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Van de bestuurs- en directietafel

40 dagen op weg naar Pasen. Op zondag 6 maart vieren
wij “Aswoensdag”. De as van de verbrande palmtakjes
wordt gezegend. Iedereen die dat wenst, ontvangt een as-
kruisje: een klein beetje as wordt gestrooid op het hoofd.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 worden de volgende gemeenteraads-
verkiezingen gehouden. Tijdens de vorige verkiezingen
boden veel gemeentes een eigen stemwijzer of kieswijzer.
Dat zal ook dit jaar het geval zijn.
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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 5.
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

De storm

Het heeft de afgelopen dagen goed gestormd. Veel weerswaar-
schuwingen werden er gegeven: code geel, oranje en rood. Het ver-
keer werd helemaal ontregeld. Dag en nacht werd er gewerkt om de
opgelopen schade te herstellen aan de infrastructuur. Het is verdrie-
tig dat de storm in Nederland vier mensenlevens heeft gekost.
In het videobericht is een advies gegeven aan eenieder, maar vooral
aan de mensen aan boord.

“Draag een reddingvest”. Gelukkig dat het dragen van een redding-
vest steeds meer een gewoonte wordt. Maar er zijn nog legio schip-
pers die dit advies in de wind slaan totdat er wat gebeurt.
Het KSCC blijft het dragen van een reddingvest wanneer u ‘aan
boord buiten loopt‘ aanraden. Ondertussen hoopt het KSCC dat er
een klein chipje wordt
uitgevonden dat ge-
makkelijk te dragen is
en waar het GPS (glo-
bal positioning sy-
stem) contact mee
maakt wanneer ie-
mand over boord is
gevallen zodat ie-
mand diep onder wa-
ter snel gevonden kan
worden.

Oekraïne

Er zijn grote diplomatieke spanningen in de wereld rondom de pro-
blematiek in de Oekraïne. Gelukkig dat de grootmachten zelf heil
zien in diplomatiek overleg. Maar tot heden toe heeft het geen struc-
turele oplossing opgeleverd.
Wij hopen maar dat allen die hierbij betrokken zijn hun verstand blij-
ven gebruiken en als doel in de besprekingen het welzijn van eenie-
der stellen. Maar u en ik weten dat het vaak om macht gaat, om
elkaars sterkte te meten. En dat gaat vaak over de rug van de gewo-
ne mens.
Wat kunnen we zelf doen? Het is goed te zorgen voor vrede in je ei-
gen hart en in je omgeving. Wij hopen en bidden dat de wereldlei-
ders in overleg en dialoog deze politieke spanningen doen afnemen.

Corona

We leven in een bijzondere wereld. De maatregelen met betrekking
tot de coronapandemie worden tot het minieme versoepeld. Iedereen
verheugt zich: de theaters, de horeca en andere uitgaanszaken zijn
er klaar voor om de mensen weer te ontvangen. In het zuiden zijn
alle voorbereiding in volle gang om toch carnaval te vieren en de
bloemetjes goed buiten te zetten.
Het grote aantal besmettingen neemt langzaamaan af en de zorg in
de ziekenhuizen is beheersbaar.

Foto van ut droge wriefhout de vroegere carnavalsclub van het KSCC
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Licht aan het einde van de tunnel

Ja, daar lijkt het op. Op 25 febru-
ari zullen de meeste versoepelin-

gen verdwijnen die in de wegstonden om
activiteiten te organiseren.
Natuurlijk moeten we wel voorzichtig blijven,
want het virus waart nog steeds rond. Maar
goed, er zij lichtpunten.
De coördinatoren van de ‘Soos met’ waren te
gast in de stafvergadering van maandag 21 fe-
bruari. Onderwerp van gesprek was: hoe krijgen
wij de ‘Soos met’ weer vlot.
Na wat informatie over het parkeren (zie hieron-
der) spraken wij over de te houden activiteiten.
De commissie heeft leuke plannen met de
‘Soos met’ middagen.
De eerste activiteit is op donderdag 10 maart. Op 14 april wordt een
vaartocht georganiseerd.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Parkeren bij het Parochiecentrum

Een belangrijk probleem dat om een oplossing vraagt is: het par-
keren. Sinds 1 februari is er in het Waalhavengebied betaald par-
keren.

Hieronder een verslag van het gesprek met vertegenwoordigers
van de gemeente, de havenmeester en de wijkcoördinator.

In het gesprek werd toegelicht wat dit voor een consequentie had-
den voor het functioneren van het sociaal pastoraal centrum. Zij
kwamen om te luisteren zo zeiden ze. Natuurlijk is luisteren een
goede zaak, maar er moet wel wat gedaan worden. Men heeft ook
geen enkel idee wat de functie van KSCC sociaal pastoraal cen-
trum is, en wie de mensen zijn die aan onze activiteiten deelne-
men.
Ja, alle bewoners hadden een brief
van de gemeente ontvangen.
Maar, zo merkten wij op, het KSCC
heeft geen brief ontvangen. Dat
bleek een foutje in de communica-
tie te zijn. En zo zeiden ze, de kap-
per en de winkeliers willen ook een
ontheffing. Maar wij zijn toch iets
anders dan een kapper of een
grootgrutter.

Natuurlijk kwam de bewonersver-
gunning aan de orde. Daarmee
kunnen bezoekers tegen een mi-
nieme prijs parkeren.
“Neen, U bent geen bewoner, u
bent een bedrijf. Dat kan niet. Kort-
om, ze hebben de agenda met de
toelichting meegenomen naar het
kantoor en zullen dit aan hun supe-
rieuren voorleggen.

