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Van de bestuurs- en directietafel

De vrede in de wereld, de vrede in Europa staat onder
druk. Dagelijks zijn er verschrikkelijke beelden op de tv te
zien of verhalen te lezen in de (social) media. We horen
schrijnende verhalen.
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Het verhaal van Maksym Ryabukha

Rector van het Salesiaans huis "Maria Hulp van Christe-
nen", in Kiev, belicht de pijn van een bevolking die uitgeput
is door de bombardementen. Het verhaal van een priester
die de mis opdraagt in een bunker.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier
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12. Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd
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De vrede in de wereld, de vrede in Europa staat onder druk. Dage-
lijks zijn er verschrikkelijke beelden op de tv te zien of verhalen te
lezen in de (social) media. Wat te denken van de batterij deskundi-
gen die hun verhaal in de praatprogramma’s vertellen. Maar als u het
volgt, merkt u dat de deskundigheid en de kennis betrekkelijk is. Elke
dag moeten meningen bijgesteld worden.
We horen schrijnende verhalen. Maar we horen ook verhalen van
mensen die hun solidariteit betuigen en geld en materiaal inzamelen
om de ontheemden een hart onder de riem te steken.
Wij raken eraan gewend. Mocht tot vorige week op zaterdagmorgen
het NOS-journaal ons op de hoogte stellen van de ontwikkelingen:
nu is op zaterdag het eerste journaal te zien om 13.00 uur.
Ondertussen komen de berichten voorbij van mensen die helpen, die
financiën bij elkaar sprokkelen. In Beuningen bijvoorbeeld. Kinderen
halen lege flessen met statiegeld op om vluchtelingen te ondersteu-
nen. Elders wordt kleding verzameld.

Bewoners van appartementen aan de Waalhaven in Nijmegen bera-
den zich ook op hoe mensen te helpen die aan boord komen van het
cruiseschip dat in de Nijmeegse Waalhaven ligt.
Het cruiseschip ligt er sinds maandag 14 maart. Bij een bezoek hier-
aan zagen we dat er grote hekken omheen geplaatst waren. Dat is
nu niet echt een hartelijk welkom. Er is direct contact opgenomen
met de havendienst of zij hiervan wist. Ja, was het antwoord, het is
om pottenkijkers te weren.

Aan burgemeester Bruls is ook deze opmerking verzonden. Tot op
heden – en dat zijn we niet van hem gewend - nog geen reactie. In
een kennismakingsgesprek met de locatiemanager van het cruise-
schip is deze zorg op tafel gelegd. Onze opmerkingen over het ge-
plaatste hekwerk vond hij begrijpelijk. Gelukkig is er niet alleen vanuit
het KSCC, maar ook vanuit de omwonenden van de haven een ge-
lijksoortige opmerking geplaatst. We moeten toch wel in staat zijn om
dit hekwerk wat op te leuken met coniferen of plantenbakken of iets
dergelijks.
Met hem hebben wij verder besproken dat wanneer er dingen nodig
zijn die niet gesubsidieerd worden hij bij ons kan aankloppen. Daar-
voor is de hulp ingeroepen van Aqua Link het scheepvaartbedrijfsle-
ven. Met Willy Verberck, de voorzitter van Aqua Link is afgesproken
dat hij de ondernemers warm zou maken om geld te geven. Natuur-
lijk moeten het wel om concrete en goed onderbouwde vragen zijn.
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Vanuit de parochie, wij schreven het u, zullen
de financiën die bijeengebracht worden met de

vastenactie overgemaakt worden aan de Salesianen
die in Oekraïne werken. Via het centrale bureau van de con-

gregatie van don Bosco is de logistiek van de financiën zeker en
wordt een direct lijn gewaarborgd.
Deze week is ook door een goede weldoener een bedrag
van € 10.000 toegezegd speciaal voor Oekraïense en
Russische artiesten (de laatsten moeten wel het beleid
van het Kremlin duidelijk afwijzen). Via internationale con-
tacten proberen wij mensen op het spoor te komen. Hier-
voor staat een enorm internationaal netwerk ter
beschikking.
De opbrengst van de vastenactie bedraagt d.d. 24 maart
€ 1.500,-.

Blij zijn we dat het KSCC en de parochie dit allemaal kun-
nen doen samen met heel groot internationaal netwerk en
met heel veel mensen.
Daarom geeft gul, geef heel gul.

100.000 plaatsen voor vluchtelingen uit
Oekraïne in de 25 veiligheidsregio’s in Ne-
derland

Er wordt naarstig gezocht naar opvangplaat-
sen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dit blijkt niet zo simpel. Mo-
menteel worden sportaccommodaties ingericht, maar die zijn er om
de eerste nood te lenigen.
Misschien kunnen de besturen van de internaten clusters Limena en
Meander binnen hun stichting bekijken of er leegstand is, en zo ja of
deze ter beschikking gesteld kan worden aan de vluchtelingen.

Uitslag verkiezingen gemeenteraden
Donderdagmorgen waren de uitslagen van alle gemeenten binnen.
De laatste uitslag was naar ik meen, van de gemeente Rijnwaarden.

