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Van de bestuurs- en directietafel

Maandag Tweede Pinksterdag vieren wij ”ONS
JUBILEUM”: 50 jaar sociaal pastoraal werk voor de
binnenvaart, kermis en circus. Achteromkijkend zijn de
jaren voorbij gevlogen.
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Bisschop-emeritus Luc Van Looy kardinaal

Zondag 29 mei kondigde paus Franciscus de creatie aan
van 21 nieuwe kardinalen waaronder Mgr Luc Van Looy.,
salesiaan van Don Bosco, Op 19 december 2003 werd hij
benoemd tot 30ste bisschop van Gent.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

We mogen weer. Dit geluid klonk uit de mond van velen toen de laat-
ste corona regels werden ingetrokken.
En we gaan weer.
Maandag Tweede Pinksterdag vieren wij ”ONS JUBILEUM”: 50 jaar
sociaal pastoraal werk voor de binnenvaart, kermis en circus. Achter-
omkijkend zijn de jaren voorbij gevlogen. In het Christoffel Nieuws-
brief Kerstnummer 2021 kunt u een stukje geschiedenis lezen.
Herinneringen komen boven: ons eerste gesprek met Piet de Bot, in
dat met sigarenrook gevulde kantoor van de sleepvaart aan de Nij-
verheidsweg in Nijmegen. Daarna het eerste gesprek met Gerard
van Angelen, de bakenmeester en zijn vrouw Doortje en de eerste
bestuursvergadering bij hen waar mevrouw Peperzak en Gerard van
Bon, Pluim zoals hij genoemd werd, ook aanwezig waren. De Naam-
plank van zijn schip INGONA hangt in de aula.

Namens het bestuur en de
aalmoezenier hartelijk dank voor de

bijdrages en giften voor dit
jubileumfeest.

Het eerste bezoek aan boord van de Aquarius van de familie Jan
Valk bij de Neptun, de eerste mis die ik bijwoonde op de Tweede
Paasdag 1970 in de kapel van de broeders in de Waterstraat zoals
velen van u dat zich herinneren. Het informatiebulletin dat toen het
licht zag. We deelden het met de ‘jongeren‘ rond, in de havens, op
de werf en aan de wal. De tocht eindigde altijd aan boord van de
Hermina bij Wim Jo, Jan, Annie en Hermien Heijmen binnen Weurt.
Gijs Daanen, Han van Angelen (ook 50 jaar in het bestuur van het
KSCC/KSW, Harry en Bert van der Donk, Sander Wels.)
St. Nicolaas met de door oma Tonissen en ik dacht, Ena Beijer, zelf-
gemaakte mantel en broeder Frans die sinterklaas was.

Lees verder 
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De Kerst, Pasen en Pinkstervieringen in het sint
Nicolaas internaat, met broeder Gelasius de direc-

teur. Na de heilige Mis een koffietafel die er mocht we-
zen.

Natuurlijk een toespraak van de heer Piet de Bot. Hij was voorzitter
van de st. Nicolaasbond en aansluitend een woordje van Gerard van
Angelen, voorzitter van het KSCC.
Wij denken aan de jongerenweekenden in Ons Erf en aan de bezin-
ningsweekenden. En vergeten we niet de actie om de aalmoezenier
een nieuwe auto te bezorgen. De Trabant, waar voorganger pater
Cor van Bemmelen in reed, had het begeven op weg naar de ope-
ning van het kerkschip in Luik op de snelweg bij Stein. Gradus heeft
de auto toen met Jan en Wim Janssen opgehaald en met de Maria
meegenomen naar Nijmegen. De grote kerstboom met enveloppen
met geld: enorme mooie en dierbare herinneringen. Piet Wanders
van de Bernardus liet zijn stemvolume horen
Het maken van het informatiebulletin in het kantoor van de paters
aan de Oranje-, in óns kantoor bij de zusters aan de Bijleveldsingel
en het stencilwerk in het huis van de salesianen aan de Oranjesin-
gel. Nu ik dit schrijf denk ik aan de vele stencils die ingebrand moes-
ten worden. Daarvoor gingen we naar de pastoor in Weurt: hij had
altijd geldtekort, maar gelukkig hoefden wij nooit iets te betalen.
Hoe langer je er over nadenkt, hoe meer beelden aan je voorbijgaan.

De start van het katholiek schipperswerk. Daarvoor waren W. Beijer
en Gerard Peters de motoren. Daarin werden wij gestuurd door de
toenmalige hoofdaalmoezenier C. Nieuwenhuizen met zijn bestuur.
Herinnert u zich nog de naam waarop de ‘gezinsbijdragen gestort
kon worden: A.H. van Luyn. Deze was toen mijn overste en heeft het
pastoraat en het KSCC werk onder de schippers sterk gepromoot. In
die tijd verlieten heel veel medebroeders de congregatie, trouwden
de priesters: deze tijd was zeer zorgelijk.

De parochie is uitgebouwd met de kermis- en circusgemeenschap
Er is een officiële personele parochie gestart in 2006. Eigen sociaal
pastoraal centrums zijn geopend in 1976 en 1986. Van regionaal zijn
we naar landelijk en internationaal gegroeid. Een breed regionaal
landelijk politiek en kerkelijk netwerk staat tot onze beschikking.
Daarmee hebben wij en kunnen wij nog steeds heel veel mensen
helpen. De tijd is veranderd, de maatschappij is veranderd, maar ons
devies: mensen onder de mensen is nog actueel.