Nieuw verkeersbord bij de
Ingang parkeerterrein
Waalhaven Nijmegen
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Wat me opvalt is dat het de gemeenteverte-
genwoordigers ontbreekt aan passie, aan initiatie-

ven om samen een oplossing te zoeken:
oplossingsgericht noemen wij dat. Wij zijn benieuwd of en

wanneer we een antwoord krijgen. Natuurlijk was er wel een plus-
puntje. Wij gaan de Werkgroep Binnenvaartbelangen Nijmegen weer
starten, zij het in en kleiner verband. Zij bestaat uit de wijkcoördina-
tor, de voorzitter van Nieuw Nijmeegs Peil, de havenmeester en on-
dergetekende. De eerste bijeenkomst is vrijdag 25 februari 12.00
uur.
De schipper die aan boord van het KSCC zijn woonadres heeft, komt
in aanmerking voor een vergunning. De havenmeester moet daar-
voor toestemming geven.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

2 maart Aswoensdag. Het begin van de 40 dagen vasten en
boete tijd

40 dagen op weg naar Pasen
Op zondag 6 maart vieren wij “Aswoensdag”. De as van de verbran-
de palmtakjes wordt gezegend. Iedereen die dat wenst, ontvangt een
askruisje: een klein beetje as wordt gestrooid op het hoofd. De oude-
ren herinneren zich hopelijk dat er een kruisje met as op het voor-
hoofd werd gedrukt. Het was een teken dat men de komende tijd
boeten zou doen: tot inkeer zou komen, om op het feest van Pasen
via Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag het feest van de
verrijzenis te vieren.

Bezinning en reflectie zijn belangrijke momenten om tot inkeer te ko-
men. Weten wie je bent in relatie tot de ander.

In de komende 40 dagen tijd wordt aan dit onderwerp aandacht be-
steed.
Maar met bezinnen en bidden komen we er niet. Er zijn nog zoveel
mensen die van alles en nog wat te kort komen. Wij beseffen soms
niet dat wij in een zeer rijk deel van de wereld leven.
Daarom worden er in de vastentijd financiële acties gehouden voor
mensen in nood.
Onze parochie heeft jarenlang geld ingezameld voor de projecten
van broeder Cees Smeele, pater Wim Boksenbeld, broeder Willy
Leensen en het project van Pam van de Beld, ouderen zorg in Sri
Lanka.

U bent geïnformeerd over het overlijden in het afgelopen jaar van
drie van hen: te weten Cees, Wim en Willy.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Een, voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
Veel plezier.

Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekijk deze
videoboodschap.
(Duur: 4 minuten en 41 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Gelukkig hebben andere medebroe-
ders hun functie overgenomen. Daarom

zullen wij de opbrengst van de vastenactie
aan deze vier projecten besteden.

Vanaf 2 maart hangt een “Geld meter “in de kapel/aula.
Doel: Informatie over de stand van financiën, maar ook
een stimulans om geld te geven.

Een goed (carnavals) weekend
Gaat u op vakantie: veel plezier

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

https://youtu.be/5PIpx_ZJzvI
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ANS – Kiev 23 februari 2022) - In deze dagen van uitputtend wach-
ten en onzekerheid gaat het leven in Oekraïne gewoon door: men-
sen gaan naar hun werk, leerlingen gaan naar school, in de
salesiaanse huizen gaan mensen naar de mis en bezoeken het ora-
torium. De spanning is echter onmiskenbaar, en daarom biedt de
Salesiaanse Familie morele en materiële hulp aan de jongeren en
aan de hele bevolking.

Op 26 januari, de dag waarop de Heilige Vader de hele Kerk vroeg
om te bidden voor vrede in het voormalige Sovjetland, kwamen de
jongeren van het salesiaans huis van "Maria Hulp der Christenen" in
Kiev bijeen om een geloof te delen dat sterker is dan angst. "De ge-
lovigen hebben een sprankje hoop, zij voelen zich niet alleen. Maar
zij die niet geloven, zij die God niet hebben kunnen ervaren, want we
mogen niet vergeten dat het communisme in Oekraïne de fundamen-
ten van het menselijk geloof heeft verscheurd, hebben grote moeite
om deze ervaring te beleven. Ons oratorium wordt het huis van al-
len", aldus pater Maksym Ryabukha, directeur van het huis in Kiev.
Er zij op gewezen dat het engagement ook een oecumenische di-

Oekraïne: Samen met de jongeren in een delicate situatie

mensie heeft, aangezien de initiatieven worden uitgevoerd in dialoog
met zowel de orthodoxe Kerk als de katholieke gemeenschappen
van de Byzantijnse ritus.

Het salesiaans huis in Kiev, dat een jeugdcentrum heeft en ook be-
trokken is bij universitair pastoraal werk, blijkt dan ook een toe-
vluchtsoord te zijn voor velen: katholieken, orthodoxen en zelfs veel
niet-gelovigen. De jongeren verspreiden de boodschap via sociale
netwerken, waarbij soms ook hun familie wordt betrokken. En de
groep groeit met de dag en de jongeren komen elke avond in groe-
pen van 100 bijeen om samen een Weesgegroet te bidden en de
gedachte van het "avondwoordje" te ontvangen, op de wijze van Don
Bosco. Zij doen dit nu al meer dan 300 dagen elke dag, sinds de Oe-
kraïense crisis weer begon te escaleren.