Wat blijkt: het politieke veld is nog meer versplinterd dan voorheen.
Het blijkt ook dat de plaatselijke partijen het heel goed gedaan heb-
ben. Hun mensen hebben contact met de burgers. Dat werkt beter
dan reclame op radio en tv. Natuurlijk jongeren in die partijen denken
dat de Social Media hét middel is. Maar uit steekproeven en onder-
zoeken blijkt dat direct contact met de burger het concept is om een
goede verkiezing uitslag te maken.
Wij zijn benieuwd hoe gemeenteraden eruit gaan zien en wat dit be-
tekent voor de kermis-, circus- en binnenvaartgemeenschap.
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Op vrijdag 25 maart komt het erop aan voor de sociaaleconomi-
sche organisaties Koninklijke BLN Schuttevaer en het CBRB

Op vrijdag 25 maart is er een buitengewone ledenvergadering van
koninklijke BLN Schuttevaer en het CBRB. Er wordt dan gestemd
over wel of geen akkoord met de fusie van deze twee organisaties.
In de eerste vergadering op 11 maart was er geen quorum van 2/3
van de leden. De stemming werd omgezet tot peiling. Nu op 25
maart is er een tweede algemene ledenvergadering waarin het voor-
stel van fusie weer ter stemming wordt gebracht. Er is geen aanwe-
zigheid van 2/3 van de leden nodig. Maar als 2/3 van de
aanwezigen, hetzij live of digitaal, akkoord gaan, wordt het voorstel
voor de fusie aangenomen.

Koren

Ik ben blij met de opstart van het
KSCC-kerkkoor en De Waalkan-
ters in Nijmegen.

Kermis mis Woerden

Ook ben ik bezig met
de voorbereiding
voor de h. Mis in de
botsauto op de kerk-
mis in Woerden. Na
twee jaar corona be-
gint het leven weer
een beetje normaal
te worden.

Afscheid

Afscheid van Diny Sanders op 31 maart en op 1 april afscheid van
Christie Steinkamp en Marij Heijnst van het internaat st. Nicolaas Nij-
megen.

Het KSCC en het pastoraat dankt hen voor de jarenlange en tomelo-
ze inzet voor de schippers- en kermisjeugd. Er bestonden goede
contacten met hen. De kinderen waren bij hen in goede handen. On-
danks het feit dat het aantal kinderen drastisch terugliep, zetten zij
zich meer dan 100 % en zeer gemotiveerd in.
Van harte wensen wij hen een goede toekomst: blijf gezond.

Kermis mis Woerden
23-4-2017
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Voorbereiding op de Eerste Communie gaat van start

De eerste bijeenkomst is op zondag 27 maart direct na de zondag-
viering op het parochiecentrum in Nijmegen. Kinderen zijn met hun

ouders, peetouders en eventueel opa’s en oma’s van harte welkom.

Video-uitzending wordt uitgebreid

Het KSCC- en parochie videobericht is langzamerhand een begrip geworden. In-
formatie wordt met u gedeeld. We gaan het uitbreiden door zo nu en dan iemand
te interviewen over een belangrijk thema. De eerste die kort wordt geïnterviewd is
Henry Mooren, penningmeester van de Koninklijke BLN Schuttevaer. Onderwerp
de op handen zijnde fusie van Koninklijke BLN Schuttevaer en CBRB.
Een volgende keer is dit Henk Nuij van het Binnenvaartmuseum Nijmegen

Houd de datum 6 juni Tweede Pinksterdag vrij in uw agenda
We vieren dan het jubileum 50 jaar sociaal en pastoraal werk regio Nijmegen
en
de boekpresentatie 50 jaar sociaal pastoraal werk door Hans Jacobs

Zomertijd gaat op 27 maart in

Dit weekend van zaterdag op zon-
dag gaat de klok één uur vooruit.
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(ANS - Kyiv) - Het verhaal van Maksym Ryabukha, rector van het
Salesiaans huis "Maria Hulp van Christenen", aan de rand van de
Oekraïense hoofdstad, belicht de pijn van een bevolking die uitgeput
is door de bombardementen: "Na de avondklok van twee dagen
stonden er maandag eindeloze rijen om alle eerste levensbehoeften
te krijgen. De mensen zijn bang, maar ze verzetten zich." Het verhaal
van een priester die de mis opdraagt in een bunker wordt een teken
van hoop.

Op maandag ging pater Maksym Ryabukha vroeg op pad. In de stra-
ten van de Oekraïense hoofdstad, spookachtig geworden door de
woede van de bombardementen, ontmoette hij honderden mensen
die de straat op stroomden in de hoop een stuk brood, een beetje

melk, een paar flessen water mee naar huis te kunnen nemen: de
benodigdheden om te overleven verschanst in de kelders, in de bun-
kers geërfd van de Koude Oorlog, in de ondergrondse parkeergara-
ges omgebouwd tot provisorische schuilplaatsen.

"Ik heb lange rijen gezien van mensen die allerlei voorraden probeer-
den te bemachtigen, omdat we niet weten wat er in de komende uren
gaat gebeuren", meldt pater Ryabukha aan de Vaticaanse media.
"Je moet je haasten: om 22.00 uur vanavond kun je niet meer circu-
leren en morgenochtend om 7.00 uur, als je weer naar buiten kunt, is
het niet zeker dat je nog iets te eten zult vinden", legt hij bezorgd uit.

Het verhaal van een priester die in de stad Vyšhorod, op nog geen
20 km van Kyiv, de mis opdraagt in een bunker bij het licht van een
gloeilamp, is een tastbaar, emblematisch teken dat de Grieks-katho-
lieke Kerk haar gelovigen en de bevolking niet in de steek heeft gela-
ten. En het is ook een symbool van hoop geworden. "Deze priester,"
zegt pater Ryabukha, "zelfs afgelopen zondag is hij met een paar
mensen onder zijn huis bijeengekomen en heeft de eucharistie ge-
vierd, ondanks het feit dat de strijd woedde."

"De Kerk heeft veel mogelijkheden om hulp te bieden: de eerste en
belangrijkste is geestelijke en morele steun. Want de mensen moe-
ten echt de steun, de kracht, de aanwezigheid van God voelen, en
ook van hun naasten, van de wereld", benadrukt de priester.