Lees verder 
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Wij kunnen boeken vol schrijven met mooie en
verdrietige herinneringen. Veel mensen ouderen en

jongen hebben wij samen met de familie naar hun laat-
ste rustplaats mogen begeleiden. Wij hebben mogen voorgaan

in huwelijken, Eerste Communie, Vormsel, jubileumvieringen, sche-
pen- en motorinzegeningen. Kortom we hebben samen veel vreugde
en ook verdriet gedeeld. Ook de KSCC en het pastoraat heeft zijn
zorgen gekend: het uitgroeien en groter worden heeft zijn spannin-
gen gekend.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

We vieren nu ‘ons jubileum’
Er is geen film gemaakt. Maar wel een heel bijzonder mooi boek over
de afgelopen 50 jaar. Veel foto’s en weinig tekst. Foto’s die allemaal
een eigen verhaal hebben en vele herinneringen doen ophalen.
Maar… het geeft een kick om dit werk voort te zetten.
Dank aan de vele medewerkers en vrijwilligers van toen en nu. Het
Boek is gemaakt door Hans Jacobs, met aan zijn zijde Tonny van
der Veeken onze Bestuursmedewerker. Natuurlijk hebben wij in de
aanloop van de uitgave veel met elkaar gepraat, gestoeid, maar uit-
eindelijk mag dit boek er zijn. De prijs is € 15,-.
Dank aan allen die hebben bijdragen met foto en tekst aan dit boek.
Hopelijk een mooie plek op tafel om er gewoon even in de snuffelen.
Laat duidelijk zijn: wanneer alles weergegeven had moet worden had
het boek tig keer zoveel dikker geworden. Deze uitgave is een start
naar veel herinneringen, maar ook is het vitaminen: dat het werk van
het KSCC en pastoraat (diaconaal en oecumenisch) goed was en
toekomst heeft.

Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.
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Pinksteren  50 jaar pastoraal sociaal werk

Zondag 5 juni, Pinksteren vieren wij Gods Geest
die mensen helpend nabij is.

Een feest vol symboliek:
het gaat over geest, over vuur...

ongrijpbaar en tegelijk zo concreet.
Er gebeurt iets in en met mensen:

zij worden geraakt door die Geest die waait waar Hij wil,
die door zijn gaven mensen nieuw leven inblaast,

die verwarmt wat is verkild
en mensen doet herademen.

Op tweede Pinksterdag vieren wij ONS JUBILEUM:
50 jaar sociaal pastoraal werk

Moge wij beseffen hoe groot onze behoefte is aan die Geest-rijke gaven.
Daarom willen wij  op de eerste en tweede Pinksterdag

de Geest bidden dat Hij zijn gaven over ons zou uitstorten:
dat wij deze mogen gebruiken.

Wij willen heel bijzonder Gods Geest vragen over
ons werk: dat wij in verbonden met alle menen van
goede wil elkaar de ruimte mogen geven maar ook
dat wij de gaven van Gods Geest gebruiken in
verbondenheid   met  onze gemeenschap van Kermis
Circus en Binnenvaart.

Dank  aan God voor de afgelopen 50 jaar.
Dank voor allen van vroeger, heden en nu

Dank aan de vrijwilligers, stafleden pastoraal team
en besturen.

Wij gaan met volle moed de toekomst in:

Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s Naam.

Videoboodschap van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap. Veel plezier.

Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons
videokanaal op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekijk
deze videoboodschap.

(Duur: 13 minuten en 43 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

https://youtu.be/cIKTB81r-Lw
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Hemelvaartsdag – 26 mei Dauwtrappen

5.30: wekker loopt af.
Klaarmaken voor het dauwtrappen.
Na een jaar is het weer mogelijk. Met een groep van ongeveer 17
man en 2 jeugdigen bij het restaurant st. Walrick. Bert van der Donk
was onze gids.
Een prachtige pittige wandeling gemaakt, (zonder wandelschoenen
waarover later spijt.) Het weer wat schitterend: niet te koud, niet war.
Op het eindpunt bij de lapjesboom aangekomen hebben wij samen
de eucharistie gevierd: heel bijzonder in de openlucht met het prach-
tige gefluit van de vogels.
Na de mis en u begrijpt het was het pannenkoeken eten. Kortom het
was na 2 jaar de moeite waard om deze traditie al van 1976 weer op
te starten. Foto’s: Henny Wigman.
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Hemelvaartsdag – Terugblik op het feest van de Eerste Communie

Een goed voorbereid feest. In de voorbereiding waren de ouders en familie
met de kinderen zeer actief en inspirerend. Een extra aan dit feest was de
doop van Mace, het broertje van Jolie Kopman. De collage hadden ze sa-
men gemaakt, de liedjes uitgekozen. De kinderen lazen de Bijbelverhalen,
de uittocht uit Egypte en het verhaal van het laatste Avondmaal en natuurlijk
een eigen gemaakt gebedje. Na de Mis hebben wij samen een video pod-
cast gemaakt waarin ouders en kinderen zeiden wat ze van de viering ge-
vonden hadden. Leuk om te doen.
Foto’s laten de sfeer van de viering zien: Laat de kinderen en iedereen van
goede wil tot mij komen… alle mensen. Bekijk alle foto’s op onze website.

