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Van de bestuurs- en directietafel

Op Hemelvaartsdag 26 mei vieren we het Eerste Commu-
niefeest. Er zijn gelukkig nog ouders die hun kinderen de
Eerste Communie laten doen. De kinderen zijn uitgenodigd
voor de voorbereidingsbijeenkomst na de heilige Mis.
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Vastenaktie OORLOG IN DE OEKRAÏNE

De aanval van Rusland op Oekraïne heeft al honderden
mensenlevens onder de burgerbevolking geëist - ook kin-
deren. De Salesianen helpen de mensen in de regio en de
vluchtelingen.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier
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Aan onze kant van de wereld maken wij ons druk over de komende
paasdagen: Slagers, bakkers, grootgrutters zetten alles op alles om
met hun producten de mensen een heerlijk en ontspannen paasfeest
te bezorgen. Ook de kermis maakt zich op voor een feestweekend.

In Nederland maakt men
zich druk om de plannen om
het contant geld af te schaf-
fen vanwege de grote wit-
was praktijken (door de
banken zelf mogelijk ge-
maakt), een proces aan te
spannen om de bouw stil te
leggen wegens de stikstof.
Een paar duizend kilometer
verderop in Oekraïne: Oor-
log, met verschrikkelijke
beelden van doden op straat, barbaars.

Hadden wij na de Tweede Wereldoorlog gedacht: dat nooit meer.
Het lijkt erop dat nu harde klappen uitgedeeld worden en er heel veel
burgers slachtoffer zijn.

Laten wij hopen dat er achter de schermen onderhandeld wordt, la-
ten wij hopen dat mensen in Rusland wakker worden geschud wan-
neer de informatie en beelden te zien zijn. Maar dit blijkt ijdele hoop:
de echte informatie, de echte verhalen worden geweerd uit de publi-
citeit. Hou de mensen maar dom is daar nog steeds het adagium.

De gevolgen van de oorlog worden steeds meer merkbaar: de ener-
gieprijzen rijzen de pan uit. Onlangs heeft de overheid de belasting
op benzine en diesel verlaagd. Dit is gewoon het teruggeven van het
kwartje van Kok en helemaal geen gebaar van: kijk eens hoe de
overheid meeleeft. Hoe goed we zijn.

Maar de oorlog heeft ook effect op de aanvoer van goederen zoals
meel en olie. Zondag jl. vertelde iemand die graag kookte, mij dat ze
hachee wilde maken en daarvoor meel nodig had. Helaas had ze die
niet in huis dus dan maar even naar de grutter. Tegen het winkel-
meisje: “Mevrouw, weet u waar ik het meel kan vinden?” “Mevrouw,
ik weet waar het meel moet staan, maar die is uitverkocht, en wan-
neer de nieuwe voorraad komt kan ik u ziet zeggen.”

Zo gaat het ook met de bakolie. Op de kermis is vaak een lekkere
geur van oliebollen en appelbeignets te ruiken. Door de schaarste
aan bloem en olie komen de exploitanten in grote problemen.
Voor de binnenvaart en de cruisevaart tikken de hoge energiekosten
pittig door. De inflatie is hoog. Er zal alles aan gedaan moeten wor-
den om de onderste laag van de samenleving te ondersteunen.

Anderzijds mogen wij blij zijn dat we leven in een vrij en democra-
tisch land waar we voor van het behoud ervan moeten blijven inzet-
ten.
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Hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Hulp aan de Oekraïense vluchtelingen aan de boord
van de twee cruiseschepen die inmiddels afgemeerd

liggen in de Waalhaven in Nijmegen. Vermeldenswaardig dat er
in deze situatie dingen gedaan kunnen worden waar normaal maan-
den voor staan. De mond van de haven is vrijdag jl. uitgebaggerd.
Anders kon het tweede cruiseschip de haven niet in.

Het KSCC, het pastoraat voor kermis en circus en binnenvaart, de
ondernemersvereniging Aqualink en de Lions club Keizer Karel wil-
len ondersteuning geven.

Vorige week dinsdag 29 maart is er een gesprek geweest met de
locatiemanager van de twee schepen. Op zich een goed gesprek,
maar en dan begint het: onze voorstellen moeten eerst voorgelegd
worden aan het team. Dat begrijp ik. Maar de wereld van de ge-
meente kennende – in andere gemeenten zal het wel niet veel an-
ders zijn – je hoopt dat dit team een mandaat heeft om te besluiten.
Vanuit onze kant is aangegeven dat wij deze week willen horen of
ons voorstel om onder andere dat hekwerk op te leuken, misschien
te zorgen dat er ontspanningsmateriaal komt, mocht dit niet voldoen-
de aanwezig zijn, geaccepteerd wordt. Wij hebben gevraagd of zij
zelf ook misschien betere voorstellen hebben. Die zijn van harte wel-
kom. We hebben ruimten van het KSCC-centrum aangeboden, waar
men eventueel activiteiten in kan organiseren.

Betaald parkeren in de Waalhaven

De maatregel om betaald parkeren in de
Waalhaven door te voeren valt zeer slecht
bij het hen die betrokken zijn bij of die
diensten afnemen van het KSCC en de
parochie. Tijdens een gesprek met verte-
genwoordigers van de gemeente was toe-
gezegd dat de situatie van het KSCC en
de parochie teruggekoppeld zou worden
naar een hoger level in de gemeente.
Nu zijn we een maand verder, en nog
geen antwoord. De directie van het KSCC
en de parochie is nu een brief gestuurd
naar het college van Burgemeester en
wethouders. Woensdag jl. is een kopie
verstuurd naar alle raadsleden.
Wij zijn benieuwd naar het antwoorden:
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College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG  Nijmegen
Nijmegen, 30 maart 2022

Onderwerp: parkeertarieven Waalhaven voor mensen die van de sociale en pastorale
diensten van het KSCC gebruik willen maken.

