus is van mening dat bij de huidige kennis en onzekerheid over de besmetting van de omicron-variant
het beter is even af te wachten!
In Nederland hebben we gelukkig een aantal circussen naast de
voorheen genoemde. Wilt u een circus bezoeken, kijk dan eerst op
de website waar ze staan en of ze al, dan niet spelen. Dus, wilt u
naar Freiwald, Barani, Bolalu, Salto of Maximum, eerst chequen!!!
Wilt u met kleine kinderen naar het circus, dan is er in Tilburg: Speelparadijs Circus City, compleet met trampolines, peuterzone, rodelbaan, ballenbak en bouwhoek!
Kevin van Geet reist met zijn circus Harlekino over de campings. Kijk
er naar uit! De shows zijn de moeite waard!
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

1096 dagen zitten er tussen 19 juli 2019, toen de laatste
Vierdaagse wandelaars in Nijmegen de Wedren bereikten na
een succesvolle afronding van een sportieve uitdaging, en 19 juli
2022, als, mogelijk, het eerste startsein wordt gegeven voor de Vierdaagse lopers die zich hebben ingeschreven voor de 50 km. Het licht
staat op groen, en misschien is de lichtbundel nog niet op volle sterkte, maar de berichten zijn positief. Alle radertjes van de 104e Nijmeegse Vierdaagse draaien en dat betekent in ieder geval dat er kan
worden ingeschreven, en wel vanaf maandag 14 februari 2022 om
10.00 uur. Het zal bekend zijn dat via www.4daagse.nl heel veel informatie verkregen kan worden en het dan ook mogelijk is om de
juiste gegevens achter te laten om in 2022 deel te nemen aan het
grote Nijmeegse evenement. De kosten bedragen € 104,00 en een
korting van € 5,00 is er voor hen die lid zijn van de KWbN. Verder
valt hier te melden dat zij die in 2020 hadden ingeschreven, dit jaar
buiten een eventuele loting blijven en dus verzekerd zijn van deelname. De inschrijving duurt tot 25 maart 2022 17.00 uur.
Ook verzekerd van deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn die
mensen die het voorbereidingsprogramma van Via Vierdaagse gaan
‘meelopen’. Op https://www.wandel.nl/via-vierdaagse/ kunt u een
deelnameformulier invullen. Maandag 7 februari 2022 om 10.00 uur
is het inschrijfformulier actief geworden. Een team van wandelspecialisten, coaches genoemd, kunnen de mensen, die voor de eerste
keer aan de Nijmeegse Vierdaagse meedoen in een maandenlange
opbouw helpen de Vierdaagse uit te lopen. Dat een smartphone,
naast goed schoeisel, een belangrijk attribuut is zal niemand verbazen. Alle communicatie is digitaal en via de app volgen tips en kunnen ook vragen worden gesteld. Helaas kan over de kosten niets
worden weergegeven. Het is in ieder geval niet gratis.
Uit het nog steeds niet volledige wandelprogramma kunnen de volgende wandeltochten worden gehaald:

12 februari 2022
Land van Maas en Waaltocht in Wijchen
Afstanden: 20-40 km
Startpunt: zaal Sterrebosch Kasteellaan 6 6602 DE Wijchen
www.ws78.nl (inschrijven online tot 11 febr. 2022 18.00 uur)
ws78.info@gmail.com 06-16076828
20 februari 2022
55e OLAT Winterserie in Cuijk
Afstanden: 10-15-20-30-40-50-60 km
Startpunt: Café de Posthoorn Maasstraat 1 5431 EB Cuijk
www.olat.nl 0413-475824
Op 13 februari zijn er georganiseerde wandeltochten in Tilburg en
Markelo en op 19 februari in Prinsenbeek. Als u van plan bent om af
te reizen naar het startpunt van een 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 getroffen om de verspreiding van corona te
beperken.
Daar waar het kan, en de krachten nog voldoende aanwezig zijn,
houd het lichaam door beweging in conditie en verzorg daarmee een
betere weerstand..
En op www.wandel.nl zijn voor alle delen van Nederland ook nog
nieuwtjes over diverse wandelmarsen.
Henry Mooren
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS
Mijn eerst column van dit jaar en we zijn inmiddels in februari. Het jaar van de hoop op een normaal leven waar we aan toe
zijn maar ook verantwoord moet zijn gezien het nog steeds rondgaande virus. Een opluchting voor de horeca dat ze weer open zijn
en weer inkomen hebben. Het straatbeeld ziet er daardoor gezelliger
uit, wanneer het zonnetje erbij komt zie je dat terrassen weer bezet
zijn. Sporten waarin ikzelf ook actief ben mag weer en is heerlijk is
om te doen.
Inmiddels zijn in China de Olympische Winterspelen begonnen. Helaas worden de spelen politiek overschaduwd dat er verschillende
landen zijn die geen officials naar de Spelen sturen. Reden is dat de
mensenrechten in China te wensen overlaadt. IOC-directeur Thomas
Bach deed in zijn oproep ‘’aan alle politici ter wereld” om zich gedurende de Olympische Spelen niet in een gewapend conflict te storten
onder het motto Spelen verbroedert. Het liefst niet alleen tijdens de
Olympische Spelen. De openingsceremonie was ook dit keer weer
een mooie show met veel techniek. Zo’n openingsshow lijkt op zich
al een wedstrijd van welk land de meest spectaculaire show presenteert. Het blijft mooi om ernaar te kijken.
We hebben inmiddels na bijna 300 dagen een nieuwe regering met
dezelfde partijen als voor de verkiezingen met wat andere namen
erbij. Een medicus als Minister van Volksgezondheid lijkt me geen
verkeerde keuze. Een beetje verstand van zaken kan geen kwaad.
Afwachten wat zo’n ploeg weer te bieden heeft.
Spannende dagen waren er in Marokko omtrent het jongetje dat in
een waterput was gevallen. Men heeft er alles aangedaan om het
jongetje te redden maar helaas toen men het jongetje, Ryan, aantrof
was hij overleden. Een drama voor de ouders.
Spannende tijden zijn het in Oekraïne, wat gaat er gebeuren na de
spelen.

Na de spelen in Sotsji in Rusland werd de Krim ingelijfd. Heeft Poetin
weer plannen wanneer de Olympische Spelen afgelopen zijn? De
bevolking bereid zich op alles voor. Het is ook een beetje touwtje
trekken tussen Rusland en de NAVO-landen omtrent Oekraïne. We
hopen dat dit met een sisser afloopt en de bevolking in Oekraïne de
ellende bespaard wordt.
Volgende maand begint het voorjaar weer. De krokussen komen alweer boven de grond, wat wanneer ze uitkomen altijd weer heel gezellig staat.
De winter is tot nu niet erg koud geweest. Er kon nauwelijks op natuurijs geschaatst worden. Dus we gaan weer zonder Elfstedentocht
het voorjaar in. Het is op zich zo’n mooi evenement. We hopen dan
maar weer op de volgende winter en we maken dan maar plannen
voor de zomervakantie. De plannen liggen bij ons al op tafel en hebben een mooie reis in petto.
We hopen er zonder coronaproblemen ervan te genieten.
Ina Feenstra
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WIE - WAT - WANNEER ?
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 14.
Wat wordt hier gevierd en wanneer. Wie herkent zichzelf?
Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding
van nummer 14. Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.
Er is een reactie gekomen op foto nr.13 heel leuk ! De jongedame
heeft zichzelf herkent wie de jongeman is weten we nog niet. We
kijken uit naar de reacties op foto nr. 14

MOP

Ha

Ha

Drie vrouwen komen na hun dood aan in de hemel

en Sint-Pieter zegt:
Ha
Ha Ha
"Er is maar 1 regel en dat is: trap niet op de eendjes."
Ha Ha De vrouwen gaan binnen en ja hoor allemaal eendjes.

Al gauw trapt de eerste vrouw op een eendje.
Sint-Pieter komt er aan met een lelijke man.
Hij ketent ze aaneen en zegt: "jij moet tot in de eeuwigheid
vastgeketend blijven aan deze lelijke man."

Niet lang daarna trapt de tweede ook op een eendje en daar
is St-Pieter al met een lelijke man.

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.