Foto’s: Rinus Oome

https://kscc.nl/fotos-hemelvaartsdag-eerste-communieviering/
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Bisschop-emeritus Luc Van Looy kardinaal

Vandaag (zondag 29 mei) kondigde paus Franciscus de creatie
aan van 21 nieuwe kardinalen waaronder Mgr Luc Van Looy,
bisschop-emeritus van Gent.

Luc Van Looy is salesiaan van Don Bosco, was missionaris in Korea
en werkte in Rome op het generalaat van zijn congregatie. Op 19
december 2003 werd hij benoemd tot 30ste bisschop van Gent. Hij
was onder meer voorzitter van Caritas Europa en nam tweemaal op
uitnodiging van de paus deel aan een bisschoppensynode.

Hij ging op emeritaat op 23 februari 2020, dag waarop zijn opvolger
Lode Van Hecke, monnik en abt in Orval, tot bisschop werd gewijd.
Sindsdien woont Mgr Van Looy in het mariaal bedevaartsoord Scher-
penheuvel.

Zestien van de eenentwintig nieuwe kardinalen zijn onder de 80 jaar
en daarmee kiesgerechtigd in een conclaaf. Mgr. Van Looy bereikte
de leeftijd van 80 jaar op 28 september 2021. De creatie van de
nieuwe kardinalen vindt plaats op zaterdag 27 augustus in Rome.

Het is lente
De heer en mevrouw Hans en Tonny Jacobs - van der Veeken
geven u kond van de geboorte van onze tuintweeling. Moe merel
maakt het goed en is haar bedje weer aan het spreiden voor de
tweede worp en pa is de hort op.
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KERMIS

TOEKOMSTVISIE KERMIS

Beste collega’s, belanghebbenden, kermis- & circusliefhebbers,

Wat is onze visie op de kermissector over 10 jaar? Hoe ziet de ker-
missector er mogelijk uit over 10 jaar? Welke elementen van de ker-
mis moeten behouden blijven om de traditie te behouden? Welke
elementen van de kermis kunnen/moeten veranderen om het voort-
bestaan veilig te stellen?

Bovenstaande vragen komen voort uit het huidige brede overleg met
de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZ&K), Binnen-
landse Zaken (BZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), aan-
gevuld met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), een drietal gemeentelijk kermiscoördinatoren te
weten Haarlem, Tilburg & Uden en uiteraard de beide kermisbonden
ondersteund door leden van de Overkoepelende Stuurgroep Kermis
(OSK).

Beantwoording is complex en lastig. Niemand kan in de toekomst
kijken – afgezien van de waarzegster op de kermis – maar er zijn de
afgelopen 10 jaar wel veranderingen en ontwikkelingen zichtbaar
geworden. Onze samenleving verandert continu ondanks dat we dat
soms liever niet willen.

WAT WILLEN WE BEHOUDEN:
● Kermis is uniek, niet te vergelijken met een ‘evenement’. Kermis is

het oudste volksvermaak met een eeuwenoude traditie. Het brengt
mensen van alle leeftijden en bevolkingsgroepen samen.

● Het openbaar toegankelijke karakter van de kermis als volksfeest.
● De Nederlandse kermiscultuur (het huidige exploitatiemodel) speelt

zich al decennia lang af in de centra van dorpen en steden waar
tezamen met de plaatselijke horeca (en in mindere mate met de
retail en omwonenden) het kermisfeest voor enkele dagen gestalte
wordt gegeven.

● Naast pinbetalingen het behoudt van contant geld als wettelijk be-
taalmiddel (in plaats van een overheid en bankwezen die zorgen
voor een negatief imago rondom het gebruik van papier- & munt-
geld én stortmogelijkheden voor contanten). Voor kinderen is de
kermis altijd de ideale en veilige plek gebleken om de waarde van
en het wisselen met contant geld te leren.

● Arbeidsterrein in de centra van dorpen en steden (eenmaal ver-
trokken uit het centrum is doorgaans nooit weer terug te draaien).
Juist hier ligt momenteel de dreiging (de coronacrisis heeft dit he-
laas nog meer verstrekt) dat andere branches deze openbare
ruimte het gehele jaar voor zichzelf opeisen.

● Beschikbare OPENBARE ruimte (hoewel deze steeds schaarser
wordt vanwege verschillende bedreigingen zoals horeca-terrassen
/ herinrichting / vergroening / etc.). Openbare ruimte dient voor
meer doelgroepen beschikbaar te zijn dan alleen voor de plaatselij-
ke horeca (ca. 18 t/m 35 jaar). Borgen van gelijke behandeling
door lokale overheden.

● Regie bij de gemeente; omvangrijke en middelgrote kermissen
waarbij veel verschillende disciplines met elkaar moeten overleg-
gen en samenwerken dient aangestuurd te worden door de lokale

Lees verder 
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overheid (gemeente). Bij een tekort of gebrek aan vakkennis is het
tijdelijk inhuren van technische begeleiding een vereiste maar de
kerntaak om de kermis te organiseren blijft bij de gemeente

WAT KAN/MOET VERANDEREN:
● Het borgen van de unieke Nederlandse kermiscultuur als immateri-

eel cultureel erfgoed.
● Kermis dient door gemeenten opgenomen te worden in een APV

waarbij het jaarlijkse terugkerende karakter, de periode en de cen-
trumlocaties zijn vastgelegd.

● De teloorgang / het verlies aan kleine dorpskermissen zal zich voort-
zetten. Kermissen zonder ‘ziel’ (borging in de plaatselijke samenle-
ving middels een dorpsfeest met aansprekend randprogramma)
zullen meer en meer van de jaarlijkse kermisagenda verdwijnen.