Geachte College,

Sinds 1 februari 2022 is er betaald parkeren in de Waalhaven.
Buiten het feit dat er met het KSCC en bewoners slecht is gecommuniceerd en de (in
eerste instantie verkeerde) parkeerborden werden geplaatst nadat de invoering had
plaats gevonden het volgende:

De invoering van deze maatregelen heeft een negatief effect op het normaal functione-
ren van ons centrum, dat een baken is van sociaal-maatschappelijke en pastorale hulp
en bijstand aan de mensen, die een beroep doen op het KSCC en pastoraat.
De kosten van een uur parkeren zijn nl. € 2,00. Dit belet de binnenvaart-, kermis- en cir-
cusmensen ons centrum te bezoeken voor sociaal pastoraal advies of deelneming aan
sociaal pastorale informatieve activiteiten.
Ons werk bestaat uit sociaal maatschappelijke en pastoraal werk. Presentie is preventie
staat hoog in het vaandel.
Daarom is het ook zo belangrijk dat wij goed bereikbaar zijn. Wij zijn net als de andere
wijkcentra een wijkcentrum, maar dan voor een omvangrijke doelgroep die ook nog
eens verspreid over het land en zelfs daarbuiten haar beroep uitoefent. Dat betekent,
dat ze van ver en vaak met de auto komen.

In een overleg van de WBN, Werkgroep Binnenvaart belangen Nijmegen, op donderdag
17 februari jl., hebben ambtenaren van de gemeente Nijmegen toelichting gegeven op
het besluit tot parkeerheffing.

Er werd uitgelegd dat de bewoners een parkeervergunning kregen, de schippers idem.
De laatstgenoemde kregen deze via de havendienst. Allemaal prima.
Er werd bij verteld dat de vergunning van de bewoners ook een bezoekersvergunning
inhield.
Het KSCC kon parkeervergunningen aanvragen. Daar kon geen bezoekersvergunning
aangekoppeld worden.

Op mijn vraag of men wist wat dit voor de schippers betekende werd geantwoord:
‘wanneer men naar de bakker of slager gaat en de winkelstraat bevindt zich in een
straat waar betaald parkeren is, dan moet men ook betalen’. Dit is appels met peren
vergelijken. Maar goed: de ambtenaren zouden onze vraag met hun superieuren be-
spreken, ze kregen er gedurende het gesprek meer begrip voor.
Van onze kant hebben wij het voorstel gedaan om een soort bezoekersvergunning te
ontwerpen die bezoekers aan ons centrum kunnen gebruiken en waar de bezoeker bij
wijze van spreken het bedrag dat verbonden is aan een bezoekersvergunning betaalt.

Onze slogan is: ons welzijn is onze zorg.
Het KSCC biedt sociaal-maatschappelijke en pastorale hulp en lijnt door naar deskundi-
gen. Maar we organiseren ook allerlei activiteiten om te voorkomen, dat mensen in de
problemen komen. Daarom zijn er informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten tijdens
ochtenden, middagen en avonden. Er zijn enkele parttime medewerkers en een heel ba-
taljon vrijwilligers, die het sociaal-maatschappelijk en pastorale werk 24 x 7 draaiend
houden. Maar die moeten wel ons centrum kunnen bereiken zonder al te veel kosten.

Met klem
Inmiddels zijn we van 17 februari naar 29 maart gegaan en hebben nog geen zicht op
een oplossing/voorstel.

Wij merken aan het aantal deelnemers aan onze activiteiten, dat vooral de ouderen (bo-
ven 75 jaar) afzien van deelname i.v.m. de parkeerkosten. Dat kan toch niet de bedoe-
ling zijn van onze sociale gemeente Nijmegen?

Wij verzoeken u met klem een oplossing te vinden voor dit probleem.
Natuurlijk zijn wij bereid deze problematiek mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
B.E.M. van Welzenes  sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Op Hemelvaartsdag 26 mei
vieren we het Eerste Communie-

feest.
Er zijn gelukkig nog ouders die hun
kinderen dit jaar de Eerste Commu-
nie laten doen. Ze hebben twee jaar
gewacht, alhoewel we in de afgelo-
pen twee jaar ook met kinderen indi-
vidueel de Eerste Communie
hebben gevierd.
In de viering om 11.00 uur aanstaan-
de Palmzondag worden de palmtak-
jes waarvoor de vader van Gwendy
gezorgd heeft gezegend en uitge-
deeld. Het verhaal van palmzondag,
de blijde intocht van Jezus Christus
in Jeruzalem, wordt vanuit het evan-
gelie gelezen.
De kinderen zijn voor de tweede keer uitgenodigd in deze heilige Mis
en voor de voorbereidingsbijeenkomst na de heilige Mis. Het kruis
zal in het centrum van de viering staat omgeven door versierde
Palmpasen stokken. Deze zijn bestemd voor de zieken en mensen
die een duwtje in de rug nodig hebben.
Samen met de gebedsleider van het kerkschip het Zuiden Jos van
Dongen, samen met de ouders, eventueel hun broertje zusje en
peetouders bereiden wij de kinderen voor. Voor de ouders is het
vaak een herhalingscursus. Hun voorbeeld is van vitaal belang.

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.

Palmstok
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Zondag 17 april Pasen.
40 dagen konden wij ons voorbereiden op het feest van Pasen. 40

dagen trokken wij met Jezus en zijn leerlingen mee naar Jeruzalem.
Zij leven vol naastenliefde, goedheid, trouw aan God en de mensen
eindigde met de dood aan het Kruis. Farizeeën die de wet tot in de
puntjes kenden voelde de kritiek in zijn commentaar op hen wettisch
leven. Alleen maar de regels, om die regels aan de ander op te leg-
gen en er zelf ondertussen een ander leven op na houden. Maar zo
lezen wij in de heilige Schrift op Pasen is Hij verrezen uit de dood,
opgestaan uit de dood.
Via allerlei beelden proberen wij er een voorstelling van de te maken.
Maar hoe het echt is; de geest geven en opgaan in het Eeuwige Licht
weten wij niet. Daarin kunnen wij alleen maar proberen te geloven.
Pasen is zo’n feest. U en ik zijn of worden met de dood geconfron-
teerd. Door ziekte, ongeluk van oma of opa, of van moeder, van een
kind. We ervaren ook de dood op de televisie: mensen in oorlog, in
hongersnood, verdrukking of getroffen door vreselijke ziekten of een
ongeluk. Iedereen kent wel zo’n situatie van heel dichtbij of wat ver-
der af.