Sinds het begin van deze oorlog, herinnert de Salesiaan zich, "zijn
we nooit gestopt met het vieren van missen. We zenden ze ook onli-
ne uit, via sociale netwerken. Maar we zijn nooit gestopt met het be-
zoeken van families, met dicht bij de vluchtelingen te blijven. Elke
priester probeert in zijn eigen parochie zo goed mogelijk de concrete
hulp aan de mensen in goede banen te leiden."

Overgenomen van ANS (Agenzia Info Salesiana) website.

Oekraïne - Fr Ryabukha, sdb: "De Kerk is dicht bij hen die lijden"
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In de beginperiode van de coronacrisis (begin 2020) ontstond binnen
het Nederlandse kermisbedrijf (in groeiende samenstelling) de OSK
(Overkoepelende Stuurgroep Kermis). Opzet is vanaf aanvang ge-
weest om in gezamenlijkheid met de beide Nederlandse kermisbon-
den NKB & BOVAK tezamen met een groep betrokken en actieve
kermisexploitanten, te komen tot een samenwerking waar enerzijds
intern grote behoefte aan was/is en anderzijds éénduidig naar buiten
te treden zowel in haar (landelijke) politieke contacten als ook in
woordvoering/persvoorlichting richting de media.

Nu, bijna twee jaar later, lijkt de coronapandemie zijn hoogtepunt te
hebben gehad en staan we aan het begin van een hopelijk normaal
kermisseizoen 2022. Maar de samenleving IS afgelopen twee jaar
absoluut. Ondertussen raken we als Europa steeds meer verwikkeld
in een oorlog met grote economische en humanitaire gevolgen. Ge-
volgen die we nu al ondervinden bij de aanschaf van nieuwe attrac-
ties maar ook in het onderhoud/revisie van onze huidige attracties.
Om de stijging van de brandstofprijzen nog maar achterwege te la-
ten. Maar de branche worstelt met veel meer problemen zoals:

● Vergunningverlening in samenhang met veiligheidsregio’s en
handhaving.

● PFAS (o.a. stikstofproblematiek in samenhang met de gewijzigde
omgevingsvergunningen).

● Vergroening / herinrichting binnensteden (verlies aan arbeidster-
rein).

● Oprukkende horeca met een claimend gedrag op de openbare
ruimte (terrassen).

● Emissienormen vrachtwagens versus gemeentelijke milieuzone
ontheffing.

Om al deze problemen en uitdagingen voor de nabije toekomst het
hoofd te kunnen bieden is SAMENWERKING het sleutelwoord. Een-
duidige uitstraling van een relatief kleine is daarbij een must.

Overkoepelende Stuurgroep Kermis (OSK): Blikken gericht op de toekomst: hoe nu verder…

Lees verder 
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Vanuit meerdere invalshoeken (zowel landelijke politiek als ook
meerdere individuele burgemeesters) is er een overduidelijke ‘roep’
om professionalisering waarbij door hen wordt aangegeven dat ver-
snippering nooit goed is om doelen te bereiken. De brancheverte-
genwoordiger is en blijft de natuurlijke en gewenste gesprekspartner
van de overheid.

Wij, als OSK, durven te stellen dat de beide brancheorganisaties
BOVAK en NKB ook in de toekomst alle uitdagingen en problemen
nooit alleen aankunnen. Met andere woorden SAMEN STERK MET
EEN EENDUIDIGE VUIST.

CONCREET: Voor nu, de komende tijd en de (nabije) toekomst wil-
len we nadrukkelijk inventariseren welke opdracht (en vertrouwen)
de achterban ons als OSK en de kermisbonden meegeeft. Daarvoor
willen we uw persoonlijke reactie vragen ten aanzien van:

● Wilt u dat de kermisbonden hun samenwerking vervolgen en daar
waar mogelijk intensiveren of mogelijk zelfs fuseren?

● Wilt u dat de OSK moet blijven bestaan en als werkgroep moet blij-
ven fungeren om de gezamenlijke bonden te ondersteunen en van
input te blijven voorzien als adviesgroep en overlegorgaan?

● Wilt u dat de intensieve samenwerking met ONL moet worden
voortgezet in 2022 en de daarop volgende jaren?

● Denkt u dat het nog mogelijk is om een relatief kleine branche te
laten vertegenwoordigen door een tweetal brancheorganisaties of
zou het aan te bevelen zijn te onderzoeken of de krachten (zowel
professioneel als kostentechnisch) gebundeld kunnen worden tot
één organisatie met landelijk draagvlak?

U ALS KERMISEXPLOITANT (LID OF GEEN LID) VERTEGEN-
WOORDIGT DE BRANCHE EN U HEEFT MEDEZEGGENSCHAP
OVER DE TOEKOMST VAN HET NEDERLANDSE KERMISBE-
DRIJF. LAAT UW STEM HOREN!
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Was het u opgevallen dat ongemerkt de instabiliteit
van de wereldpolitiek onder de huid van menig mens is

gekropen. We zijn ons bewust van allerlei brandhaarden op
deze bol, maar als zogenaamde wereldleiders niet meer ontvanke-

lijk zijn voor rationaliteit, wordt het een ander verhaal. Buiten snel
gestegen prijzen van allerlei artikelen kan het ook uitwerken richting
het reizen en het bijwonen van evenementen, vooral als die in het
buitenland zijn. Maar goed, laten we proberen beide benen op de
grond te houden en mensen bij te staan die om hulp vragen. Dat kan
soms in grote eenvoud zijn, zoals we dat nu ook van nabij meema-
ken.