● Ondernemersklimaat moet verbeteren (momenteel zijn banken te-
rughoudend in het verstrekken van hypotheken / verzekeraars terug-
houdend in het verstrekken van een [betaalbare]
aansprakelijkheidsverzekering). Dit betekend momenteel tevens dat
de branche genoodzaakt is veelvuldig gebruik te moeten maken van
particuliere investeerders.

● Het ‘agressief’ ondernemen door de plaatselijke horeca vanwege
het claimen van de (schaarse) openbare ruimte (zij hebben 365 da-
gen per jaar hun lobby bij de plaatselijke politiek ten opzichte van de
kermisondernemers die slechts enkele dagen per jaar in een ge-
meente te gast zijn). Het uitsluiten van de kermissector in de open-
bare ruimte door de plaatselijke horeca neemt na corona zorgelijke
vormen aan.

● Het huidige businessmodel is nu bijna volledig geënt op
kleine/beperkte centrumlocaties waarop het attractieaanbod (klein
en compact) is afgestemd. Indien er een transitie gemaakt moet
worden naar locaties (evenemententerreinen) die buiten het centrum
zijn gelegen dan dient de regelgeving voor een dergelijk business-
model door de overheid aangepast te worden te weten

1.Alcoholverbod (zwak alcoholische dranken) mag nooit ter discussie
staan (zoals dit nu in het centrum tussen/met de plaatselijke horeca
ook nooit ter discussie staat)

2.Inzetten op meer ‘recreatieruimte’ (zitjes) voor bezoekers zonder
consumptieverplichting

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.

Lees verder 
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3.Inzetten op meer ‘droge’ horeca op het kermisterrein wat de ver-
blijfsduur van de bezoeker significant kan verlengen

4.Verruiming van de exploitatiedagen tot minimaal 3 weekenden
(mogelijk enkele doordeweekse dagen gesloten) zonder de huidige
beperking in ‘toegestane geluidsdagen op een evenemententerrein’

5.Ondernemersklimaat moet bijdragen aan mogelijke investeringen
in volumineuze attracties

6.Het huidige kermisseizoen (ruim 6 maanden waarvan ruim 3 maan-
den expliciete exploitatiedagen) is eigenlijk te kort om bovenstaan-
de wijzigingen te realiseren

7.Met slechts enkele omvangrijke locaties buiten het centrum (huidi-
ge situatie) is het niet toereikend een volledige route/tournee voor
volumineuze attractie en ‘droge’ horeca te realiseren zodat investe-
ringen momenteel niet verantwoord zijn.

● Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en het betaalbaar houden
van de benodigde energie (stroom) investeren in vaste netspan-
ning rondom kermislocaties. En tot die tijd de sector weer de mo-
gelijkheid geven om gebruik te maken van de ‘goedkopere’
rode-diesel als brandstof voor hun aggregaten en voor hun levens-
onderhoud (salonwagens).

● Bereikbaarheid van de centra (kermisterreinen & salonwagenter-
rein) voor onze transporten en woonwagens. Uitbreiding van de
uitzondering welke er momenteel al geldt voor onze vervoersmid-
delen ten aanzien van milieuzônes en ZZ-kentekens. De admini-
stratieve rompslomp en continue extra kosten vanwege het
wekelijks verplaatsen van onze attracties maakt het huidige sy-
steem onwerkbaar

Ik wens u allen voor aankomende Pinkstermaandag 6 juni een
prachtig jubileumfeest ter gelegenheid van 50 jaar KSCC en Pasto-
raat, geniet van de feestelijke eucharistievering en de receptie met
boekpresentatie nadien. Blijf gezond en graag tot over 8 weken!

Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

Groetjes uit
Lemmer

Van Ria Lentjes
en Frank Put.
Lemmer is een
plaats in de ge-
meente De Frie-
se Meren
(voorheen Lem-
sterland) in de
provincie Fries-
land.
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WANDEL-
NIEUWS

Ik heb speciaal nieuwe schoenen gekocht
En maak al wandelend een nieuwe vlog
Loop jij de 5 of toch de 10?
Komt oma nog kijken? ‘k Ben zo benieuwd

Door volle straten en dwars door het bos
‘k Hoor de fanfare al voorop
De route uit m’n hoofd geleerd
Ik kan niet verdwalen, ‘k ga nooit verkeerd

Misschien krijg ik wel blaren...
Misschien word ik moe...
Maar als ik die medaille krijg
Dan maakt dat alles weer goed

Dus loop mee met de Avond4daagse
Kom trek je beste schoenen aan
We lopen mee met de Avond4daagse
Drie kilometer nog te gaan
Door zon of wind en regen
Zo trots als ik de finish haal
We lopen mee met de Avond4daagse
We zijn d’r bijna maar nog niet helemaal

 Het is voor mij de vierde keer
Ik voel me fit en ik ga als een speer
We eten vroeg en ik mag laat naar bed
Ik zing alleen nog over ‘potjes vet’

Misschien krijg ik wel blaren...
Misschien word ik moe...
Maar als ik die medaille krijg
Maakt dat alles, alles weer goed

Stap voor stap – bouwen wij een feestje
Stap voor stap –niemand houdt ons tegen
Stap voor stap - want we zijn er bijna

Dus loop mee met de Avond4daagse
Kom trek je beste schoenen aan
We lopen mee met de Avond4daagse
Drie kilometer nog te gaan
Door zon of wind en regen
Zo trots als ik de finish haal
We lopen mee met de Avond4daagse
We zijn d’r bijna maar nog niet helemaal

Hiernaast staat de tekst van een liedje van Kinderen voor Kinderen
dat op 20 mei werd gepresenteerd. We zijn in een periode van de
Avondvierdaagse terecht gekomen. Morgen eindigt die van Nijmegen
en buitensporten is voor alle kinderen (en eigenlijk voor alle mensen)
een goede zaak. Daarom een extra promotie om het wandelen, en
daarmee het bewegen, onder de aandacht te brengen. En wandelen
kan bijna altijd en bijna overal.