Zelfs in Jytomyr, een stad ongeveer 110 km ten westen van Kiev,
waar de Salesianen de "Vsesvit"-school leiden en een modern orato-
rium proberen te ontwikkelen, bidden de mensen voor vrede en pro-
beren zij de angst weg te nemen door middel van dialoog. "Natuurlijk
praten we over de situatie met onze leerlingen," merkt Nataliya Na-
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galevska, 48, een lerares Italiaans aan de Salesiaanse school, "maar
bovenal bidden we voor vrede. Elke maandag promoten we een ge-
meenschappelijk gebed met de hele school. Onze kinderen bidden
veel en hun gebed is zo oprecht! Ze baden voor de Covid-19 pande-
mie. En nu bidden ze dat deze crisis niet tot conflicten zal leiden.
En zelfs in Lviv, een stad ver van Kiev, in het uiterste westen van het
land, op slechts 70 km van Polen, melden de Salesianen een ge-
schorste en gespannen sfeer: in de afgelopen weken heeft de Sale-
sianenschool verschillende malen haar lessen moeten onderbreken
vanwege alarmbommen, die gelukkig allemaal vals bleken te zijn.
"Yuri Smakous, 39, decaan van het gymnasium en de middelbare
school van de Zonen van Don Bosco, waar ongeveer 400 leerlingen
tussen 10 en 17 jaar studeren.

In Lviv omvat het salesiaans huis ook een gezinshuis dat 65 wezen
of kinderen tussen 6 en 18 jaar uit gezinnen in grote moeilijkheden
opvangt, en een beroepsschool met verschillende studierichtingen,
van hotelmanagement tot timmerwerk. Het huis wordt gerund door
pater Andryi Bodnar, 39, uit Lviv, die zegt: "Natuurlijk voelen we hier
in het westen niet dezelfde spanning als in de oostelijke regio's.
Aan het oostfront, in Dnipro, de derde stad van Oekraïne, niet ver
van het grondgebied van Donetsk, woont de salesiaanse pater Oleh
Ladnyuk, die sinds 2014, toen het conflict in de Donbass uitbrak, is
opgeroepen als militair aalmoezenier voor de Oekraïense troepen
aan het front.

Normaal gesproken reist hij tussen de dorpen van de regio om ani-
matiecursussen te geven aan jonge Salesianen in Grieks-katholieke
parochies. "We organiseren zomerkampen, en ik zou ook graag op-
leidingen voor jonge leiders op deze gebieden aanbieden. Maar nu
denkt hij, samen met de pastoors van de gebieden en in samenwer-
king met de Caritas die aan het front actief is, na over hoe de evacu-
atie van de inwoners, te beginnen met de kinderen, in geval van
oorlog kan worden georganiseerd.
Over de aanpak waarmee de burgers deze momenten beleven, zegt
pater Ladnyuk tot slot: "Alle journalisten die naar Oekraïne komen,
denken dat ze paniek onder de burgers zullen aantreffen. Maar we
leven al acht jaar in een conflictsituatie. We zijn bang, natuurlijk,
maar mei

Normaal gesproken reist hij tussen de dorpen van de regio om ani-
matiecursussen te geven aan jonge salesianen in Grieks-katholieke
parochies. "We organiseren zomerkampen, en ik zou ook graag op-
leidingen voor jonge leiders op deze gebieden aanbieden. Maar nu
denkt hij, samen met de pastoors van de gebieden en in samenwer-
king met de Caritas die aan het front actief is, na over hoe de evacu-
atie van de inwoners, te beginnen met de kinderen, in geval van
oorlog kan worden georganiseerd.

Over de aanpak waarmee de burgers deze momenten beleven, zegt
pater Ladnyuk tot slot: "Alle journalisten die naar Oekraïne komen,
denken dat ze paniek onder de burgers zullen aantreffen. Maar we
leven al acht jaar in een conflictsituatie. We zijn bang, natuurlijk,
maar dat is intussen ons dagelijks leven geworden. Journalisten be-
grijpen niet dat zij ons zo kalm aantreffen ….  Wij zijn het moe, wer-
kelijk moe, om ons nog angstig te tonen.

(Vertaling Gerard Schoorl m.b.v. deepL)



Christoffel Nieuws pagina 8← terug naar pagina 1

De trein van het leven

Het leven is als een trein, met alle registers, omleidingen en calami-
teiten. We stappen in, ontmoeten onze ouders en denken dat ze al-
tijd met ons reizen, maar bij een stop zullen ze uitstappen en we
moeten onze reis zonder hen voortzetten.
Maar veel passagiers gaan op de trein, onze broers en zussen, ne-
ven en nichten, vrienden, zelf de liefde van ons leven. Velen zullen
uitstappen en een groot gat achterlaten. Van anderen zullen we niet
merken dat ze zijn gestopt. Het is een reis vol vreugde, verdriet,
groeten en afscheid.

Het succes is: een goede relatie hebben
met iedereen.
De grote puzzel is: we weten nooit waar
we moeten uitstappen.
Daarom moeten we leven, liefhebben,
vergeven en altijd het beste geven! Om-
dat wanneer het moment is aangebro-
ken, waar we naar buiten moeten en
onze plaats leeg is, alleen mooie ge-
dachten bij ons moeten blijven en voor
altijd verder moeten reizen in de trein
van het leven!!!
Ik wens je, dat je reis elke dag mooier
wordt, je altijd liefde hebt, gezondheid,
succes en geld in je bagage.
Bedankt, aan jullie allemaal passagiers,
in de trein van mijn leven!!! Sterke men-
sen weten hoe ze hun leven in lijn moe-
ten houden. Zelfs met tranen in hun
ogen kunnen zeggen met een glimlach:
het gaat goed.