14

De derde vrouw is nu heeeeeeel voorzichtig. Plots staat StPieter daar met een knappe jonge gast,
een echte chippendale.
En hij ketent hen vast en vertrekt.
De vrouw vraagt: “Waar heb ik dit dan aan verdient?"
"Wat jij gedaan hebt weet ik niet",
zegt de jonge gast,
"maar ik heb op een eendje getrapt."
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Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

OVERLEDEN
Op vrijdag 28 januari is, op de leeftijd van 72 jaar,
Jacobus Leendert (Co) Lahnstein overleden.
Echtgenoot van Marijke Lahnstein – Graat.
De afscheidsviering werd op woensdag 2 februari
gehouden in de Kapel van O.L.V. in ’t Zand te Roermond.
Daarna heeft de crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Oosthoven 13, 6042 PA Roermond.
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12-2 Venita Bosman; Moïse Klos.
13-2 Mevr. Willy Peters-Bosman; Jolanda Janssen; Jaap Bakker;
mevr. Biemans-van de Weiden.
14-2 John v.d Wijgaart; Thera Pruyn; Nikki van Haalen.
16-2 Fred Wams, m/s “Erculano”; Lisette van Bronswijk.
17-2 Jolanda van Gils-Bouwman, m/s Rodeo; Lionne Beyer;
Miep van Lent, m/s “Maja”; mevr. Veronique Buitendijk;
Fabienne Cremers; Ria Laeyendecker; Marijke Heijmen;
Saskia Heymen; Joke Smits-Vermeeren.
18-2 Mevr. Matjene Benner; dhr. Gerus Brugman v/h “Gerlie”.
19-2 Antoine de Goey, m/s "Maasvallei"; Rob Schoenmaker.
20-2 Dhr. Ruud Vermaas; dhr. Gerard Bosman v/h “Tonny”;
Corinne Verberck.
21-2 Bianca Strijp; Ingrid Scherphof; Luuk Pruijn.
22-2 Mevr. Sybilla Sep-Tonissen; mevr. Henriëtte Leensen.
23-2 Mette de Bot.
24-2 Sander Bosman, v/h “ Tonny”.
25-2 Anja Meurs; Michelle Bruins; dhr. Frank Put;
Sarah-Leigh Meijers.

Wist u dat wij KSCC Nijmegen
een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
Dhr. Frans Bruijnincks,
ouders Hinzen-Lütjens,
ouders van Zwol m/s Paulina,
dhr. André Derksen hoofdbeheerder KSCC Nijmegen,
mw. Jeanne Leijten-Zwaans en dhr. Leon Leijten,
mevr. Marie Wanders-Sanders,
dhr. Antoon Wanders en Ton Sanders jr.,
mw. Riek Eckelboom-Welsing en dhr. Nicolaas Eckelboom.

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Mw. Greet Heijmen-Spann,
ouders van Dorsten,
ouders Bemboom-de Boer,
ouders Wennekes-van Oijen,
dhr. G. Wennekes en Liza Derksen-Wennekes,
Johan en John jr. Wennekes,
ouders Jan en Cor van der Hoeven v/h Bituma l,
dhr. Klaas van Dorsten en mw. Mini van Dorsten-Bloemberg,
ouders Reinkes-Bolten.
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Piet Herckenrath. (Zorgcentrum Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.
* Dhr. Gerus Brugman.
NIJMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.
* Roland van der Staay.
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
* 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 – Woongroep 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.

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. 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. Nelly Zijlmans-Schoenmakers,
(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.

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 februari/maart 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

12.00 16.00 uur

Binnenvaartmuseum Nijmegen weer geopend.

Elke donderdag

14.30 uur

(Mini-) KSCC Kerkkoor repetitie.

Zo. 13 februari

11.00 uur

Zo. 20 februari

11.00 uur

Zo. 27 februari

11.00 uur

Zo. 6 maart

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Ook te volgen via livestream.
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 HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Eucharistieviering met celebrant Ad
Zo. 13 febr.
10.30 uur Blommerde. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig
Woord- en Communiedienst. Na de
Zo. 20 febr.
10.30 uur
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Zo. 27 febr.
10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Zo. 6 maart
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 KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.
ER IS WEER een eucharistieviering voor
de schippersgemeenschap van de regio
Zo 27 febr. 11.00 uur
Rotterdam. Na afloop is er een kopje koffie of thee.
Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs
Telefoon 06 - 20 40 68 72, E-mail: schre165@planet.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022

.

Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
Tot nader bericht zijn er GEEN gezellige
vrijdagavonden gepland.