Het KSCC-verzorgingsteam wordt stapje voor stapje vorm gegeven.
En nu is het zaak voor de belangstellenden voor deze verzorging om
de datum van 15 juni in de garen te houden. In principe sluit dan de
periode van aanmelding. Dan weet het team of er 70, 80 of mis-
schien wel 90 vierdaagselopers een steuntje in de rug mag worden
geboden.

Van alle deelnemers aan de KSCC-verzorging met rustposten, voet-
behandeling en massage wordt dit jaar een bijdrage van € 40,00 per
persoon gevraagd. In principe wordt op maandag 18 juli 2022 op het
KSCC-Schipperscentrum tijdens de kennismakingsmeeting afgere-
kend. Dat gebeurt met harde munten of biljetten. Maar voor een an-
dere manier van afrekenen kunt u altijd met de schrijver van dit
artikel contact opnemen. (06-51439451)

Als het Nederlandse wandelprogramma wordt geopend dan komen
o.a. de volgende wandeltochten in beeld:

4 en 5 juni 2022
Gelderse Poort Wandeltocht in Pannerden
Afstanden: 5-10-12-25-40 km
Startpunt: café-zaal De Dijk Kerkstraat 6 6911 AG Pannerden
w.verbiesen@hotmail.com
06-25472830

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

Lees verder 

mailto:w.verbiesen@hotmail.com
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11 en 12 juni 2022
Streek2Daagse in Nijmegen
Afstanden: 10-15-20-30-40 km
Startpunt: clubhuis Brakkenstein Heemraadstraat 9 6525 TG Nijmegen
www.streek2daagse.nl
024-3239966

Op 4 en 5 juni is er een wandeltocht in Schiedam, op 5 juni is er een wan-
deltocht in Elst, op 6 juni in Groessen en van 7 tot en met 10 juni is er een
Avondvierdaagse in Dordrecht.

In het Pinksterweekend lopen we in Nijmegen niet alleen door de omge-
ving maar ook door de tijd heen. 50 jaar priesterschap, pastoraat en
KSCC worden op 6 juni in de Waalhaven gevierd. Het was een goed ge-
vulde voettocht, maar laten we ook de blik richten op de dingen die voor
ons liggen. Een felicitatie voor de mijlpaal, maar ook een woord van be-
moediging om door te gaan.

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 nieuw-
tjes over diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.

Henry Mooren

UITNODIGING

Marine Club Rotterdam
HARINGPARTY

Kooren Terminal aan de kade bij Hendrik Veder Group!

DONDERDAG 16 juni a.s.
van 16.00 tot 19.30 uur!

Voor dit feestelijke Rotterdamse zomerevenement nodigen wij
u van harte uit!!
Op donderdag 16 juni a.s. begroeten wij u graag op de Kooren
Terminal, afgemeerd aan de kade van Hendrik Veder Group
aan de Eemhavenweg 131, havennummer 2655 in (3089 KE)
Rotterdam.
Het evenement wordt muzikaal omlijst door The Berkley
Brothers.
Deze haringparty is een zakelijk netwerkevent!
U kunt uzelf en maximaal één introducé aanmelden via de
button onderaan deze uitnodiging. Wij gaan er van uit dat u uw
introducé voor het lidmaatschap van Marine Club Rotterdam
kunt enthousiasmeren!

www.streek2daagse.nl
www.wandel.nl
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Langzaam wordt het oude weer normaal!

De meeste circussen zijn weer vertrokken uit hun winterkwartier en
trekken weer door het land! Ook heeft Nederland weer een nieuw
circus erbij : circus Hollandia, dat zijn tournee begint met een premiè-
re in Heerlen in september. Circus Hollandia is een nieuw circus van
de Duursma-groep met vanzelfsprekend de alom bekende clown
Milko.

Vanaf half september tot eind november zijn ze in acht plaatsen door
het hele land te bewonderen! Ook de grote kindervriend Bubbels is
van de partij!

Maar…. Nu eerst Hulde voor Henk van der Meijden, die een konink-
lijke onderscheiding heeft ontvangen, hij is nu Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau! Hij was het die de Russische clown Oleg Popov,
voor het eerst naar Nederland haalde! Hij is de man van het Wereld-
kerstcircus in Carré en hij is de oprichter van de Stichting Blijvend
Applaus, een fonds voor oudere artiesten! Vanaf deze plaats: Henk,
van harte gefeliciteerd en welverdiend! Wat jullie voor de artiesten,
die dat ongeluk in Carré kregen, hebben gedaan, is fenomenaal!