De voeten aan de grond, maar dan niet in stilstand, kan worden ge-
koppeld aan wandelen. En velen onder ons hopen op een glorieus
en feestelijk sportgala tijdens de komende Vierdaagse van Nijmegen.
Zes dagen voor de sluiting van de inschrijvingsperiode werd aange-
geven dat ongeveer 37.000 wandelaars zich hadden aangemeld. De
limiet van 49.000 zal wel niet gehaald worden en dat kan ook te ma-
ken hebben met enkele onwennige omstandigheden, zoals de pan-
demie rondom Covid-19, maar ook met het feit dat het inmiddels
weer drie jaar geleden is dat er een Vierdaagse kon worden gehou-
den. Gewoontes die bijvoorbeeld te maken hebben met verblijf kun-
nen zijn veranderd. En hier en daar is er misschien nog wel een
beetje ontmoetingsangst aanwezig.

Nu duidelijk is er alles aan wordt gedaan om in juli 2022 in Nijmegen
een Vierdaagse te organiseren komen er ook steeds meer geluiden
aangaande de KSCC-Vierdaagse verzorging. De coördinator en het
kernteam van drie jaar geleden zijn al aan het inventariseren hoe
een en ander kan worden opgepakt en kan worden aangepast aan
de tijd van vandaag. In het Christoffel Nieuws stond twee weken ge-
leden al een klein berichtje over de weg voor aanmelding. De websi-
te is nog steeds actief, maar er wordt ook gezocht naar een methode
om de Vierdaagselopers die zich hebben opgegeven voor de verzor-

ging per e-mail een bevestiging te sturen. Het advies is om de ko-
mende periode tot aan de derde dinsdag van juli het Christoffel
Nieuws goed te lezen of af te toe de website van KSCC
(www.kscc.nl) te raadplegen. Het meest uitdagende voor de komen-
de maanden is hoe de rustposten kunnen worden bemenst. Wees in
ieder geval niet bang om in week van 18 juli 2022 een helpende
hand uit te steken. Het wordt sowieso zeer gewaardeerd. En voor
alles geldt: blijf gezond en in conditie!

Uit het originele wandelprogramma kunnen de volgende wandeltoch-
ten worden gehaald:

26 en 27 maart 2022
Lentewandeltocht in Nijmegen
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startpunt: scouting zv De Batavieren Grootstalselaan 13
6533 KH Nijmegen
www.lentewandeltocht.nl
06-45751773

2 en 3 april 2022
Kasteeltocht 2022 in Doornenburg en in Herwen
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-35-42 km
Startpunt: kasteel De Doornenburg Kerkstraat 27
6686 BS Doornenburg
www.sv-olympia.nl
0481-424127 Lees verder 

www.kscc.nl
www.lentewandeltocht.nl
www.sv-olympia.nl
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Op 26 en 27 maart is er een georganiseerde
wandeltocht in Winterswijk, op 27 maart in Rijs-

bergen en op 3 april in Oss. Voor de laatstgenoemde
wandeltocht is de website www.deossemaaskant.nl.

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 kij-

ken of er alsnog geen afgelasting is. Via de website zijn de laatste
ontwikkelingen in te zien en misschien worden er nog maatregelen
gehanteerd.

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 terug te vinden. Veel plezier.

Henry Mooren
Doop en inzegening van twee passagiersschepen

Op zaterdag 19 maart heeft aalmoezenier Van Welzenes twee pas-
sagiersschepen: de ‘Spirit of the Danube’ en de ‘Spirit of the Rhine’
gedoopt en ingezegend. De feestelijke plechtigheden vonden op de
Nieuwe Kade in Arnhem plaats. De doopvrouw was Jennifer (Jenni)
Murray.

De twee schepen van Rederij Rijfers Nautical Management zijn in
Servië op de werf van Vahali Zasavica gebouwd en in Nederland op
de werf van Vahali NL afgebouwd.
De exploitant wordt Saga Holidays UK.

Voor de liefhebber:
MPS Spirit of the Rhine is in 2021 gebouwd en heeft een lengte van 135 m
en een breedte van 11,45 m en herbergt 190 bedden. De hoofdmotoren
zijn twee Caterpillar C32 euro 6.

MPS Spirit of the Danube is in 2022 gebouwd en heeft ook een lengte van
135 m en een breedte van 11,45 m en herbergt 190 bedden. De hoofdmo-
tor is een Scania Maritime DC 13 stage 5.

www.deossemaaskant.nl
www.wandel.nl
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

In dit videobericht heeft de aalmoezenier een kort interview met
Henry Mooren over een fusie tussen belangenverenigingen voor de
binnenvaart: Koninklijke BLN- Schuttevaer en het CBRB.
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.

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Wereld Circus Dag op zaterdag 16 april

Op elke derde zaterdag van april is het
'Wereld Circus Dag' (World Circus Day).

In Nederland houden alle Nederlandse tent-
circussen een open dag en kunt u een kijkje
nemen achter de schermen van het leven
en werken van de artiesten.

De 'Wereld Circus Dag' staat onder be-
scherming van prinses Stéphanie van Mo-
naco en werd voor het eerst gehouden in
2010.

https://youtu.be/l_7o3VFx-GA
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17

MOP
Poetin komt bij een waarzegster

en vraagt naar de toekomst.
Ze zegt: “Ik zie dat je met een limousine

door de drukke menigte rijdt,
de mensen zijn blij en

hebben allemaal een grote glimlach
op hun gezicht!”

Poetin vraagt aan haar:
“Zwaai ik naar hen?”

“Nee”, zegt ze,“de kist is gesloten…!”