Pater Jos Jehaes,
aalmoezenier in Luik

Op vakantie?

Check ook bij code groen het advies voor de terugreis

Nieuwsbericht van de rijksoverheid 23-02-2022

Sinds 16 februari 2022 is het weer
mogelijk om naar meer landen te
reizen. Toch kan de coronasituatie
in een land nog ernstig zijn, waar-
door er regels gelden voor de te-
rugreis.

De afgelopen 2 jaar bepaalde de
coronasituatie in een land het reis-
advies. Bij een ernstige coronasitu-
atie kreeg een land een oranje
kleurcode. Bij een laag risico op een coronabesmetting kreeg een
land vaak de kleurcode geel. Sinds 16 februari 2022 kijkt het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken weer naar de volledige veiligheidssituatie
in een land, net zoals voor corona het geval was. Landen die net zo
veilig worden bevonden als Nederland krijgen kleurcode groen.

Bij ernstige veiligheidsrisico’s is een land rood. Dat betekent dat u
mogelijk levensgevaar loopt; reizen naar een gebied met een rode
kleurcode wordt ten strengste afgeraden.

Wat veranderd na 25 februari 2022. Hoe zit het met de test-
plicht?
Reizigers die uit zeerhoogrisicogebieden komen, moeten tot 25 fe-
bruari 2022 verplicht in quarantaine bij aankomst in Nederland. Per
25 februari 2022 vervalt deze quarantaineplicht. Voor reizigers van
buiten de EU/Schengen blijft er een testplicht bestaan. Voor reizigers
uit de EU/Schengen geldt de testplicht ook, maar enkel als zij geen
vaccinatie- of herstelbewijs hebben.

Kortom
Bereid u goed voor op de heenreis, uw verblijf en de terugreis en
check deze website van de overheid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/23/op-vakantie-check-ook-bij-code-groen-het-advies-voor-de-terugreis
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Als u tijdens het wandelen van een frisse bries houdt dan
bent u de laatste weken niets te kort gekomen. Er moest ruim

negentig jaar worden teruggegrepen om een gelijksoortige serie
stormen in zo’n korte periode te kunnen ophalen. Maar eerlijk ge-
zegd zal het de echte wandelaar niet spijten dat er weer een rustige
periode aanbreekt. Meer rust komt er ook rondom de maatregelen
die nodig zijn om Covid-19 en de varianten te kunnen weerstaan. Na
de grote onbekendheid, na het onderzoek, na het vaccineren, na het
testen en na het boosteren lijkt de ontspanning en ook de ontmoeting
weer meer kans te maken. Voorzichtigheid zal geboden blijven, maar
dat is niet met elk virus beheersbaar.

Het begint weer een beetje te lopen. Het aantal georganiseerde wan-
deltochten met een fysieke start- en finishplaats neemt weer toe. Di-
gitaal, of te wel van huis uit en met een smartphone in de hand, zal
nooit helemaal meer verdwijnen, maar de gelegenheid om samen op
te trekken is er weer meer. Belangrijk is om een samenleving zo in te
richten dat de verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf en dat zij niet
altijd naar anderen wijzen als er een nadeel wordt ervaren. Dat is
ook van toepassing in de sportwereld. Organisatoren van wandel-
tochten zorgen voor de faciliteiten zoals de inschrijving, de routes, de
inrichting van de start- en finishplaats, de aanbevolen rustpunten en
de informatie. Deelnemers dragen daarbij net als op andere momen-
ten in het dagelijkse leven hun eigen zorgvuldigheid. Zo komt een
ieder tot haar of zijn recht.

Na zeven dagen inschrijfmogelijkheid staat bij de Nijmeegse
4Daagse de teller op ruim 21.000. We merken dat de wandelsport-
liefhebber er weer aan toe is. Allerlei geluiden zijn ook al waarneem-
baar rondom de feesten die het internationale wandelevenement
opluisteren. Logistieke uitdagingen zullen er dit jaar meer zijn dan
voor 2020. De beschikbaarheid van veel mensen, die in de horeca,
in de evenementenbranche, maar ook in het vrijwilligerswerk en bij
hulpdiensten werkzaam zijn, is in drie jaar tijd sterk veranderd. De

komende maanden zullen moeten uitwijzen hoe een en ander gestal-
te krijgen. Voor inschrijving voor de Vierdaagse van Nijmegen kunt u
naar www.4daagse.nl.

Uit het originele wandelprogramma kan de volgende wandeltocht
worden gehaald:

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

Op 27 februari is er een georganiseerde wandeltocht in Waalwijk, op
5 maart in Breda en op 6 maart zijn er wandeltochten in Tilburg, Ven-
lo en Varsseveld. Als u van plan bent om af te reizen naar het start-
punt 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

www.4daagse.nl
mailto:secretaris@wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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15

MOP

Twee patatten wandelen op straat.

Vraagt de ene patat aan de andere:

‘Waarom kijk jij zo triestig?’

Antwoordt de andere:

‘Omdat ons moeder in de puree zit.’

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.

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 15.