Momenteel zijn er reclamespotjes van
Sire in de media: Praat met elkaar
over de dood, praat met je dierbare
over jouw afscheid.
Misschien herinnert u zich nog dat wij
dit advies al eerder in het Cristoffel
Nieuwsbrief hebben geschreven en in
het videobericht vermeld. Het gaat
over hoe en wat, maar het zou ook
kunnen gaan over hoe jij tegenover
de dood staat. Denk je dat er leven
na de dood is, of is dood, dood.

Sire campagne: over dooddoeners
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Zeggen het evangelie of de kerkelijke ge-
bruiken zoals het sacrament der zieken, de heili-

ge Mis, de kerkgemeenschap je nog iets.
Pasen, de verrijzenis van Christus kan een stimulans

zijn om over de dood in relatie met ons leven te overdenken.

Vaak is het zo dat wanneer
iemand gestorven is, zijn le-
ven nog meer aan betekenis
wint en zaken belicht worden
die inspiratie geven om de zin
van het leven steeds meer
bewust te worden. Maar ook
een stimulans diep na te den-
ken over de Oorsprong van
het Leven. Naar mijn heiligste
overtuiging verdwijnt bij het
uitblazen van de laatste
ademzucht het leven niet in
het niets, maar wordt opgeno-
men in het Eeuwige, het Eeu-
wige Licht.
Pasen betekend, leven voor
de ander zoals bedoeld met
de vastenactie: leven gunnen.
Wij rekenen op een goede
opbrengst van deze actie, die
helemaal wordt besteed aan
de zorg voor mensen jong en
oud in de Oekraïne. (Zie ook pag. 11)

Namens de vrijwilligers, medewerkers directie bestuur en staf van
het KSCC en het pastoraat wens ik u allen een zalig, gezegend en
inspirerend Paasfeest.

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

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Stort uw bijdrage voor de Vastenactie 2022 op
onderstaand banknummer. Gebruikt u een
buitenlands banknummer dan moet u ook de BIC
vermelden.

IBAN: NL21 RABO 0314 9086 25 / BIC: RABONL2U
tnv Landelijke Parochie B.C.K.
ovv Vastenactie 2022.

De tussenstand van de Vastenactie is: € 2150,-. Bedankt!
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Wereldcircusdag zaterdag 16 april

Elk jaar wordt er op de 3de zaterdag van de
maand april over heel de wereld aandacht ge-
vaagd voor het circus: de wereld circusdag.
Dit jaar voor de artiesten, hun gezinnen en mede-
werkers in Oekraïne. Nu, u weet hoe daar de oor-
log heerst.
Goed om samen met de ECA en de FMC, het FORUM en de paro-
chie voor de circusgemeenschap acties op te starten voor de arties-
ten die in dit oorlogsgebied wonen. Hun toekomst is ongewis.
Oekraïne heeft evenals Rusland echte mooie circustheaters. Een
aantal jaren geleden mochten wij als delegatie van ENTE en FORUM
de opening van een circus theater in st Petersburg meemaken: het
neusje van de zalm. De staat financiert de theater maar ook de cir-
cusscholen.

Giften voor artiesten in nood in Oekraïne, worden overgemaakt.
De ECA en de FMC hebben kanalen gevonden waarlangs dit geld op
de goede bestemming komt. We vergeten ook de Russische circus-
gezinnen in nood niet. Het opsporen van hen is niet eenvoudig. Ze
moeten zich wel afkeren van Poetin. Interessant waren beelden op
het journaal waarin te zien is dat Russische en Oekraïense dansers
samen optreden. Hun religie, zo zeiden ze is dansen. Dansen ver-
bindt.
Op paaszondag zal de intenties speciaal voor de circusgezinnen hun
medewerkers en personeel zijn.

In het Circustheater St. Petersburg
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Handjes gezocht!

Het voorjaar is weer aangebroken. Tijd voor een grote
schoonmaakbeurt van het Schipperscentrum in Nijmegen.
We hebben een grote schoonmaakbeurt gepland op
donderdag 21 april om 9.00 uur en zijn op zoek naar
vrijwilligers (m/v) die ons willen helpen poetsen.
In de koffiepauze is er voor iedereen koffie of thee met taart.
Voor de lunch is er (zelfgemaakte) soep met een broodje.
Meld u aan bij Ria Lentjes van het beheer.
Tel. 024 – 377 75 75.
(We hebben dan een beetje overzicht van hoeveel
schoonmakers komen.)

Videoboodschap van onze aalmoezenier

Een, voor ons, nieuwe manier om de boodschap voor de
binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap over te brengen.
De aalmoezenier heeft een gesprek met Patricia Rutjes van het
Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende beroepsbevolking
(LOVT).
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: 9 minuten en 57 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

https://youtu.be/12u51i1Bu9w
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18

MOP
Een man ligt op zijn sterfbed.

Een priester dient hem de laatste sacramenten toe.
"Zweer de duivel af!

De man reageert helemaal niet.
De priester herhaalt: " Zweer de duivel nu af!

Nogmaals, de man reageert niet.
De priester vraagt verbaasd:

"Waarom weigert u de duivel en
zijn kwaad af te zweren?"

De stervende man antwoord:
"Na het leven dat ik heb geleid,

weet ik niet zeker waar ik heen zal gaan.
Met dat in gedachte,

denk ik dat het beter is niemand te provoceren."

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 18.
Wie zijn dit en bij welke gelegenheid? Gegevens graag doorgeven
via e-mail: info@kscc.nl  met vermelding van nummer 18. 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

mailto:info@kscc.nl
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Vastenaktie OORLOG IN DE OEKRAÏNE: ELKE HULP TELT

De aanval van Rusland op Oekraïne heeft al honderden mensen-
levens onder de burgerbevolking geëist - ook kinderen. Volgens
de VN zijn ongeveer 400.000 mensen op de vlucht. De Don Bos-
co-faciliteiten op in totaal negen locaties zijn ook getroffen. De
Salesianen helpen de mensen in de regio en de vluchtelingen.