Ook even aandacht voor Hans Klok, die een eigen programma heeft,
aangevuld met een aantal wereldnummers van circusartiesten… Nog
te bewonderen in Eindhoven, Soest, Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag. Hij reist met een tentencomplex, uitgerust met comfortabele
kuipstoelen. De foyer is anderhalf uur voor de show reeds geopend
en voorzien van foodtrucks en bars, waar u zowel voor, als na de
show kunt genieten!!! Reserveren: 0900-1353 en vragen naar Hans
Klok & Friends.
En aan het eind van de zomer vindt hier in Heeze op de laatste zon-
dag van augustus, op 28 augustus weer voor het eerst (na Corona)
de Brabantse Dag plaats! De Brabantse Dag is een cultuurhistori-

sche optocht, die hier op zondagmiddag door het dorp trekt… Een
16-tal buurtschappen beelden iets uit de historie uit! Begin juni ver-
schijnen overal in ons dorp de bekende blauwe tenten van de wa-
genbouwers… heerlijk die reuring in ons dorp . Het thema van dit
jaar is: Met verve! Google maar eens op Brabantse Dag 2022 en
kom naar ons dorp! U zult er geen spijt van krijgen!!!

Wens ik u nu: een fijne, gezonde zomer, zonder mondkapjes!!!

Kitty Cuijpers - Custers
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22

MOP

De moeder van Jantje is worstjes aan het bakken.
‘Mama,’ vraagt Jantje, ‘waarom snijd je altijd

de uiteindes van de worstjes eraf?’
‘Nou,’ antwoord mama, ‘omdat oma dat ook altijd deed.’

De dag erop vraagt Jantje hetzelfde aan zijn oma.
‘Ah, Jantje, omdat mijn moeder dat ook altijd deed.’
Een week later gaat Jantje naar het bejaardentehuis

en vraagt zijn overgrootmoeder waarom zij altijd
de uiteinden van de worstjes afsneed.

‘Zeg,’ antwoordt overgrootmoeder,
‘bakken jullie nog altijd in dat kleine pannetje?’

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 22.
Waar is dit? Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl
met vermelding van nummer 22. 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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FINANCIËN

WIE EN WAT WORDT OVER ONS UITGESTORT?

Allereerst natuurlijk iets over 50 jaar Priesterschap van Bernhard van
Welzenes en 50 jaar KSCC-pastoraat. We vieren nu ook Pinksteren,
de uitstorting van de Heilige Geest.
Wat is er ook uit -en neergestort op het KSCC en ook zo lang neer-
gestreken gebleven: ons aller Bernhard van Welzenes. Een rots in
de branding voor het KSCC op pastoraal en velerlei ander gebied.
Een onbeschrijflijk aantal mensen kennen Bernhard en hebben met
hem te maken gehad. Alleen al de rouw -en trouwbijeenkomsten zijn
niet meer te tellen. Zijn veelzijdigheid en de bijpassende humor zijn
niet alleen kenmerkend maar zeker ook uniek. Zelf heb ik van die 50
jaar Bernhard 48 jaar op deze wijze mogen zien werken en mee sa-
mengewerkt. Dank voor alle contacten en ook voor het dienen van
de binnenvaart!

En dan opeens schakelen naar ook iets van "uitstorten". De laatste
tijd heb ik nogal wat columns over jullie uitgestort inzake het rumoer
rond de fiscale box 3, de welbekende spaartaks. Er is wederom groot
nieuws over deze ontwikkelingen. Het door mij in mijn laatste column
van begin april genoemde "nog even geduld" is tot voorlopige uitbar-
sting gekomen. U weet het nog wel: op 24 december 2021 deed de
Hoge Raad een uitspraak over de al zo lang omstreden box 3-belas-
ting over het spaarrendement wat zou worden behaald (volgens de
minister zou dit bedragen tussen de 1,82% en 5,53%). In werkelijk-
heid schommelt het spaarrendement echter rond de nul % (of zelfs
negatief indien boeterente moet worden betaald). U betaalde en be-
taalt dus over een veel te hoog fictief rendement. In december 2021
heeft de Hoge Raad bepaalt dat deze box 3- belasting onrechtmatig
is vanaf 2017. Toen was nog niet duidelijk of dit alleen zou gelden
voor 60.000 mensen die (veel) eerder bezwaar hiertegen hadden
gemaakt of voor alle spaarders (en dat gaat over véél meer spaar-
ders!). Daar zou in de lente van 2022 door de staatssecretaris op

worden terug gekomen. Al snel daarna is men in beroep gegaan om
duidelijkheid te krijgen over de grote groep die destijds geen be-
zwaar had aangetekend. Eerder dan verwacht kwam de Hoge Raad
op 20 mei jl. wederom met een uitspraak: de terugbetaling van de
teveel afgedragen box-3-belasting geldt alleen voor de hierboven
genoemde 60.000 mensen en wel voor de jaren 2017 en 2018. Een
enorme domper voor de paar honderdduizend overige spaarders.…

Wat zit er nog in het vat: voor de jaren 2019 en 2020 (vanaf 2021 tot
nader order is iedere spaarder vrijgesteld van box-3-belasting) zal er
nog beleid moeten worden gemaakt over de vraag welke spaarders
zullen worden gecompenseerd. De staatssecretaris zal rond Prins-
jesdag terugkomen op het al dan niet opvolgen van de Hoge Raad
uitspraak van 20 mei (periode 2017/2018) en over de periode
2019/2020 (welke spaarders wel/niet). De Tweede Kamer heeft eer-
der in meerderheid zich uitgesproken over compensatie van alle
spaarders. Alsnog uw zaak snel voorleggen aan de belastingdienst
over uw persoonlijke omstandigheden in deze, wordt in het alge-
meen aanbevolen. Over "uitstorten" gesproken....
Het "boxen" wordt zeker vervolgd.