Het KSCC fotoarchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de
voorbije jaren.
Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van een
binnenvaartgemeenschap van (soms lang) vervlogen tijden en
vormen ze een wezenlijk onderdeel van ons erfgoed. Het KSCC zet
zich in om het  erfgoed waar mogelijk te beschermen en uit te
dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van oude
foto's.

Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zijn we op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto 17.
Wie o wie is dit? Gegevens graag doorgeven via e-mail:
info@kscc.nl  met vermelding van nummer 17. Wij danken u bij
voorbaat zeer voor uw reactie.

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.

Ha Ha Ha
Ha Ha Ha Ha

Ha Ha Ha
Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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Beste mensen,

Lees gerust even verder; er wordt u deze keer namelijk niet om geld gevraagd!
Een nieuwe bron van inkomsten die u niets extra kost!
Mijn activiteiten als vrijwilliger omvatten inmiddels de verkoop van loten voor de Grote Club
Actie en nog enkele andere zaken voor het St. KSCC. Het zal geen verrassing zijn dat St.
KSCC steeds op zoek is naar nieuwe mogelijkheden voor extra inkomsten en ja, er is er weer
een gevonden.

De Vriendenloterij waar in 2021 ook de BankGiroLoterij in is opgegaan. Als u meespeelt met
de Vriendenloterij wordt 40% van uw inleg verdeeld onder de talrijke goede doelen, maar u
kunt ook zelf een goed doel kiezen waarvoor u met uw lot(en) meespeelt. Dit, door u gekozen
goede doel ontvangt 40% van uw inleg. Dus bij één lot van € 14,50 en 15 trekkingen per jaar
ontvangt het gekozen goede doel maar liefst € 87,00! Dat is nogal de moeite waard en dus
willen wij u vragen om ook St. KSCC als uw goede doel te laten registreren.

Dus: Speelt u al mee met de VriendenLoterij of nam u deel aan de BankGiro loterij (die tegen-
woordig ook de VriendenLoterij is)? Zou u met uw deelname ook de St. KSCC willen steunen
en helpen?
Meld dan bij de klantenservice van de Vriendenloterij dat u voortaan voor St. KSCC mee wilt
spelen.  Het nummer van St. KSCC bij Vriendenloterij is: 20595. Het kost u geen cent ex-
tra en u maakt St. KSCC blij met een mooier toekomstperspectief.
Je regelt het in een handomdraai.

Je kunt contact opnemen met de VriendenLoterij,
om dit te regelen, op de volgende manieren:

● U kunt chatten met de VriendenLoterij (een
snelle optie) volg hiervoor de link naar de Open
Chat pagina op hun website.

● U kunt bellen met de VriendenLoterij via 088 –
020 1020 op maandag t/m vrijdag 09:00 - 21:00
uur en op zaterdag 9:30 - 16:00 uur. Meld dat u
mee wilt gaan spelen voor St. KSCC met num-
mer 20595.

Dat is alles! Het zou geweldig zijn als u deze
moeite voor St. KSCC zou willen doen. Zo gaan
we samen op weg naar een mooiere toekomst.

Alvast hartelijk bedankt namens St. KSCC.

Karel Schreurs

https://faq.vriendenloterij.nl/.../article/naSdc8L9pudDDEGx7
https://www.vriendenloterij.nl/open-chat
https://www.vriendenloterij.nl/open-chat


Christoffel Nieuws pagina 15← terug naar pagina 1

Gefeliciteerd!

Op vrijdag 4 maart hebben Mieke
Bosman, Ria Lentjes en Hans Wester
de cursus BHV met succes doorlopen.

Wij feliciteren hun met het behaalde certificaat.

Paas Crea Doe met Yvonne

Ook Yvonne Meering is terug na de coronatijd en geeft op woensdag 13
april om 13.30 uur een Crea Doe workshop voor het maken van een mooi
Paasstuk.

U kunt zich voor deze workshop inschrijven bij KSCC Nijmegen tel.
+31(0)24 – 377 75 75 of per e-mail: info@kscc.nl.
Inschrijven kan tot woensdag 6 april. De workshop is gratis, u betaalt alleen
voor het materiaal.

De paasstukjes zijn niet te bestellen. U moet de workshop bezoeken waar u
onder de deskundige leiding van Yvonne zelf het paasstuk maakt.

U kunt kiezen uit twee paasstukjes. Een zogeheten taartvorm en een ringvorm.

Voor de taartvorm:
De taartvorm kost € 18,- voor het materiaal en een kop koffie of thee met
appeltaart. U moet zelf een taartschaal meenemen.

Voor de ringvorm:
De ringvorm kost € 19,- voor het materiaal en een kop koffie of thee met
appeltaart.

Taartvorm
Ringvorm

mailto:info@kscc.nl
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DOOP
Op zondag 3 april wordt Codi Maria Martinus Lahnstein gedoopt.
Peetoom en peettante zijn Martin Hoefnagels  en Mieke Claessen.
Codi wordt gedoopt door aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb
op het KSCC Parochiecentrum in Nijmegen.

HEILIGE EERSTE COMMUNIE
Op zondag 3 april ontvangt Kyan Eduard Johannes Eikelenboom
zijn Eerste Heilige Communie. De Heilige Communie wordt uitge-
deeld door aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb op het KSCC
Parochiecentrum in Nijmegen.

OVERLEDEN
Op woensdag 9 maart is, op de leeftijd van 90 jaar, Betsie Thijssen
overleden. Sinds 1992 weduwe van Bertus van der Pluijm en sinds
2007 weduwe van Arie van Strien.
De afscheidsbijeenkomst heeft op woensdag 16 maart in de aula van
crematorium Yardenhuis van Brabant in Oosterhout plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Rietstraat 16, 4941 CC Raamsdonksveer.