We zijn benieuwd of er mensen zijn die nog weten bij welke ge-
legenheid foto nr 15 gemaakt is. Wie herkent zichzelf?
Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding
van nummer 15. Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

Er heeft wederom iemand gemeld die zich herkent op foto nr.14. Het
is leuk om respons te krijgen op de foto’s. We kijken uit naar de
reacties op onderstaande foto.

Ha Ha Ha

Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 worden de
volgende gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden. Tijdens
de vorige verkiezingen boden
veel gemeentes een eigen
stemwijzer of kieswijzer. Dat
zal ook dit jaar het geval zijn.
Op de website van Stemwijzer
treft u een overzicht aan van
de wijzers van verschillende
gemeenten.

De StemWijzer is de meest
gebruikte stemhulp in verkie-
zingstijd. Door 30 stellingen
met eens, oneens of geen
mening te beantwoorden kun-
nen kiezers hun standpunten
vergelijken met die van politieke partijen.

Als het gaat om kermis en circus spelen in veel gemeenten zaken als
het (her)inrichten van straten en pleinen en het beschikbaar houden
van het centrum voor attracties. Voor de binnenvaart is van belang
wat het beleid is van gemeenten ten aanzien van hun havens en
kades.

We hopen dat u in ieder geval gaat stemmen. Maak gebruik van uw
recht. Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, bij-
voorbeeld door werk, ziekte of vakantie? In dat geval machtig een
ander dit voor u te doen.

Op de website van de Kiesraad kunt u terecht voor algemene infor-
matie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Vind je stemlokaal
Gaat u stemmen? Kijk dan hier waar uw dichtstbijzijnde stemlokaal
is.

Verkiezingsposter in Nijmegen

https://stemwijzer.nl/
https://www.kiesraad.nl/
https://waarismijnstemlokaal.nl/
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HUWELIJK

Andrea Bianca en Katharina Hoby zijn op de magische datum van
dinsdag 22 februari (22 02 2022) in Zürich in het huwelijk getreden.
Katharina was tot voor drie jaar vicesecretaris generaal van FORUM.
De internationale mondiale en oecumenische vergadering van pasto-
res werkzaam in de kermis- en circuswereld.
Andrea is een aantal jaren gespreksleider geweest in de FORUM
vergadering.

Op vrijdag 4 maart gaan Frank Caris en Ellen van Laer trouwen.
Zij geven elkaar om 13.00 uur het ja-woord in het Witte Kerkje in
Stevensweerd. Het kerkelijk huwelijk zal worden ingezegend door
aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

OVERLEDEN

Op zaterdag 12 februari is, op de leeftijd van 87 jaar,
Hilda Wieringa – van Exel overleden.

Op woensdag 16 februari is, in de leeftijd van 79 jaar,
Anneke Olivier overleden. Lid in de Orde van Oranje
Nassau. De afscheidsdienst werd op dinsdag 22 februari
om 13.00 uur gehouden in de aula van crematorium
Heeze te Heeze.

In Dussen is Gerrit van Wijk, echtgenoot van Meriam Vermaas
overleden. Voorheen ms Visioen. De uitvaart heeft op maandag
21 februari plaatsgevonden.
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25-2 Anja Meurs; Michelle Bruins; Frank Put; Sarah-Leigh Meijers.
26-2 Hans Paal; Remco Schelle.
27-2 Dhr. Chris Meering sr.; Juriaan Verberck.
28-2 Birgit Wanders-van Beers, m/s “Thuvine”; Gerard Leensen;
 Herman Rademaker; Lenie van Werkhoven; Sjaak Beyer;
 Vincent Sanders; Daniel Peters.
29-2 Miranda de Vree; dhr. Jan Wennekes.
1-3 Dhr. Anton Wigman jr.; Lobke Jonkman; dhr. Jan Hoks;
 Piet Poppelier, m/s Clamarant.
2-3 Anneke Nuy-Pruyn; mevr. Miep Hoks.
3-3 Mevr. Driessen uit Millingen.
4-3 Joeri van Megen.
5-3 Ruben Pols.
6-3 Myriam De Bot; Patrick Wanders; dhr. Jan Schimmel.
7-3  Dhr. Mark Joosten; dhr. Dennis Buil; dhr. Nick van Haag;
 Jenthe de Jong.
9-3 Inge Brom.
10-3 Doris Buil; Leon Berkers.
11-3 Beppie Leensen-Scheers; mevr. Wilma Bosman-van Hees;
 Peter Poppelier; Erik Bosman, v/h “Tonny”.
12-3 Dhr. Wim de Grundt.

ZONDAG 27 FEBRUARI 2022
Voor familie Kuijten-Joosten, fam. Schoenmakers-Gommers,
dhr. C. Nieuwenhuizen Aalmoezenier v.d. scheepvaart,
ouders Riek Eckelboom-Welsing en Nico Eckelboom,
ouders Elze en Henk Bergamin, dhr. Gustav Pooth,
Pater M. Verhaeghe schippersaalmoezenier,
Extra intentie voor de zieke Ton Strouken en hun overleden zoon.
Dhr. Gerrit van Wijk, voorheen ms Visioen,

Wij bidden om Vrede in de wereld. Voor Oekraïne: dat de wereld-
leiders het welzijn van de mensen steeds voor ogen houden en er
naar handelen.

- Voor het huwelijk van Katharina Hoby en Andrea Bianca
- Voor het huwelijk van Frank Caris en Ellen van Laer.