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

← terug naar pagina 1
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Bijeenkomst voor oud-leden MCR
Op dinsdag 15 februari organiseert Dick Binkhorst oud-lid van Marine Club Rotterdam een gezellige bijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor alle oud-leden van MCR waarvoor het formele niet meer
zo hoeft, maar nog wel het informele, de onderlinge contacten willen
behouden. Dit onder het genot van een kop koffie met gebak, gevolgd door een borrelplank.
De locatie is het: Het Zalmhuis, Schaardijk 396 in Rotterdam en
de aanvang is om 11.00 uur.
Aanmelden graag via e-mail: mcr-oudleden@ziggo.nl

Inschrijven | 4Daagse
Inschrijven als individueel burger.
Wat leuk dat je dit jaar mee wil
doen aan de 4Daagse! De inschrijving voor de 104 de
4Daagse is open van maandag
14 februari (10.00 uur) tot en
met vrijdag 25 maart (17.00
uur).
Inschrijven voor de 4Daagse doe
je online.

Ga naar https://www.4daagse.nl/meedoen/burger-individueel/inschrijven
Lees meer bij het Wandelnieuws op pagina 8.

← terug naar pagina 1
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KERMIS

VERSOEPELINGEN MAKEN HET NOG
NIET ZO SOEPEL

Beste collega’s, belanghebbenden, kermis- & circusliefhebbers,
NIEUWE MAATREGELEN
Een kermis is een evenement waarvoor een evenementenvergunning moet worden afgegeven. Een kermis in het kader van de Wet
Tijdelijke Maatregel Covid-19 wordt gezien als een doorstroomevenement. Hoewel de kermis vanuit de rijksoverheid vanaf woensdag
26 januari jl. formeel weer mogelijk is, moet er daarnaast lokaal een
afweging worden gemaakt in het kader van de openbare orde en veiligheid om een vergunning in het kader van de Apv te kunnen afgeven.
Om aan de vereiste maatregelen (voor de 6 weken na 26 januari) te
kunnen voldoen moet een kermis momenteel weer in de hekken!
Voor de 3G/legitimatie controle van bezoekers evenals de beperking
van de capaciteit (1 bezoeker per 5 m2) is het noodzakelijk dat er
gewerkt wordt met een afgesloten terrein en een in- en uitgang.

Maar waarom mag bijvoorbeeld de horeca de QR & legitimatiecheck
met eigen personeel doen (voor notabene een binnenlocatie) en
moeten wij (in de buitenlucht) gecertificeerde (kostbare) beveiligers
inzetten terwijl op hetzelfde plein (maar nu betreft het de ambulante
markt) of in de winkelstraat iedereen zonder enige controle vrij rond
mag lopen, zonder beperking in capaciteit? En dan laten we het financieren van alle extra kosten voor de te nemen maatregelen nog
maar even buiten beschouwing……
ROUTEKAART KERMISSEN
Met de versoepelingen van de coronamaatregelen gaat Nederland
steeds verder van slot. Het moet ondernemers perspectief bieden.
Het moet duidelijkheid geven over wat in de toekomst op welke manier mogelijk is. Tegelijkertijd blijft dus bij ons een gevoel van onduidelijkheid en rechtsongelijkheid hangen. De huidige versoepelingen
leiden tot zeer beperkte ruimte voor de kermisexploitanten en het
toekomstperspectief op de korte en middellange termijn ontbreekt.
Na de economisch grotendeels mislukte kermisseizoenen in 2020 en
2021 verdient ook de kermisbranche duidelijkheid over de organisatie van kermissen in het kermisseizoen 2022 (van maart t/m oktober).
Lees verder

← terug naar pagina 1
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Een kermis is niet van de ene op de andere dag georganiseerd. Wij
moeten als kermisexploitanten al zeer vroeg in het jaar het reisschema en de planning vaststellen. Pre-corona organiseerden gemeenten, verenigingen, stichtingen en organisatiebureaus jaarlijks +/1400 kermissen. In reguliere seizoenen worden de wintermaanden
gebruikt om de verpachtingsvoorwaarden en vergunningsaanvragen
te regelen. Dit kost in een gemiddelde gemeente al snel 6 tot 10 weken. Door de onduidelijkheid vanuit de landelijke overheid over het
handelingsperspectief van doorstroomlocaties als kermissen geven
gemeenten ons onvoldoende garanties. Gemeenten nemen een afwachtende houding aan. Het maakt dat de start van het nieuwe kermisseizoen wederom op de tocht staat.
Als handvat richting gemeenten en om perspectief te creëren voor de
sector delen wij graag een overzichtelijke routekaart die kermisexploitanten de noodzakelijke duidelijkheid kan bieden:
● Behandel als gemeente de vergunningsaanvragen sneller dan
voorheen. Een doorlooptijd van 6 tot 10 weken is echt te lang.
● Reserveer tijdig een evenementenlocatie/centrumplein (of alternatieve locatie) voor de kermis en communiceer dit naar omliggende
bedrijven/bewoners. Vanwege corona hebben horecaondernemers
in stadscentra een terrasverruiming toegekend gekregen en staan
grote vaccinatielocaties op evenemententerreinen waar voorheen
ook kermissen werden georganiseerd. Dit beperkt of ontneemt de
ruimte voor kermissen. Het vraagt om coulance van horecaonder-