Op woensdag 16 maart is, in de leeftijd van 81 jaar, Ria
van Weel overleden. Weduwe van Bert Vermeeren en
Kees Wildenburg. Het afscheid van Ria heeft op dinsdag
22 maart plaatsgevonden in Nijmegen.
Correspondentieadres: Groesbeekseweg 342, 6523 PM
Nijmegen.
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26-3 Mevr. Riek Verberck-Wanders; dhr. Ton Neyenhof;
 Maarten v.d. Donk.
27-3 Ageeth Smit v/h “Danielle-S”; Diana v.d Wijgaart-Snijder;
 Maarten v.d Broek.
28-3 Dhr. Jan Peters; Luuk Derksen; Saskia Sanders.
29-3 Frank Vermaas; dhr. Laurens Mulders; mevr. Lea Bom;
 Boaz Poppelier.
30-3 Theo Janssen uit Groesbeek; Jessica Fendel.
31-3 Gerard Valk m/s “Venus”; Nathalie Wanders m/s “Torrent”.

APRIL

1-4 Mevr. Peters; Ruben Janssen.
2-4 Dhr. Johan Wams; Kim van Berlo; Simone van de Donk;
 Paul van Meegen; Remon Spiegels.
3-4 Dhr. Johan Mooren; Pierre Benner; Ronald Vermeeren;
 Helga Hilda; dhr. Jan van Bon; Noël van Giesen.
4-4 Dhr. Peter Peters vh m/s “Timshel”; Daisy van de Elshout;
 Ria Poppelier-Janssen m/s “Clamarant”; Theo Wanders.
5-4 Derek Hoogenboom; dhr. Stan Wennekes, v/h "Mego";
 Karin van Bremen.
6-4 Dhr. Kees Lagarde v/h “Femmy”; Jonathan Janssen;
 Yvonne Kieboom; Ad Vermeeren; Tallie Hilger.
7-4 Sjaak Bosman; Gerard Derksen.
8-4 Wanda Pruyn-Reymers; Jan Janssen; Henk Verberck jr.;
 Isis Sep; Jolien Kropman; Maria Rutjes-Straatman.

ZONDAG 27 MAART 2022

Mw. Ria Vermeeren-van Weel, Mw. Betsie Thijssen,
Mw. Riekie Ockers-Adriaans  (kruisje),
mw. V. Steentjes-van Welzenes on overleden familieleden familie
Van Welzenes-Klarenaar, mw. Mieke Zandee-van den Oever,
 mw. Eliza Derksen-Wennekes, dhr. G. Wennekes, overledenen fa-
milie Wennekes-Heijmen.

Extra intentie voor nagedachtenis aan Wim Smits voorheen de
Danielle-S en voor overleden familie van Bon-Klarenaar.

Voor einde van de oorlog in Oekraïne.
Voor de slachtoffers van de oorlogen.
Om steun voor de hulpverleners.
Om wijsheid van de regeringsleiders.

ZONDAG 3 APRIL 2022

Voor Mevr. Henny Schelle-Bosman (overleden 09-03-’21)
Dhr. Cor Schelle (overleden 02-04-’21)  kruisje,
Dhr. Ted Jansen (kruisje),
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
dhr. Aloys van Megen, mevr. Truus Wissing-Berns
dhr. Joop van der Marel en Gerard van der Marel,
dhr. G. van der Heijden, Mw. W. Slokkers-Meijer,
dhr. J. Pruyn Oranje B, Jan en Thé Pruyn en Irene.
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*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

Zuster Mathea Bouwman, ziekenhuis in Tilburg
CORR.ADRES: OUDE DIJK 7-30, 5038 VM TIL-
BURG

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

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

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

Dhr. Piet Leensen.
WIJCHEN, GRAAFSEWEG 782, 6603 CR.

* Dhr. Piet Herckenrath.  (Zorgcentrum Wael-
wick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

* 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. Hennie de Grauw (Huize Joh. Zwijsen –
kamer A409).
TILBURG, BURG. BROKXLAAN 1407, 5044
RR.

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

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

* 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 direc-
tiesecretaresse.
APELDOORN, MAUVESTRAAT 133, 7312 LW.

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

rust willen hebben !

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

daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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Op donderdag 14 april organiseert Soos met een boottocht met de
Rhenus Vahalis over de Rijn van Millingen naar Emmerich.
We verzamelen ons om 12.30 uur op de parkeerplaats van koffie- en eet-
huis De Geldersepoort, Rijndijk 6 in Millingen aan de Rijn zodat iedereen
gezamenlijk aan boord gaan. Het vertrek is gepland om 13.00 uur. U
wordt verwelkomd met een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers.

Let op!
Mensen met een rolstoel kunnen aan boord maar er is geen invalidetoilet
aanwezig en zij kunnen in Emmerich niet aan de wal, maar het is mis-
schien ook gezellig om mee te varen.

Rond de klok van 15.00 uur zijn we in Emmerich. Voor degenen die even
de wal op willen is daar gelegenheid toe voor tot 16.30 uur. Dan varen we
terug.

In de afvaart staat er voor u een warm en koud buffet klaar.

Rond 18.00 uur zijn we weer in Millingen aan de Rijn.

De kosten zijn € 42 voor het buffet en 3 consumpties en 2 maal
koffie of thee.

U kunt uzelf opgeven bij KSCC Nijmegen tel.: 024-377 75 75 of e-
mail info@kscc.nl of met een strookje dat ligt bij de ingang van het
Schipperscentrum.