Wim Onderdelinden
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DOOP

Op zaterdag 4 juni wordt Dwayne Jackson Sadowy gedoopt.
Dwayne is een zoontje van Marek en Natascha Sadowy – Spindler
van Circus Freiwald.
Peetouders zijn Jeffrey Freiwald en Agnieszka Stęplowska.

Dwayne wordt om 18.00 uur door aalmoezenier Van Welzenes
gedoopt in Nieuwegein.

OVERLEDEN

Op woensdag 18 mei is, in de leeftijd van 72 jaar,
Hermanus Johannes Hendrikus (Herman) Heijmen
overleden. Echtgenoot van Anneke Heijmen – Jegen.
De afscheidsceremonie voor Herman heeft op woensdag
25 mei in café-restaurant De Kastanje te Millingen aan de
Rijn plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Zalmstraat 2B, 6566 CD Millingen aan de
Rijn.

Op maandag 23 mei is, op de leeftijd van 87 jaar,
Theodorus Cornelius Arnoldus (Theo) Roelofs
overleden.
De viering waarin afscheid werd genomen van Theo was
op vrijdag 27 mei in het KSCC Schipperscentrum in
Nijmegen. Aansluitend werd Theo in besloten kring naar
het crematorium begeleidt.
Correspondentieadres: De Steekse Acker 1243, 6546 DE Nijmegen.

Op maandag 30 mei is, in de leeftijd van 80 jaar, Netty de Wijs –
Schapers overleden. Echtgenote van Wim de Wijs.
U kunt afscheid nemen van Netty op vrijdagavond van 19.15 tot
20.00 uur in uitvaartcentrum Leemans, Leeuwerikstraat 25 te Made.
De uitvaart is zaterdag 4 juni om 14.00uur in bovengenoemd
uitvaartcentrum. Waarna Netty begraven wordt op de begraafplaats
aldaar.
Correspondentieadres: De Elft 43, 4921 NM Made.

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

Accepteer zoals het is.
Laat los zoals het was.

Geloof in wat zal komen.

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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4-6 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen;
 Claudia Peters.
5-6 Peter Oudakker; Sylvia Verschuren, v/h “Bellona-V”; Joost van
 Lammeren; Anita van Meegen, m/s Elgeria.
6-6 Dhr. Ad Lansink; dhr. Rien Schoonderwoerd.
7-6 Brigitte Basten-v Megen; Sven Roelofs.
8-6 Stella Sep-Jägers, m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen;
 Bent Schleipfenbauer.
9-6 Mevr. Beppie Bosman; Wilfried Janssen; William Theunisz;
 Rene Driessen.
10-6 Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
11-6 Annemarie Theunissen-Schuttler; Alexander Vermaas;
 Lilianne Tabbers; Tonny van Megen-Wissing; Luuk Janssen,
 m/s Sagittarius.
12-6 Caroliene Beijer-Verhoef; Ab Fortuin; Barend Lagarde; Theo
 Leensen; Rosanna van der Klocht.
13-6 Antoine Kuenen; Carina Horrel; Robin de Bot; Lisa Boon.
14-6 Mevr. Jolanda Bosman; Jennifer van Weenen-v.d Wijgaard;
 Bastiaan Nicolas Bosman; Danielle Stravers.
15-6 Linde Janssen; dhr. Paul Leensen uit Heerhugowaard; dhr.
 Wilfried Peters; Jose Schitz-Wickerman; Carolien van Duynen.
16-6 Dhr. Jan Thonissen; mevr. H. Janssen-v.d. Donk m/s
 “Jolanda”; Ad Lagarde; dhr. Sander Sanders; dhr. Koekoek;
 Bastian Fendel; Carolien Suykerbuyk; mevr. Cora Peperkamp;
 Jens Thonissen.
17-6 Martijn van der Donk; mevr. Riet Wendt-Vermeeren vh
 “Labor”.

1e PINKSTERDAG ZO. 5 JUNI 2022
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
Mevr. Rikste Rijksen-van Diepen en familie
OOK DE VADER WORDT HERDACHT
Dhr. Tom Covers en familie, dhr. Koos Verhoef,
dhr. R. Roelants "Marina",
mw. Ria van Megen en overleden familieleden.

2e PINKSTERDAG JUBILEUMVIERING MA. 6 JUNI
Dank aan allen die zich dit jaar weer voor het KSCC en pastoraat
hebben ingezet.
De overleden familieleden, medebroeders en leden van onze ge-
meenschappen van toen en onlangs André Raaymakers.

50 jaar sociaal en pastoraal werk
50 jaar Priester/ Aalmoezenier B. van Welzenes, sdb.
50 jaar directeur KSCC

ZONDAG 12 JUNI
dhr. H. Appelboom, dhr. J. Post,
mw. Mimi van Leeuwen-van Neijenhoff, dhr. Peter van Leeuwen,
moeder van Egon, Reina van Weel, v/h Reina,
dhr. C. de Jong.
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*  Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl

* 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.

* 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.

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

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

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

* Mevr. Riek Verberck.  (Afd. 2 – kamer 12).
EWIJK, VERPLEEGHUIS WAELWICK,
SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

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.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.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. 5 juni 10.30 uur Eerste Pinksterdag. Woord- en Communie-
dienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.

Zo. 12 juni 10.30 uur Eucharistieviering met celebrant Ad Blommerde.
Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.