Vooral de hoofdstad Kiev is in staat van beleg, maar ook in andere
steden van het Oost-Europese land is de situatie dramatisch. Toen
de situatie in Lviv uit de hand liep, moest pater Mykhaylo Chaban
SDB de kinderen van het Don Bosco-weeshuis aldaar in veiligheid
brengen. "Onze kinderen brachten twee dagen in de kelder door,
toen besloten we te ontsnappen."
Samen met 57 kinderen en vijf maatschappelijk werkers slaagden zij
erin over de Slowaakse grens te vluchten. In de tussentijd zijn de
kinderen veilig in Bratislava. Pater Mykhaylo wil terug naar Lviv om
vluchtelingen te verzorgen die toestromen uit de delen van het land
die verder naar het oosten liggen.

Niemand weet hoe lang de oorlog in Oekraïne zal duren. Maar de
noodkreten van onze partners zijn duidelijk: honderdduizenden ont-
wortelde mensen moeten worden opgevangen. Getraumatiseerde
kinderen hebben bescherming nodig. Gezinnen die hun huis hebben
moeten achterlaten, hebben een veilige plaats nodig om te verblijven
en moeten verzorgd worden.

De Salesianen blijven bij de mensen in de crisisgebieden en bieden
troost en hoop. Wij vragen om uw gebeden voor de vrede en uw con-
crete solidariteit met het volk.

Onze partners hebben dringend behoefte aan steun bij de zorg
voor vluchtelingen en mensen in nood. Om vluchtelingenkinde-
ren en hun gezinnen te kunnen verzorgen, zijn onder meer ma-
trassen, slaapzakken, voedsel en geneesmiddelen nodig.
matrassen, slaapzakken, voedsel en medicijnen.

Help nu alsjeblieft! Elke donatie is belangrijk. Dank u voor uw steun!
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The Passion
De twaalfde editie van het KRO-NCRV-programma The

Passion vindt op Witte Donderdag 14 april plaats in de stad
Doetinchem.

Het grootste muzikale paasevenement van Nederland vindt
voor het eerst plaats in de provincie Gelderland,

in de Achterhoek.
The Passion 2022 vanuit Doetinchem wordt uitgezonden op

Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV
op NPO 1.
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FINANCIËN

NOG EVEN GEDULD.......

Veel is er al over geschreven nadat de Hoge Raad in december
2021 uitspraak deed over het (niet) fiscaal belasten van uw spaar-
vermogen in box 3.
Eindelijk, eindelijk kwam er de zeel lang gehoopte/verwachte uit-
spraak: er hoeft alleen belasting te worden betaald over de echte
ontvangen "rente op sparen".
En die is ongeveer nul dus dat betekent het staken van bijbehorende
belastingplicht.
Als de belastingaangifte 2021 vóór 1 mei wordt ingediend, zal het
daarna nog even duren om te kunnen vernemen op welke wijze dit
nieuwe beleid wordt geëffectueerd.
De software voor het huidige aangifte-programma van de belasting-
dienst was al gereed toe de Hoge Raad bovengenoemde uitspraak
deed. Dit betekent dat de box 3
vermogensbelasting aanvankelijk zal worden berekend naar een fic-
tief rendement dat ligt tussen de 1,82% en 5,53%.
In mei aanstaande is er een debat met de Staassecretaris hierover.
Dan zal bekend worden hoe deze fictieve vermogensbelasting zal
worden geëlimineerd. Het gaat
dus niet over de of-vraag maar de hoe-vraag.
Daarna zullen de definitieve aanslagen over 2021 (waar de box3-
spaarbelasting speelt) worden verzonden.
Tijdens het bovengenoemde mei-debat in de Tweede Kamer zal ook
worden vastgesteld hoe de periode 2017 t/m 2020 zal worden
afgedaan/gecorrigeerd. omdat de Hoge Raad
ook deze periode heeft gelabeld: "alleen belasting heffen over de
echte ontvangen spaarrente". Dit kan betekenen dat alle "spaar-be-
lastingplichtigen" in aanmerking komen voor
restitutie van de box 3 belasting (onderdeel "sparen") of alleen de
60.000 belastingplichtigen die hier destijds al bezwaar tegen hebben
aangetekend.

Alle "rechtsgeleerden"  gaan er vanuit dat sprake zal zijn van gelijke
monniken, gelijke kappen.
Hoe deze miljarden-transactie zal worden gefinancierd? Vermoede-
lijk via de box 2 belastingen. Daar vallen aandeelhouders onder die
een aanmerkelijk belang hebben
in een vennootschap. Dit laatste zal in het genoemde mei-debat ze-
ker ook aan de orde komen.
In deze rare, enge, moeilijke tijd van oorlog en mega-inflatie zal een
goot aantal belastingplichtigen reikhalzend uitzien naar de gevolgen
van bovengenoemde box-wedstrijd.

Wim Onderdelinden

https://www.kantoorabri.nl/

https://www.kantoorabri.nl/
https://www.kantoorabri.nl/
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DNB wil harde afspraken over contant geld, ‘anders wetgeving’

Ook de komende jaren moet het Nederlandse betalingssysteem
voor alle Nederlanders toegankelijk blijven. Een belangrijk on-
derdeel daarvan is contant geld. Hoewel het gebruik van cash
de laatste jaren hard daalt (en de kosten ervan dus toenemen),
moet euromunten en -biljetten beschikbaar blijven.

Dat zegt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn nieuwe betaalvisie
voor de komende jaren. Met het verdwijnen van cash en het sluiten
van steeds meer bankkantoren en geldautomaten is de waardering
van zwakkere groepen in de samenleving voor betaaldiensten sterk
afgenomen. De gemiddelde consument gaf in 2021, net als vijf jaar
eerder, een dikke voldoende.

Maar ouderen, laagopgeleiden, mensen zonder internet en mensen
met een handicap zoals bijvoorbeeld doven, blinden of mensen die
aan een rolstoel gebonden zijn, geven de Nederlandse betaaldien-
sten nog maar een kleine voldoende. En dat baart DNB zorgen.

laatste jaren wordt er veel minder gebruik gemaakt van cash

“Covid-19 heeft hier ook een duwtje aan gegeven, je ziet inmiddels
dat 20 procent van de betalingen met contant geld zijn. Tien jaar ge-
leden was dat nog 60 procent, dus dat gaat heel hard. Tegelijkertijd
zien we een groep mensen die graag met contant geld wil blijven be-
talen. Soms oudere mensen. Maar ook mensen met een kleine por-
temonnee, die hun budget beter kunnen bijhouden met contant geld.