De kosten moeten betaald zijn vóór 31 maart op IBAN-nummer:
NL04 RABO 0135 8795 23
t.n.v. Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart
o.v.v. vermelding Boottocht 14 april en met uw naam adres en tele-
foonnummer.
Of contant betalen vóór 31 maart op het KSCC-Nijmegen.

Groetjes
Gemma Raats en Henriëtte Leensen

KSCC Soos met… Boottocht met buffet
Van Millingen a/d Rijn naar Emmerich met de Rhenus Vahalis

Rhenus Vahalis op de Waal bij Nijmegen

KSCC Vierdaagse Verzorging

Nu de Vierdaagse in Nijmegen van 19 t/m 22 juli
doorgaat is er ook weer de mogelijkheid voor
wandelaars om zich bij het KSCC
aan te melden voor verzorging
onderweg en na afloop van een
wandelmars. U kunt zich hiervoor
aanmelden op de website van de
KSCC Vierdaagse Verzorging.

https://www.ksccvierdaagse.nl/
https://www.ksccvierdaagse.nl/
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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 maart 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 3 april 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

Zo. 10 april 10.30 uur
Eucharistieviering met celebrant Ad
Blommerde. Na de viering is een bestuurslid
aanwezig

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 25 maart 19.30 uur Algemene Leden Vergadering SV Sterre-
schans.

Vr. 29 april 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.

Zo 27 maart 11.00 uur Eucharistieviering met voorganger Remy
Jacobs. Na afloop is er koffie of thee.

Zo. 17 april 11.00 uur

Pasen. Woord- en communiedienst met
voorganger Akke Gerritsen. Na de viering
elkaar weer fijn ontmoeten met een bakkie
koffie of thee.

Zo. 24 april 11.00 uur Eucharistieviering met voorganger Remy
Jacobs.. Na afloop is er 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. 21 april 14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2022
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Do. 24 maart 13.30 uur Klaverjasmiddag. Deelname € 3,- incl koffie
of thee.

Do. 14 april 13.30 uur Klaverjasmiddag. Deelname € 3,- incl koffie
of thee.

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60
E-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
Website: https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN 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 za-
terdag

12.00 -
16.00 uur Binnenvaartmuseum Nijmegen open.

Elke dinsdag 18.15 uur KSCC Kerkkoor repetitie.
Elke woensdag 10.30 uur Repetitie van het koor De Waalkanters.
Elke vrijdag 10.10 uur Bloemschikken voor de kerkviering.

Zo. 27 maart 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te
volgen via livestream.

Do. 31 maart 10.00 uur Afscheid Dinie Sanders van Stg. Meander. Zij gaat met pen-
sioen.

Vr. 1 april 15.00 uur Afscheid van Christi Steinkamp en Marij Heijnst van Stg.
Meander. Christi gaat met pensioen.

Zo. 3 april
11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook te

volgen via livestream.
12.00 uur Voorbereiding kinderen voor de Eerste Communie.

14.00 uur Doop van Codi Lahnstein en Eerste Communie van Kyan
Eikelenboom.

Zo. 10 april 11.00 uur
Palmpasen. Palmwijding. Aanvang Goede Week. Kinderen
mogen een palmpaasstok meebrengen. Aan boord van
het KSCC Schipperscentrum. Ook te volgen via livestream.

12.00 uur Voorbereiding kinderen voor de Eerste Communie.

Do. 14 april 19.00 uur
Witte Donderdag. H. Mis aan boord van het KSCC Schip-
perscentrum. Met muzikale ondersteuning van het KSCC
Kerkkoor o.l.v. Mia Janssen. Ook te volgen via livestream.

Zo. 17 april 11.00 uur

Eerste Paasdag. H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Met muzikale ondersteuning van Sylvia Greven
(zang en fluit) en Ingeborg Hubens (piano) en het KSCC
Kerkkoor o.l.v. Mia Janssen. Ook te volgen via livestream.

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

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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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.

KSCC Nijmegen Soos met… Bingo en High Tea

Na maanden wachten en uitstellen was het donderdag weer zo ver.
We konden weer een leuke Soos met… organiseren. Om te begin-
nen een binnenkomertje. Bingo, altijd populair, met High Tea. Thee
(of koffie) met een selectie van kleine gerechtjes.

De thee was goed, de opkomst was beter en de gezelligheid was
opperbest te noemen. Al met al een geslaagde middag.

Bekijk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/kscc-nijmegen-soos-met-bingo-en-high-tea/
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Algemene Ledenvergadering SV Sterreschans

Op 25 maart a.s. gaat het dan toch gebeuren, er komt weer een jaar-
vergadering, na twee jaar coronaleed.
De vergadering was eerder gepland op 26 november jl. maar kon
toen dus niet doorgaan. Nu dus op vrijdag 25 maart, om 19.30 uur in
het Ontmoetingscentrum in Doornenburg.
Aan bod komen onder andere de bestuursverkiezing, voorstel voor

activiteiten in 2022 en aan-
dacht voor de vernieuwde
website van de Sterreschans
We hopen ook dat we tijdens
de vergadering onze vereni-
gingsmast kunnen presente-
ren. Dat zullen we met een
drankje gepaard laten gaan.
Ook willen we bekendmaken
hoe we de mast officieel
gaan presenteren aan het
publiek. Kortom, voldoende
redenen om de vergadering
te bezoeken!