ZONDAG 6 MAART 2022
Dhr. Wijnand Beukers, Dhr. Bas Teurlings,
Mevr. Sybilla Verweijen-Stenssen,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink, mevr. Jeanne Leijten-Zwaans en dhr. Leon Leijten,
Geoffrey Keizer ms. Avanti, mevr. Sybilla Verweijen-Stenssen,
dhr. Bas Teurlings, ex prins,
mw. Paulina Wams-van Steen, v/h ms Dieu Donné,
dhr. Alois Wendt en George Wendt,
ouders Harry en Mieke Broekmeulen.

Verhuisbericht

Zuster Mathea Bouwman is per 17 februari 2022 verhuisd
van Kloosterstraat in Tilburg naar Oude Dijk 7-30, 5038 VM
Tilburg.
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* Dhr. Piet Herckenrath.  (Zorgcentrum Wael-
wick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

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

*  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 Swin-
hove 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.

* 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 Dijk-
zicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.

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

* Mw. Ellen Minkjan-Kruitbosch, BOVAK di-
rectiesecretaresse.
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.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.

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.

Zo. 13 maart 10.30 uur
Eucharistieviering met celebrant Ad Blom-
merde. Na de viering is een bestuurslid
aanwezig.

Zo. 20 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.nlAGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022

Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans
vinden plaats op het:

Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 25 febr. 19.30 uur Gezellige soosavond met als thema parlevinkers
en proviandboten.

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

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. 27 februari

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

12.49 uur

Om 11 voor één i.p.v. traditionele carnavalsmis.
Herdenking overleden carnavalisten. Startpunt Ma-
rieke beeld op de grote Markt daarna in optocht naar
het beeld ’Hommage’ tegenover het stadhuis. Aan-
sluitend is er gelegenheid met elkaar iets te drinken.

Vr. 4 maart 18.00 uur Jaarvergadering ARGE voor kermis en circus in
Noordrhein-Westfalen in Herne.

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

Wo. 9 maart Begin van de 40-dagentijd. Vasten-boete tijd op
weg naar Pasen.

Do. 10 maart 14.00 uur Soos met… gezellige middag met High Tea en
Bingo!

Zo. 13 maart 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.

Zo 27 febr. 11.00 uur

ER IS WEER een eucharistieviering voor
de schippersgemeenschap van de regio
Rotterdam met voorganger Remy Jacobs.
Na afloop is er een kopje koffie of thee.

Zo. 27 maart 11.00 uur

Eucharistieviering voor de schippersge-
meenschap met voorganger Remy
Jacobs.. 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 Millingse SV St. Nicolaas  2022
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 17 maart 14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Do. 21 april 14.00 uur Gezellige soosmiddag.
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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Schippersvereniging Sterreschans uit Doornen-
burg, gaat weer varen.

Na de persconferentie op 15 februari jl. mogen we
weer het anker opdraaien. De laatste coronastap zet-
ten we op vrijdag 25 februari a.s. Dan gelden weer de
normale openingstijden; nemen we afscheid van de corona QR code,
verplichte 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.
Wat een geluk, dan kan onze geplande verenigingsavond doorgaan
op vrijdag 25 februari a.s. in onze thuishaven het OC, Ontmoetings-
centrum te Doornenburg. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 tot
circa 22.00 uur. Als thema op deze avond, parlevinkers en proviand
boten. Omdat vroeger de schippers hoofdzakelijk afhankelijk waren
om hun dagelijkse proviand aan boord te krijgen, voeren er heel veel
van die ‘winkelschuitjes’ in Nederland, kwamen ‘opzij’ om hun waren
te verkopen, zo ook in onze regio.

Nu we afscheid hebben genomen van de coronamaatregelen, is ie-
dereen die belangstelling of de schippersvereniging en een warm
hart toe dragen, hartelijk welkom, u wordt ontvangen met een echt
‘schippersbakkie’.

De Sterreschans heeft ook een vernieuwde website.

Jaap Stienstra

http://www.svsterreschans.nl/
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Beste circusfans!

De kaartverkoop voor het Circusstad Gala is gestart!

Vanaf nu kun je kaarten kopen voor deze unieke circusavond op vrij-
dag 6 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

Het allereerste Circusstad Gala verenigt prijswinnende acts uit de
grote circusfestivals en de fine fleur van het hedendaagse circusthe-
ater tot één magische voorstelling.

Voor ons is dit de volgende stap in het presenteren van circus als
eigentijdse, vernieuwende kunstvorm aan een zo breed mogelijk pu-
bliek. Benieuwd naar het programma? Het allereerste Circusstad Ga-
la geldt als een van de hoogtepunten van Circusstad Festival. Het
complete festivalprogramma maken we eind maart bekend.

We kijken er enorm naar uit om jullie massaal te ontvangen tijdens
het Circusstad Gala. Verwacht circus dat je ontroert, dat je verbijs-
tert, verbaast en hartelijk laat lachen.

Dit circusfeest wil je niet missen.

Tot vrijdag 6 mei in het Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam.

Menno van Dyke & Dirk Evers (Artistieke en zakelijke leiding)

Meer informatie en kaartverkoop ga naar de website van circusstad.
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://circusstad.nl/
https://circusstad.nl/
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32e jaarvergadering

“vereniging De Binnenvaart”

Op zaterdag 5 maart is een jaarvergadering gepland aan boord van
de ms ‘Marot’. Ligplaats langszij de René Siegfried aan de Werf van
De Biesbosch 92 te Dordrecht. (Achter De Biesbosch hal).

Parkeren is mogelijk en gratis, echter beperkt, naast De
Biesboschhal.

De aanvang van de vergadering is om 13.00 uur (zaal open vanaf
12.00 uur).