Contant geld is een wettig betaalmiddel. Het is zelfs het enige wetti-
ge betaalmiddel. DNB vindt het belangrijk dat mensen die met con-

tant geld willen betalen dat ook kunnen. Dat het bereikbaar is, dus
voldoende pinautomaten. En dat ondernemers die contant geld krij-
gen dat kunnen afstorten bij de bank. Het is wel een steeds kleinere
groep. Daarmee worden de kosten van contant geld hoger.

“We hebben in Nederland een model waarbij contant geld in omloop
wordt gebracht via de markt, via de financiële instellingen (banken,
red.) Je ziet dat dat nu door die oplopende kosten tegen grenzen
aanloopt. DNB is nu bezig met banken en consumenten- en oude-
renorganisaties en winkeliers om afspraken te maken hoe ze ervoor
kunnen zorgen om contant geld voldoende in de lucht te houden.
Maar zonder die afspraken lukt het niet. Zo moet je het ook stellen.”
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Er zijn minder geldmaten, pinautomaten op straat, banken vragen
geld voor het opnemen van grote sommen contant geld. Lukt het om
afspraken te maken met banken hierover? Onderdeel van die afspra-
ken is om daarover overeenstemming te vinden. “Maar is dat vol-
doende? Of moet er gewoon wetgeving komen?”

“Als we die afspraken niet zouden maken kom je in het kwadrant te-
recht dat je naar wetgeving toe moet. Het gaat over een hele set aan
dingen, over toegankelijkheid, over kosten, over de middellange ter-
mijn. Als dit niet lukt moet je nadenken over wetgeving. Maar zover is
het nog niet.”
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Daar stond u weer voor de kledingkast om de truien, sjaal en
handschoenen er uit te halen. Binnen twee dagen daalde de tem-

peratuur van die van mei naar die van januari en werd een stevige
wandeling vergeleken met een sprong in het ijskoude water. Maar
laten we ons er niet van weerhouden om het wandelschema te on-
derbreken. Het jonge blad en de bloesem zorgen dan weer voor
warmte en een bezoek aan een terras kan worden vervangen door
de aangename ruimte van een restaurantje. Warme chocomelk, een
kop koffie of thee, omgeven door een praatje met de uitbater kunnen
voor een prachtige afwisseling zorgen tijdens de tocht van bijvoor-
beeld twintig kilometer.

Op zoek naar de diamantjes van Nederland en enkele dorpen lopend
aaneenrijgen. In het centrale deel van Noord-Holland tussen de
Noordzee en het Markermeer zijn er veel mogelijkheden. En een be-
zoekje aan Alkmaar of Zaandam zal zeker in herinnering blijven. Mis-
schien dat een van de komende weekenden, zoals met Pasen en die
na Koningsdag, een gelegenheid bieden. En de duinen bij Schoorl
zorgen nog voor enig reliëf met mooie plekjes voor een uitzicht over
het vlakke land of over de Noordzee.

Omdat er op de sluitingsdatum van de inschrijving voor de104e Nij-
meegse 4Daagse minder dan 49.000 wandelaars zich hebben aan-
gemeld komt er een mogelijkheid voor een na-inschrijving, die startte
op 4 april en duurt tot 29 april 2022 om 17.00 uur. Als de limiet van
49.000 eerder wordt bereikt, stopt de na-inschrijving op dat moment.
Van 19 tot en met 22 juli 2022 zal het wandelevenement plaatsvin-
den. De juiste weg voor het vinden van de juiste informatie loopt via
www.4daagse.nl. En als u al zeker bent van deelname aan de Vier-
daagse en ontspannen de prestatie wilt volbrengen dan kunt u zich
ook aanmelden voor de KSCC-verzorging. Daarvoor staat
www.ksccvierdaagse.nl open. Niet alle gegevens van de homepage
zijn correct, maar aanmelden kan wel.

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

9 april 2022
15e Middeleeuwse Wandeltocht in Doornenburg
Afstanden: 17-25 km
Startpunt:
kasteel De Doornenburg Kerkstraat 27 6686 BS Doornenburg
www.debolbemmel.nl
0481-463877

9 en 10 april 2022
Zevenheuvelentocht in Berg en Dal
Afstanden: 5-10-15-20-25-30-40 km
Startpunt: boerderij-camping Nederrijkswald Zevenheulenweg 47
6571 CH Berg en Dal
www.zevenheuvelentocht.nl
06-13972583

10 april 2022
Beleef Beuningen Buiten in Beuningen
Afstanden: 18-25 km
Startpunt: evenemententerrein Kloosterstraat 16 6641 KW Beuningen
www.wandeleninbeuningen.nl
06-20542000

18 april 2022
Acht van Heumen in Heumen
Afstanden: 10-20-40 km
Startpunt: café Kanaalzicht Dorpstraat 5 6582 AK Heumen
www.maldenwandelt.nl
06-23289388

Lees verder 

www.4daagse.nl
www.ksccvierdaagse.nl 
www.debolbemmel.nl
www.zevenheuvelentocht.nl
www.wandeleninbeuningen.nl
www.maldenwandelt.nl
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Op 9 en 10 april is er een georganiseerde wandeltocht in Aalten, op
16 en 18 april in Gouda en op 18 april in Brummen.
Als u van plan bent om af te reizen naar het startpunt van een wan-
deltocht, neem dan eerst de tijd om na te vragen of na te kijken of
alles doorgaat zoals gepland was. Via de website zijn de laatste ont-
wikkelingen in te zien en misschien worden er nog maatregelen ge-
hanteerd.

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

Groetjes uit Bedford (GB) van onze bestuursmedewerker
Tonny van der Veeken en kroniekschrijver Hans Jacobs.