●

●
●

●

nemers tot het tijdelijk inschikken van de terrassen en/of het toewijzen van alternatieve locaties.
Trek lering uit de Fieldlab-evenementen om het aantal besmettingen te beperken. Er kan worden geconcludeerd dat kermissen veilig kunnen plaatsvinden en dat deze worden georganiseerd in de
maanden met zachter weer, waardoor de impact van het virus
wordt afgeremd. Het liefst werken kermisexploitanten zonder aanvullende regelgeving omtrent toegang, maar mocht de overheid
vanwege de epidemiologische situatie geen andere optie zien
moet het toegangssysteem naast effectief vooral werkbaar zijn
(steekproefsgewijs naar Duits voorbeeld)
Houd als gemeente rekening met (beperkte) extra coronakosten
aan hekken en beveiliging.
Reserveer tijdig voldoende capaciteit bij de veiligheidsdiensten. De
veiligheidsdiensten als politie en brandweer staan door personeelstekorten en de impact van corona onder druk. Laat kermissen
hier niet de dupe van worden en zorg dat de veiligheidsdiensten
geen negatief advies hoeven af te vaardigen over de ordehandhaving.
In de zuidelijke provincies wordt carnaval mogelijk verplaatst naar
mei/juni 2022. Gemeenten in deze provincies schorten beslissingen op rond vergunningsaanvragen vanwege carnaval. Neem als
gemeente op korte termijn een beslissing. Het gebrek aan besluitvorming vergroot de onzekerheid.

De routekaart moet gemeenten inzicht geven in dat wat kermisexploitanten nodig hebben om gezamenlijk een kermis te organiseren.
Samen met ONL zullen de kermisbonden bovenstaande informatie
komende weken bespreken met Veiligheidsregio’s (burgemeesters),
VNG en verschillende Ministeries.
Ik wens u allen een goed voorjaar, geniet (indien mogelijk) van een
welverdiende vakantie en blijf gezond. Tot over 8 weken!
Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

← terug naar pagina 1
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FINANCIËN
"SPAREN" SERIEUS GENOMEN?
Heb de afgelopen jaren vele malen geschreven over de
"spaarproblematiek":
● lage tot negatieve rente;
● de hoge belastbaarheid vanwege de "fictieve hoge rendementsgedachte van de overheid";
● heel veel belasting verschuldigd terwijl er nauwelijks of geen
spaar-rendement wordt behaald.
Na vele jaren hierover collectief te hebben geprocedeerd, heeft de
Hoge Raad (hoogste gerechtsorgaan) in december 2021 uitspraak
gedaan. "Eindelijk gerechtigheid" en vele vergelijkbare uitingen waren daarna in de (financiële) pers te lezen. De uitspraak kwam op het
volgende neer: vanaf 2017 moeten de echte (dus lage) spaar-rendementen worden belast en niet de oude fictieve (4%) en huidige
(1,82% tot 5,53%) percentages.
Dit betekent dus dat er vanaf 2017 (veel) teveel belasting is betaald
door alle mensen met belastbaar spaar-vermogen (belasting bedraagt 31% over het hierboven genoemde fictieve rendement.
Bovengenoemd "collectief" houdt in dat circa 60.000 belastingplichtigen zich (veel) eerder hebben verenigd en collectief in de bezwaarmodus zijn gegaan, met dit geweldige resultaat.
Op het moment dat ik dit schrijf, staat er al een debat in de Kamer
gepland met Staatssecretaris Van Rij. De regering zal zich nu, na de
uitspraak van de Hoge Raad, moeten beraden en een standpunt innemen omtrent het vervolg, dus de uitwerking van de heel grote genoemde uitspraak.
Marnix van Rij heeft al gezegd dat hij vindt dat er sprake moet zijn
van "rechtsgelijkheid". Dit houdt vermoedelijk in dat ALLE mensen
die niet hebben meegedaan aan het bezwaar-collectief, ook zullen
moeten worden gecompenseerd.
Let wel: als het tot compensatie komt, hetgeen nu echt de verwachting is.