Met vriendelijke groet,

Peter van Megen,
secretaris Schippers-
vereniging Sterreschans
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Kom naar de Open Scheepvaartdagen Antwerpen

Wat ooit begon als een soort braderij op het eilandje in Antwerpen is heden uitgegroeid
tot een volwaardig event dat jaarlijks 5000 bezoekers trekt. Zowel uit binnen – als bui-
tenland. Iedereen uit de binnenvaart kan er terecht voor o.a. meer informatie over on-
derhoud, technologie, scheepsreparatie, nieuwbouw, inrichting, de nieuwe regelgeving,
opleiding, werkgelegenheid en zoveel meer. Een unieke gelegenheid om te netwerken
en nieuwe contacten te leggen.

LOCATIE
De Open Scheepvaartdagen vinden plaats in één van de iconische oude havendepots,
gelegen naast de Schelde, op 700m van het oude stadscentrum en centraal in de hippe
buurt ‘Het Eilandje’. Dit gebouw maakt onlosmakelijk deel uit van de rijke maritieme ge-
schiedenis van dit oude havengebied en is dan ook dé unieke locatie voor de Open
Scheepvaartdagen.

PARKEREN
Bezoekers van de Open Scheepvaartdagen kunnen parkeren op de parkeerplaats voor
de Waagnatie. Kosten bedragen € 5 per auto per dag. Betaling kan alleen contant bij de
medewerkers van de parking.

Waagnatie – Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen

Meer informatie vind u op de website: https://osd-antwerpen.be/

https://osd-antwerpen.be/
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Aan de andere kant van het werfje zag ik klei-
ne steigertjes van hout. Op zo'n steiger heb ik
vastgemaakt. We lagen tegen een weiland en
in de verte stond een boerderij. 's Avonds om
tien uur komt die boer langs en vraagt een
tientje van mij. We lagen op zijn grond en als
we aan de wal gingen moesten we door zijn
weiland. Zodoende. Er zat niets anders op
dan betalen. 's Morgens om zes uur zie ik een
tractor aankomen. lk mijn bed uit en wat zie
ik? De boer was zijn land aan het bemesten
met een grote strontkar. Hij kwam ook vlak
langs ons schip. Je ging zowat van je stokje.
Wat een lucht! lk heb nog naar hem geroepen
dat we geen mest meer nodig hadden, dat we
al lang volgroeid waren. Maar dat verstond hij
niet door het lawaai van de tractor. Per mari-
foon had ik mijn zwager ingelicht waar wij la-
gen. Die was 's avonds al bij ons. Het
opsturen van het onderdeel was meegevallen.
De volgende dag zijn we richting Sneek geva-
ren. In Sneek lag alles zo vol met jachten dat
we door Sneek pas konden liggen. We zijn de
volgende morgen maar naar Heeg gevaren.
Het is daar een en al jacht wat je ziet. Ze le-
ven er van de watersport. Een goede kennis
van ons, ook een oud-schipper, zit er met zijn
vrouw in een weekendhuisje. Dat wisten wij.
Toen we vastlagen zijn we ze direct op gaan
zoeken. Het waren leuke huurhuisjes. Zij de-

den dat al jaren. Soms huurden ze een zeil-
boot en op het Fluessenmeer kun je mooi
zeilen. Wij lagen mooi tegen een groen walle-
tje. Allebei achter elkaar. We zetten onze
stoeltjes aan de wal en zaten er prinsheerlijk.
Maar de eigenaar van dat stuk grond was niet
zo blij met ons. Hij berekende havengeld per
persoon. Maar dat viel tegen. Hij had gedacht:
daar liggen twee grote jachten en daar zullen
wel veel mensen op zitten. Maar wij waren
maar met zijn tweeën en ook mijn zwager was
er alleen met zijn vrouw. De kant van onze
twee boten lag precies vol. De volgende dag
kwam hij vragen of we zo goed wilden zijn te
verhalen, want achter ons had hij nog een
klein haventje. Of we daar wilden gaan liggen.
Er was daar geen mooi groen kantje, maar we
hebben het toch maar gedaan. Wij vonden
het ook zielig voor hem dat hij daar twee grote
schepen voor de wal had liggen zonder iets te
beuren.

De volgende dag gaan we een fietstochtje
maken naar lJlst. Onze kennissen gaan ook
mee. Het wordt een mooi tochtje met prima
weer. lJlst is een mooi klein plaatsje. Het ligt
langs een kanaaltje. Als we 's avonds weer
terug aan boord zijn besluiten we om de vol-
gende dag naar Stavoren te varen. We be-
zoeken er het Vrouwtje van Stavoren. Mijn
moeder zong er vroeger een liedje over en nu
stonden we naast haar standbeeld. Het
plaatsje zelf stelt niet veel voor. Er is wel een
flinke haven waar de Enkhuizer boot aanlegt
met reizigers die met de trein naar Friesland
en Groningen gaan. We liggen met zijn twee-
tjes op een mooie houten steiger.

In de morgen komt onze kennis uit de Heeg
om een uur of elf bij ons langszij met een zeil-
boot. Bij een kopje koffie hebben we gezellig
zitten praten. Wij waren eigenlijk van plan om
het lJsselmeer over te steken naar Medem-
blik, maar er was een stevige bries die net
dwars in de zij stond. Miek herinnert zich nog
de oversteek van de vorige keer en zegt: la-
ten we maar wachten tot het wat stiller wordt.

Wordt vervolgd.

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

Volg het KSCC op:

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

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

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

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

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

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

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

6500 AJ Nijmegen

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

NL47 INGB 0001 1623 01

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

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

NL25 INGB 0003 0468 25

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

NL34 RABO 0135 8743 27

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

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

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 7 verschijnt op donderdag 7 april 2022
Deadline: maandag 4 april.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman, Gemma Raats,
Henriëtte Leensen, Karel Schreurs.

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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