Programma
Circusstad Festival 2022

Het ongeëvenaarde Rotterdamse circusfeest barst weer los.
In de meivakantie van woensdag 4 mei t/m zondag 8 mei
staan op het Circusstad Festival meer dan honderd artiesten
klaar om je te verrassen en ontroeren.

Het Circusstad Festival 2022 vindt op de volgende locaties
plaats. Op het Schouwburgplein, Theater Rotterdam, De
Doelen, Maritiem Museum, Willemsplein en bij Circus
Rotjeknor in FENIX I.

De kaartverkoop voor het allereerste Circusstad Gala is al
gestart en het complete programma staat online.

Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes ga naar
de website van Circusstad Gala.
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www.wandel.nl
https://circusstad.nl/
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Presentatie Schippersmast Doornenburg

Schippersvereniging Sterreschans in Doornenburg bestaat on-
dertussen ruim 13 jaar. Bij de leden heeft altijd het idee geleefd
om ooit een schippersmast te plaatsen aan de rivier. Een tradi-
tie, die we kennen van andere schippersverenigingen in Duits-
land en België. Maar ook in Nederland staan schippersmasten,
onder andere Schippersvereniging Sint Nicolaas in Millingen
aan de Rijn heeft een mast geplaatst, aan de Rijn. Schippers-
vereniging Sterreschans vond dus dat er ook een mast moest
komen in Doornenburg om de verbondenheid van de binnen-
vaart met Doornenburg en wijdere omgeving te accentueren. In
de binnenvaart is een groot aantal Doornenburgse schippers,
dan wel van oorsprong Doornenburgse schippers, actief.

Schippersvereniging Sterreschans heeft ruim anderhalf jaar
gedaan over het traject om de mast gemaakt en geplaatst te
krijgen. De mast staat aan het Pannerdensch Kanaal, op de
Rijndijk, bovenstrooms het veer Doornenburg – Pannerden. De
mast staat daar op de plaats waar veel Doornenburgse schip-
pers hun thuishaven hadden, in de nabijheid van het sterren-
restaurant Rijnzicht.

Op zaterdag 23 april, ’s middags om 14.00 uur, wil de vereni-
ging de mast officieel in gebruik nemen. Daarbij zijn niet alleen
de leden van de vereniging en genodigden maar ook andere
belangstellenden van harte welkom.

Rondom de presentatie en ingebruikname van de mast organi-
seert Schippersvereniging Sterreschans een tentoonstelling, in
het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, te Doornenburg. De
tentoonstelling is geopend op vrijdag 22 april, van 17.00 tot
22.00 uur; op zaterdag 23 april na de presentatie van de mast
tot 19.00 uur en op zondagmiddag 24 april van 14.00 tot 17.00
uur. Ook hier zijn belangstellenden welkom. De entree is gratis
maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
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DOOP

Op zaterdag 16 april om 10.30 uur wordt Fabian Pauwels-Somers
door aalmoezenier B. van Welzenes sdb gedoopt in Schilde (B).
Fabian is het zoontje van Caroline en Yves Pauwels-Somers.
Broertje van Maurits, Mila, Matteo en Nicola. Petekindje van Roel
Evens en Patricia De Muynck.

OVERLEDEN

Op zaterdag 26 maart is, in de leeftijd van 69 jaar,
Henk Ockers overleden.
Weduwnaar van Riekie Ockers – Adriaans.
De uitvaartdienst heeft op zaterdag 2 april
plaatsgevonden bij Uitvaartdienst Waalstede, Staddijk 130
6537 TW Nijmegen

Correspondentieadres: Jo Spierlaan 65, 7207 CW Zutphen.

Op zaterdag 2 april is, op de leeftijd van 89 jaar,
Wilhelmus Arnold Maria (Wim) Wagemakers overleden.
Weduwnaar van Trees Wagemakers – de Bot.
Het afscheid van Wim zal gehouden worden op zaterdag
9 april om 11.00 uur in de parochiekerk St. Willibrordus,
Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon.
Na de dienst is er gelegenheid om de familie op een informele wijze
te condoleren en te ontmoeten in Het Wapen van Rhoon, Dorpsdijk
42, 3161 KG Rhoon.
De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Correspondentieadres: Parklaan 35, 3208 DL Spijkenisse

Nagekomen familiebericht:

Op woensdag 6 april is Wim Arends overleden op de leeftijd van
101 jaar.
De uitvaartdienst is woensdag 13 april om 14.00 uur.
Correspondentieadres: Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ
Zwijndrecht.
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk op onze website.

https://kscc.nl/familieberichten/
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08-4 Wanda Pruyn-Reymers; Jan Janssen; Henk Verberck jr.;
 Isis Sep; Jolien Kropman; Maria Rutjes-Straatman.
09-4 Ton Janssen m/s “Padua”; Harm Jacobs.
10-4 Richard Stegers.
11-4 Pieter Driessen; Mieke Kuenen.
12-4 Mevr. Mia Meesters; Patrick Kruyt.
13-4 Theo de Bot; dhr. Klaas Bomert jr; Merel van der Donk;
 Erik Verwijk; mevr. Lies Brevoord; Lucas Timmerman;
 Yvonne Buitinck; mevr. Bep Savelkoul.
14-4 Eveline Vermaas; Cor van de Wij¬gaart; Stijn van Os.
16-4 Johanna Peters-van Soest m/s “Claudia”; G. Verschuren;
 Bernard Derksen; Martin de Jong; Anneke Schot.
17-4 Sabine Bronswijk.
18-4 Hermien Driessen-Heijmen; Wim Oudakker jr.;
 Carola van de Runstraat; Berdina van Megen;
 Antoine Klarenbeek. mevr. Jacobs-Janssen.
19-4 Ton de Vries; Rinie de Kruijff.
20-4 Ilona van Dongen.
21-4 Miek van de Bogaart; Kevin Janssen, m/s “Gerardus”;
 Renaldo Driessen; Henk van Gils, m/s “Rodeo”.
22-4 Mevr. Els van Oyen; Elly Verschuren; Niels Schoonderwoerd.
23-4 John Janssen jr.