Mogelijke uitwerking:
● vanaf 2017 t/m 2020 zijn de belastingaangiftes ingediend en is dus
simpel inzichtelijk hoeveel belast spaar-vermogen is aangegeven.
De daarover reeds betaalde belasting kan dan grotendeels worden
gerestitueerd.
● de hoop is dat nog vóórdat de aangifte van 2021 wordt ingediend
er duidelijkheid komt over de wijze van verwerking van het belastbare spaar-vermogen.
Een "lastige" kan nog worden de verdeling tussen de percentages
"belast belegd vermogen" en "belast spaar-vermogen". De vraag is
of de Staatssecretaris dit een factor vindt om de hoogte van de restituties te bepalen.
Er is weer licht aan het einde van een heel lange fiscale tunnel. Er
wordt nogal wat nieuws verwacht over de verdere uitwerking van de
Hoge Raad uitspraak. Ambtenaren zullen ongetwijfeld druk aan het
rekenen zijn gegaan om welke (hoge) restituties het zal gaan…
De "spaarrente-affaire" is een feit.
Wim Onderdelinden
Administratiekantoor Abri
www.kantoorabri.nl

← terug naar pagina 1
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WINDKANTER

We zijn toch in een vreemde wereld verzeild geraakt waarin problemen zich blijven opstapelen die je op
oudere leeftijd bijna niet meer kunt overzien en waarmee je ook geen
rekening hebt kunnen houden. Als je de tachtig bent gepasseerd raken de financiële reserves voor je oude dag langzaam op, enerzijds
door de sterk groeiende inflatie en anderzijds door het achterblijven
van je AOW-uitkering en mogelijk stijgende huurhuisprijzen. Daar
komt nog bij dat je energierekening door de steeds maar stijgende
aardgasprijs aardig is opgelopen terwijl je op je oude dag de gehele
dag aan huis bent gekluisterd en niet zoals de gewoon werkende
mensen de verwarming op een laag pitje kunt zetten als je de deur

ties door de medische kennis, betere verzorging en goede medicamenten. Je probeert de pessimisten een hart onder de riem te steken
maar erg steekhoudend blijkt het dan niet te zijn. Misschien dat het
pessimisme ook komt door die twee jaar gedwongen corona-isolement want dat heeft er flink ingehakt bij onze oudjes. Los daarvan,
de opwarming van de aarde mag een groot probleem genoemd worden maar toch mogen we in de huidige omstandigheden blij zijn dat
we niet in een Siberische winter terecht zijn gekomen zoals in de
winter 1962-1963 met temperaturen van soms wel meer dan 18 graden onder nul. Heel wat mensen kijken uit naar een Elfstedentocht
maar de prijs die de gewone burger in een barre winter daarvoor extra aan stookkosten zou moeten betalen zouden behoorlijk in de papieren lopen. Laten we blijven hopen op mildere wintertemperaturen
zonder schaatsijs (erg egoïstisch hè). En toch is deze jongen een
echte schaatsliefhebber en zit geboeid te kijken naar de Olympische
winterspelen en naar de prestaties van onze landgenoten. Vol trots
op onze Brabantse Irene Wüst met haar zoveelste gouden plak en
haar eenvoud, het karakter van een echte kampioene.
Corvee

Winter 1962-1963

achter je dichttrekt. Zopas werd bekend gemaakt dat een op de vijf
huiseigenaren financieel niet in staat is het huis goed te isoleren met
tevens de vraag of het financieel gezien nog zin heeft om als 80plusser je hele huis overhoop te halen en je opnieuw in de schulden
te steken, los van de vraag of de bank nog bereid is het benodigde
geld ter beschikking te stellen. Persoonlijk heb ik al oudere pessimistische mensen ontmoet die haast gaan verlangen naar de dood omdat ze bang worden in de armoe terecht te komen. Dat is de
keerzijde van het steeds maar ouder worden van de huidige genera-

← terug naar pagina 1
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.