U wordt verzocht zich hiervoor tijdig aan te melden via het
contactformulier op de webpagina van De Binnenvaart, of bij het
secretariaat per e-mail secretaris@debinnenvaart.nl , of telefonisch
op nummer 06 1234 4170 onder vermelding van naam, lidnummer
en telefoonnummer.

Behalve voor een contactonderzoek voor het geval het onverhoopt
nodig mocht worden, kan het bestuur zo het aantal bezoekers
bijhouden in verband met de maximale capaciteit.

https://www.debinnenvaart.nl/contact/
mailto:secretaris@debinnenvaart.nl
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Beste vrienden van de STL,

De volgende editie van het STL vindt plaats op dinsdag 27 sep-
tember (11.00 - 19.00 uur) en woensdag 28 september (11.00 -
17.00 uur). Hoe zit het met jou? Voel je deze innerlijke drang ook
al? Doe dan met ons mee en word (weer) exposant op STL 2022
of bestel nu uw gratis ticket.

Ga voor meer informatie naar de Shipping Technics Logistics
website.

De enige binnenvaartbeurs van Duitsland - de "Shipping Technics
Logistics (STL)" - kon zich vorig jaar ondanks alle Corona-ontwikke-
lingen verheugen in een zeer levendige deelname van exposanten
en bezoekers. Na afloop van de beurs vernamen wij dat er ook na-
dien nog talrijke contracten waren ondertekend. Een geweldige feed-
back voor ons van het beurs- en congrescentrum Kalkar en ook een
stimulans om door te gaan met de planning voor 2022. Want ook dit
jaar willen wij voor u "DE netwerkhaven" aan de Niederrhein zijn,
waar u op ca. 9.000 m² het anker kunt uitgooien en nieuwe contacten
kunt leggen.

U ontmoet hier gegarandeerd de juiste partners - voor samenwerkin-
gen, maar ook om samen in gesprek de dagelijkse uitdagingen aan
te gaan. Vanzelfsprekend zullen wij ons ook nu weer houden aan
een uitgekiend Corona-beschermingsconcept om alle deelnemers
aan de sector in deze moeilijke tijden volledige zekerheid te bieden.

We kijken ernaar uit u te zien!

Met vriendelijke groeten uit Kalkar

Pim Groot Obbink en het team van Messe Kalkar

T +49 2824 910 149
M +49 1515 2663 129

E-mail: pim.groot-obbink@messekalkar.de

https://www.shipping-technics-logistics.de/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Shipping%20Technics%20Logistics%202022&utm_campaign=Shipping%20Technics%20Logistics%201%2F2022%20DE%20-%20S%20T%20L%20%202022&vgo_ee=9VcvqB5lo5jkfsR3AR6kig%3D%3D
https://www.shipping-technics-logistics.de/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Shipping%20Technics%20Logistics%202022&utm_campaign=Shipping%20Technics%20Logistics%201%2F2022%20DE%20-%20S%20T%20L%20%202022&vgo_ee=9VcvqB5lo5jkfsR3AR6kig%3D%3D
pim.groot-obbink@messekalkar.de
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Privacy vriendelijk internetten

Met de extensie (uitbreiding) Startpage Privacy Protection aan je
browser kun je internetten zonder meeglurende
advertentiebedrijven. De extensie blokkeert trackingcookies van
die bedrijven. Het effect is dat je minder advertenties ziet en
zorgt voor meer privacy bij het internetten.

Als je wilt internetten maak je gebruik van een browser. Een browser
(ook wel (internet)browser of webbrowser genoemd, zoals Chrome,
Firefox en Edge) is een computerprogramma om webpagina's te
bekijken. Om te kunnen zoeken op internet maakt een browser
gebruik van een zogeheten zoekmachine. De meest bekende
zoekmachine is Google, maar er zijn ook andere zoals bijvoorbeeld
Bing en Yahoo.
Het gebruik van Google lijkt gratis, maar dat is schijn. Je betaald
eigenlijk met je persoonlijke gegevens. Gegevens die Google
verzameld en aan bedrijven doorverkoopt om te gebruiken in
reclame.

Privacy Protection is een nieuwe dienst van Startpage die zich als
een extensie aan je
browser toevoegt. De
extensie voorkomt dat
advertentiebedrijven je
volgen via trackers en
cookies. Zo ben je dus
niet alleen bij het zoeken
tegen gluurders
beschermd. De plugin
werkt alleen in de
browsers Chrome en
Firefox.

Startpage maakt gebruik van de zoekindex van Google. Het zit als
het ware tussen je computer en Google in en kent jou persoonlijke
gegevens niet zodat die gegevens niet in de zoekopdracht naar
Google zitten.

Google personaliseert je zoekresultaten door je locatie en eerdere
zoekopdrachten in de resultaten mee te nemen. Dus als je 'kapper'
zoekt, toont Google de kappers in jouw buurt. En als je eerder naar
Kapper De Barbier hebt gezocht dan krijg je dat bedrijf hoger in de
zoekresultaten van Google.

Startpage past de resultaten niet aan, want de zoekmachine kent jou
niet. Afgezien van je taalinstelling. Je ziet dus alleen landelijke
ketens van kappers als je 'kapper' zoekt. Zoek je dus een kapper in
bijvoorbeeld je woonplaats Zwijndrecht dan moet je die naam
meenemen in je zoekvraag op Startpage. Dan vind je wél de lokale
bedrijven ('kapper Zwijndrecht').