ZONDAG 10 APRIL 2022

Dhr. Wim Arends (101 jaar),
Dhr. Jan Scholtz en mevr. Ingrid Janssen Miltenburg, dhr. J. Post,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
dhr. Hans Bennik en de overledenen van de familie Bennik,
mw. Rina Bennik-Eier, mw. Gerrie Bennik,
mw. Truus Wissing-Berns, dhr. Jan Wissing, Aloys,
Tobias Savelkoul,
mevr. Helena Cornelia –Leny- Slokkers-Vermaas,
ouders W. Klarenbeek v/h s/b Antonius,
dhr. Theo Salet en de overleden familie Sales,
Hans van Ijzerlooij, Arno van Wijck.

ZONDAG 17 APRIL 2022

George de Bot en ouders de Bot-Neff, Leon Hoefnagels,
dhr. B. Stevens en Gerard stevens,
ouders Johan Boeijmeer,
mw. G. Hakkert-van der Hoeven, Tobias Savelkoul,
ouders Wanders-Bosman,
ouders Dakriet-van Welzenes,
ouders (Dora) Janssen-van Meegen,
mevr. Helena Cornelia –Leny- Slokkers-Vermaas,
ouders Bonink-Wanders v/h ms Anthonius.
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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 (herstellend).
CORR.ADRES: OUDE DIJK 7-30, 5038 VM  TIL-
BURG.

* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swin-
hove 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.

* 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.

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

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

* Dhr. Theo Driessen, m/s Berdina.
ZWIJNDRECHT, KRAMMER 45, 3332 VG.

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.

Wist u dat als u ziek bent de Communie
ook thuis of aan boord kunt ontvangen?
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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. 10 april 10.30 uur
Eucharistieviering met celebrant Ad
Blommerde. Na de viering is een bestuurslid
aanwezig

Zo. 17 april 10.30 uur Pasen. Woord- en Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.

Zo. 24 april 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 22 april 17.00 - 22.00
uur

Tentoonstelling rondom presentatie Schip-
persmast van zaterdag 23 april te zien in
Ontmoetingscentrum.

Za. 23 april

14.00 uur
Presentatie Schippersmast Doornenburg.
Rondom de presentatie is een tentoonstel-
ling georganiseerd.

Tot 19.00
uur

Tentoonstelling rondom presentatie Schip-
persmast van zaterdag 23 april te zien in
Ontmoetingscentrum.

Zo. 24 april 14.00 - 17.00
uur

Tentoonstelling rondom presentatie Schip-
persmast van zaterdag 23 april te zien in
Ontmoetingscentrum.

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

Do. 28 april 13.30 uur Klaverjasmiddag. Deelname € 3,- incl koffie
of thee.

Di. 3 mei 13.30 uur
Binnenvaartsoos met als thema: Modelbouw.
In Spektakel Partycentrum, Norderstedtplein
10 Zwijndrecht.

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/

Pasen - Woord en Communiedienst

KSCC Rotterdam

Met voorganger Akke Gerritsen

In Huize Antonius
Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam

Na de viering is er tijd voor een kopje koffie of thee.

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 april/mei 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 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. 10 april
11.00 uur

Palmpasen. Palmwijding. Aanvang Goede Week. Kin-
deren 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

14.00 uur Soos met… vaartocht naar Emmerich vanuit Millingen aan
de Rijn. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven.

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.

Za. 16 april 10.30 uur Doop van Fabian Pauwels-Somers door aalmoezenier Van
Welzenes in Schilde (B).

Zo. 17 april

11.00 uur

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

10.00 uur
Kermis Mis in Woerden. Celebrant is aalmoezenier B. Van
Welzenes sdb. In de botsauto’s op of nabij het Exercitie-
veld in Woerden.

Zo. 24 april 11.00 uur
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum met
vervangend celebrant pastoor Van Balveren. Ook te volgen
via livestream.

Zo. 1 mei 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

mailto:info@kscc.nl
www.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
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Fusie CBRB en BLN-Schuttevaer

Op 25 maart heeft de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de tweede Bij-
zondere Algemene Ledenvergaderingen van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN)
vóór de fusie met Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) gestemd.
Het proces om te komen tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) kan daar-
mee worden afgerond nu alle leden van alle verenigingen groen licht hebben ge-
geven.

Tijdens deze tweede BALV van BLN hebben de aanwezige stemgerechtigde le-
den met 91% van de stemmen vóór het fusievoorstel gestemd. Twee weken gele-
den tijdens de BALV waren er niet voldoende leden voor een rechtsgeldige
stemming, maar een ruime meerderheid van de aanwezige leden sprak zich toen
al uit voor de fusie. Voor de vergadering van vandaag bestond er geen quorum
van minimaal aanwezige stemgerechtigde leden, waardoor het fusievoorstel nu
definitief door de leden is goedgekeurd.

Het CBRB en BLN hebben lang en zorgvuldig gewerkt aan de fusie en kijken er
naar uit om nu samen, naar verwachting medio april, dé nieuwe binnenvaartbran-
cheorganisatie van Nederland op te richten.

De leden van het CBRB stemden twee weken terug al vóór fusie
Op vrijdag 11 maart tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van het
CBRB hebben, met maar liefst 100% van de stemmen, de aanwezige stemge-
rechtigde leden ingestemd met het fusievoorstel. Het is heel fijn te zien dat de le-
den van het CBRB en BLN voor deze fusie zijn. Het belang van één krachtige en
slagvaardige binnenvaartbrancheorganisatie wordt hiermee onderstreept.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de definitieve oprichting van Koninklij-
ke Binnenvaart Nederland.

Met vriendelijke groet,

Paul Goris
Voorzitter CBRB

Wist u dat KSCC Schipperscentrum
een officiële trouwlocatie

voor de burgerlijke stand is?
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Maritiem Museum en Havenbedrijf bevestigen samenwerking

Havenbedrijf Rotterdam wordt hoofdsponsor nieuwe tentoon-
stelling ‘Bestemming Havenstad’

Rotterdam, 29 maart - Het Havenbedrijf wordt hoofdsponsor van
de nieuwe tentoonstelling ‘Bestemming Havenstad’ die het Mari-
tiem Museum in december 2022 opent. Met de ondertekening
van de sponsorovereenkomst door museumdirecteur Bert Boer
en president directeur van het Havenbedrijf Allard Castelein
werd de samenwerking tot en met 2028 bezegelt.