Cor en ik besluiten om gezamenlijk een bezoek
te brengen aan Den Bosch. Zondags gaan we
in de Sint Jans kathedraal naar de mis. We
vonden het daar altijd een mooie plechtigheid.
Je moet tenslotte ook wat tijd besteden aan het
hiernamaals. We liggen er boven sluis 0 en
daar lig je prima. Ruimte zat en alles voor
niets. De sluismeesters zijn heel aardig. Na de
middag gaan we naar de Brabanthallen. Daar
is een grote rommelmarkt. Het regent pijpenstelen, dus prima weer om in de hallen rond te
lopen. Het is daar mooi droog. Cor en Sybilla
Sep gaan ook mee. Wat zijn die hallen groot!
En wat een kraampjes! Er is werkelijk van alles
te koop! Het meeste is troep, maar ja, het is
een aardige tijdspassering. Zeker met dit weer.
Om vijf uur ging de boel dicht. Wat ze niet verkocht hadden kieperden ze in grote containers.
Zo zag je gelijk hoeveel waarde deze spullen
hadden. Maar we hadden ons goed geamuseerd. De vrouwen hadden een tas vol met
gerei, zoals ze hier in Brabant zeggen.
's Maandags liet ik de kopschroef even lopen
en boem! Hij stond ineens stil. Iets in de
schroef. Dat was niet zo best. Nu moest ik met
mijn oude knoken onder de vloer van het vooronder kruipen om de trommel, waar de kopschroef in zat, los te maken. Het was een
werkje waar je lenig van wordt. Ik zat zo nu en
dan met mijn benen in de knoop. Het was vol-
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gens mij zo gemaakt dat je er nooit meer bij
kon komen. Toen ik met veel zweet de deksel
los had, zag ik dat er een touw in zat. Er was
geen beweging in te krijgen. Het touw zat
muurvast rond de as. Dus de boel weer dicht
gemaakt. Het enige wat er op zat is naar de
werf varen.
De tijd staat niet stil en het is al weer 10 november. Het is tijd om aan onze winterslaap te
beginnen. We hebben een reuze mooie zomer
gehad. Alleen jammer dat we niet naar Berlijn
konden varen. Voor de rest hebben we het
best naar de zin gehad. Oma was blij dat we
weer terug waren. Dan kreeg ze weer bezoek
van ons. Je zal maar in een verzorgingshuis
zitten. De verpleegsters doen hun best. Daar
valt niets op aan te merken. Maar ik hoop toch
dat ik het later over kan slaan. Je zou het lachen verleren als je daar zit.
De oliezaak van onze neef gaat heel goed.
Toen we er pas kwamen liggen kwam er gewoonlijk één tanker olie lossen, maar nu zijn
het er al meerdere. Als de tanker komt moeten
wij telkens een stuk achteruit. Anders kan de
tanker niet voor de loswal komen. Volgende
winter kunnen wij hier niet meer liggen. De
Humber heeft het terrein ernaast ook gekocht
en dan komen wij in de weg te liggen. Volgende winter gaan we naar de Waalhaven bij het
Schipperscentrum opzij. Daar krijgen we ook
stroom en water. Onze zwager ligt er al. Wij
vinden het jammer. We hebben hier al die jaren met plezier gelegen. Je kende er iedereen.
Maar ja, overal komt een eind aan. Zo is het
leven nu eenmaal. Er zit ook een voordeel aan.
We komen nu veel dichter bij de stad en het
station te liggen. En op het Schipperscentrum

is ook altijd wat te doen. Ze verzorgen dikwijls
een gezellige middag voor de oudjes. Met
Kerstmis en Pasen ligt de haven gewoonlijk
mudvol met vrachtschepen. Daar zitten ook
veel bekenden op. Nee, vervelen is er in de
winter niet bij!
Onze dochter woont hier niet ver vandaan en
aan onze kleinkinderen beleven we ook veel
plezier. Het zijn echte schatjes. Als ze je gaan
kennen en tegen je lachen zijn ze zo lief. Wij
gaan er ook wel eens oppassen. Raisa is al
wat groter en praat al aardig. De tweeling geef
ik wel eens hun pap als ze 's morgens in hun
stoeltjes zitten. leder om de beurt een lepeltje.
En dan moet ik zo lachen als ze hun mondje
open doen terwijl ze niet aan de beurt zijn.
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

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

K.S.C.C.:
ING:

Rabobank:

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

K.S.W.:
ING:

Penn Stichting Katholiek
Schipperswerk Nijmegen
NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank:
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