Zoeken met Startpage kost dus wat meer moeite. Dat is de prijs die
je betaalt als je je zoekgedrag privé wilt houden.
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Zomertocht 1992

De kopschroef zit nog steeds vast. We heb-
ben een afspraak gemaakt met een werfje in
Wartena in Friesland en daar kunnen we vol-
gende week terecht. Onze zwager Cor Sep
gaat mee, want zijn bootje moet ook geknipt
en geschoren worden. We varen de lJssel af
en gaan zo richting Friesland. Het is na 17 mei
en het weer is goed. We hebben onze neef
Frans heel hartelijk bedankt voor zijn gastvrij-
heid vanaf 1981. Tot nu toe hebben we elke
winter op zijn terrein gelegen. Een leuke tijd
vol goede herinneringen.
We gaan volgens plan woensdag de helling
op. Het was maar een kleine helling en de tjalk
was zwaarder dan de werfbaas dacht. Alles
stond te kraken en te piepen tijdens het op-
draaien. Je kon goed horen dat de sleetjes er
niet op berekend waren om zo'n grote last uit
het water te halen. Ik was bang dat de het he-
le spul door de slee zou zakken. Maar geluk-
kig stonden we na een half uur hoog en droog.
Echt heel hoog! De kop van de tjalk stak bo-
ven het huis van de werfbaas uit. De baas
moest toegeven dat zijn helling eigenlijk niet
op zo'n gewicht berekend was. Die boot van u
weegt wel enkele tonnen! Hij is ook gebouwd
als zeetjalk, dus er zit wel een klompje ijzer
aan. Het touw in de kopschroef hing onder het
vlak uit. Met een scherp mes had ik het er zo

uit. Dat viel mee! lk heb de tjalk gelijk af laten
spuiten en er ook een kwastje teer op laten
zetten. Alles zag er weer schier uit. Dat woord
kende ik niet. Zoals ik al geschreven heb lie-
ten wij een vrachtschip bouwen bij Sander in
Delfzijl. Toen het schip in het water lag zei de
werfbaas: Broekmeulen, hij ziet er schier uit.
Dat betekende dat hij er mooi uitzag. De tim-
merman had het dikwijls over een lutje spie-
ker. Dat was een kleine spijker. Dat is allemaal
maar een weet en een vlooi vangen een
vlugigheid, zou mijn moeder zeggen.
Mijn moeder kon goed vertellen. Ze las veel
boeken en als ze een boek uit had, vertelde
ze het helemaal na. Vader zat dan mee te luis-
teren. Dat deed hij liever dan het zelf lezen,
geloof ik. Het was jammer dat mijn moeder
dikwijls ziek was, maar wij wisten natuurlijk
nooit wat de oorzaak was. Waar de kindertjes
vandaan kwamen werd wel eens besproken
als er weer eentje kwam. Maar altijd op een
vage manier. Zo was ik in de Belgische Kem-
pen in het bos uit een nest gehaald. Mijn broer
was door de ooievaar gebracht. Mijn oudste
zus was, geloof ik, uit een witte kool geplukt.
Bij het aannemen van de baby was mijn moe-
der altijd van de trap gevallen, zo het schijnt.
Ze lag altijd negen dagen op bed als er een
kind gekomen was. De voorlichting bij ons
thuis was nul komma nul. Ik ben nu de vijfent-
achtig gepasseerd, maar als ik het van thuis
had moeten weten, wist ik het nu nog niet. lk
had het geluk dat ik bij de meisjes nogal goed
in de markt lag. Die wisten gewoonlijk heel wat
meer dan ik. Als die met jongens uitgingen
moesten ze altijd oppassen, want die waren er
dikwijls op uit om een gezinnetje te stichten.
Daarom moesten ze van wanten weten, an-

ders kon het wel eens verkeerd aflopen. Niet
dat ik er onder geleden heb, want het is alle-
maal nog goed gekomen.

lk was even van mijn oorspronkelijke verhaal
afgedwaald, maar ik ga nu weer gewoon ver-
der. Na onze tjalk ging de boot van Cor Sep
de helling op. Zijn vrouw Sybilla had het er niet
zo op, omdat ze het gekraak en gepiep bij ons
gehoord had. Maar bij hun ging alles goed. Na
een paar dagen is ook die boot weer prima in
orde. Toen zijn we vertrokken naar Harlingen.
Het weer is heel mooi. In Harlingen waren we
al enige jaren niet meer geweest. Wij vinden
het een mooie en gezellige stad met veel wa-
ter en veel havens.

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


Christoffel Nieuws pagina 25← terug naar pagina 1

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

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

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

NL25 INGB 0003 0468 25

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

NL34 RABO 0135 8743 27

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

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ
Nijmegen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman

G. Brugman
Vacature

G. Verschuren
H. Leensen

G. Janssen-Raats
Win. en Ger. Leensen

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren

R. Van Schaijk

COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor
Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
Livestream
—-------------------------------------------------------

COLOFON
Christoffel Nieuwsbrief 5 verschijnt op donderdag 10 maart 2022.
Deadline: maandag 7 maart.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, pater Jos Jehaes, Gerard Schoorl,
Mieke Bosman, Jaap Stienstra.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de binnenvaart,
circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een
familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.   B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC     Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier   Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de in-
houd van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Christoffel
Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel
of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen,
zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgegeven telefoonnummer
worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneeadministratie. Waaronder de
tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aanpassing.
Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier aan op onze
website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever.

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
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