Het Maritiem Museum erg trots om deze samenwerking voor de ten-
toonstelling aan te kunnen kondigen. Bert Boer, algemeen directeur
Maritiem Museum: “Het hoofdsponsorschap van het Havenbedrijf
stelt het museum in staat om de grote ambities die we hebben met
de nieuwe tentoonstelling ‘Bestemming Havenstad’ te realiseren. De
tentoonstelling toont de impact van de haven op de ontwikkeling van
de stad, vroeger, vandaag én morgen.”

“Rotterdam heeft een bijzonder rijke maritieme geschiedenis. Het
Havenbedrijf vindt het belangrijk dat de kennis daarover behouden
blijft en wordt doorverteld. Vandaar dat we nu in het kader van het
90-jarig bestaan van Havenbedrijf Rotterdam de banden aanhalen
met het Maritiem Museum”, aldus Allard Castelein, president direc-
teur Havenbedrijf Rotterdam. ”Dat doen we door te investeren in een
nieuwe tentoonstelling over de maritieme ontwikkeling van de stad
Rotterdam en de grote maatschappelijke impact die de havenontwik-
keling had en nog steeds heeft op Rotterdam en Nederland.”

De tentoonstelling ‘Bestemming Havenstad’ is te zien van december
2022 t/m 2028 in het Maritiem Museum.

Allard Castelein en Bert Boer
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De derde dag was het vrij stil en dus gingen
we op stap. Het is niet ver. Als het helder
weer is zie je Medemblik goed liggen. Wij ken-
den Medemblik al, maar Cor en Sybilla nog
niet. Dat is niet erg, want het is er goed toe-
ven. We vinden het er echt gezellig. We stap-
pen weer op de fiets en rijden naar
Enkhuizen. Er staat veel wind, maar dat kan
ons niet deren. Enkhuizen is ook altijd een
bezoekje waard. We eten in een viszaakje
een lekkere gebakken schol. Werkelijk zeld-
zaam lekker! lk zei dat tegen de vrouw achter
de toonbank. Ja, mijnheer, wij gebruiken iede-
re dag verse olie en er komt bij ons niets an-
ders in dan vis.

Van Medemblik gaat onze tocht naar Kolhorn.
Daar is 's avonds nachtmarkt. Het is een ge-
zellige drukte. Alles speelt zich af langs de
waterkant. Als je zo van de ene plaats naar
de andere vaart kom je vaak dingen tegen die
je anders nooit mee zal maken. De andere
dag vervolgen we onze weg en komen 's mid-
dags aan in Den Helder. Onze jongste doch-
ter werkt hier in het ziekenhuis. Daarom varen
we hier graag naar toe. In Den Helder heb je
de vlootdagen en dat is ook wel eens de
moeite waard om mee te maken. Dan kun je
gelijk eens controleren waar je belastingcen-
ten aan besteed worden. Op de meeste sche-

pen mag je gaan kijken. We hebben een half
uur in de rij gestaan om een onderzeeër van
binnen te kunnen bekijken. Maar dat was on-
begonnen werk. Er stond een hele rij volk en
er mochten maar een stuk of tien mensen te-
gelijk aan boord. Het weer was ook niet zo
best. Dus hebben we geen onderzeeër van
binnen gezien. Jammer!
De volgende dag is het mooi weer en gaan
we met Cor en Sybilla naar het strand. We
nemen een duik in zee en maken een strand-
wandeling. Goed voor de spijsvertering. Van
Den Helder varen we naar Purmerend. Dat
vinden we ook altijd een gezellig plaatsje. Je
kan er mooie fietstochten maken. Op een
mooie dag fietsen we met zijn allen naar Vo-
lendam. Een prachtige tocht langs het lJssel-
meer. De haven van Volendam is ook mooi
om eens langs te lopen. Alle vissersplaatsen
langs het lJsselmeer zijn volgens mij een be-
zoekje waard.

Als we al dat moois gezien hebben, varen we
naar Haarlem. Hier liggen we midden in de
stad. Beter kan niet. Het is er een gezellige
drukte met jachten. Alles ligt vol. Met een
beetje zoeken hebben we dit plaatsje gevon-
den. Na twee dagen is Hillegom ons reisdoel.
Daar zijn we in geen jaren geweest. Er is een
haventje bij de steenfabriek waar je prima ligt.
Hier kun je ook mooie fietstochten maken. We
bezoeken Aerdenhout, het strand en Lisse.
Als we dat allemaal gezien hebben gaan we
via Gouda, Vreeswijk, Vianen en Gorkum
naar Oosterhout. Hier blijven we een dag lig-
gen, want we zijn hier nog nooit aan de wal
geweest en dat moet toch even gebeuren.

Als we het gezien hebben wenden we onze
steven naar Breda. Daar zijn we niet ver van-
daan. Hier komen Sjef en Annie weer aan
boord om hun vakantie te vieren. In Breda
woont nog een oude schoolvriend die we al in
geen jaren gezien hebben. Die komt met zijn
vrouw bij ons op visite. Heel gezellig om weer
eens oude schoolherinneringen op te halen.
We komen tot de, conclusie dat we het bij de
nonnen in Blerick toch goed hadden gehad.
Sjef was het daar ook mee eens. Ik ben er
vier jaar geweest en Sjef vijf, geloof ik. Breda
is ook een aardige stad.

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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Foto door Wendy van Zyl via Pexels

Horizontaal

1. zaalwachter
4. lentebode
8. muziekfestival
10. soort wol
11. warmtebron
12. schaaldier
16. chique
17. sjalot
18. prieel
19. schoonschrift
20. gebakje

Verticaal

2. nachtdienst
3. parochiehoofd
5. lied
6. zandbank in de Zuiderzee
7. snoekbaars
9. godin van de lente
13. pluimpje
14. lentegroente
15. overstroming

PAASPUZZEL 2022
Om zelf uit te printen.

Oplossing in Christoffel Nieuwsbrief nr. 8 | 21 april 2022

https://www.pexels.com/nl-nl/foto/bruin-ei-met-blad-1212235/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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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
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Aan dit nummer werkten mee:
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Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorgvuldig
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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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