Zo. 19 juni 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig.

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam.

Zo. 5 juni 11.00 uur Pinksteren. Kapelviering met voorganger
Remy Jacobs.. Na afloop is er koffie of thee

Zo. 26 juni 11.00 uur Kapelviering 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. 16 juni 14.00 uur Gezellige soosmiddag.Laatste soos-
middag voor de zomerstop.

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

Di. 14 juni 13.30 uur Haringparty. Voor één keer op een dinsdag.
Laatste soos voor de zomerstop.

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: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 juni 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzij anders aangegeven. 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.
1ste Pinksterdag
Zo. 5 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv KSCC Kerkkoor olv Mia Janssen,

Martin Hoenselaar (orgel), Dinie Jacobs (fluit).

2de Pinksterdag
Ma. 6 juni

Kantoor gesloten. Voor noodgevallen is het KSCC
telefonisch bereikbaar.

11.00 uur

Jubileum aalmoezenier en 50 jaar KSCC. Eucharistievie-
ring met celebranten aalmoezenier Van Welzenes sdb en
bisschop Van Luyn sdb in de open lucht (op de kade) mmv
KSCC Kerkkoor olv Mia Janssen, Martin Hoenselaar (or-
gel), Koor Quintessens & André Haverkort (piano) en
Jacques Verkerk (zang).
Aansluitend een receptie met koffie/thee en wat lekkers.

Do. 9 juni 9.00 uur Maritime Innovation Platform 2022 in het Energiehuis in
Dordrecht. Voor meer informatie en aanmelden ga naar
website: https://www.maritimeplatform.nl/

Zo. 12 juni 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

Di. 14 juni
13.00 uur Bestuursvergadering KSCC - KSW

15.00 uur Bestuursvergadering LP - KSCC
Wo. 15 juni 11.00 uur Inzegening door aalmoezenier Van Welzenes sdb van de

ms Synthese 18 van Wijgula in Rotterdam.
Zo. 19 juni 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.

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

Het KSCC kantoor in Nijmegen is gesloten op Eerste Pinksterdag 5 en Tweede
Pinksterdag 6 juni. Het KSCC blijft wel telefonisch bereikbaar voor noodgevallen.

https://www.maritimeplatform.nl/
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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WINDKANTER

'De geschiedenis herhaalt zich'.
Ook de Tweede Wereldoorlog begon met de positie van de
Volksduitsers en de zogenaamde Sudetenduitsers die woonden
buiten de grenzen van het toenmalige Derde
Rijk en waarvan werd verteld dat ze werden
onderdrukt en beschouwd als
tweederangsburgers. Duitsland kreeg zijn zin
en mocht de grenzen verleggen en eenmaal
zover was er geen houden meer aan.
Eenzelfde scenario speelt zich nu ook af in
Oekraïne waar de Russisch sprekende
inwoners van de Donbas aansluiting zoeken bij
de Russische buren waarbij Rusland ze graag
een handje helpt om de sterk
geïndustrialiseerde Donbas weer onder de
invloedsfeer te brengen van Rusland met de
prangende vraag of dit voldoende is voor
Rusland. Bovendien kun je de vraag stellen of
Oekraïne economisch overeind blijft zonder
havens en zonder de zware industrie van de
Donbas.
Nu is onze Christoffelnieuws niet het geschikte
medium om de wereldproblemen aan de kaak
te stellen maar die oorlog in de Donbas lijkt
grote invloed te krijgen op het welzijn van de
burgers in de Westerse samenleving. Nu al
zorgt de toestroom van vluchtelingen uit
Oekraïne en ook van elders uit de wereld voor
extra spanning op de huizenmarkt waar de
aankoopprijs van een huis gigantisch is
gestegen en het aanbod van huurwoningen ver
achterblijft bij de vraag. Maar dit is al langer een
probleem.

De oorlog in Oekraïne echter krijgt ook invloed op ons gewone
dagelijks leven en heeft alles te maken met de energievoorziening.
De hoge gas-, olie- en benzineprijs, ontstaan door het dichtdraaien
van de Russische olie- en gaskraan, heeft directe invloed op de
prijzen van alles wat hier wordt geproduceerd en jaagt de inflatie tot
ongekende hoogte. Wat nog erger is, er dreigt een tekort aan gas en
vooral in de lagere inkomensklassen en bij oude AOW-ers komt die

hoge gasprijs hard aan. Vaak wonen deze
laatsten in wat oudere huizen en de kosten
van een deugdelijke isolatie, dubbele
beglazing of zonnepanelen zijn gezien hun
gevorderde leeftijd niet meer op te brengen.
Dit probleem van een tekort aan gas is
immers pas van de laatste jaren na de
aardschokken in Groningen en waar niemand
vooraf op gerekend had.

Isoleren? We spreken dan wel van +50.000
euro kosten, een bedrag waarmee ze in hun
jonge jaren waarschijnlijk hun huis konden
kopen en een hypotheek op oude leeftijd zit
er meestal ook niet in. Bovendien zijn de
ouderen ook nog de gehele dag aan huis
gebonden en dreigen zo met een nog hogere
gasrekening te komen zitten. Van een
behaaglijke warmte is bij 19 graden geen
sprake, zeker niet voor oudjes die ook in de
oorlogsjaren de kou hebben gevoeld.
Natuurlijk zeggen vrienden wel eens: 'Maak
je niet zo druk, je zit in je 86ste jaar en dus
wordt je straks verwarmd in het crematorium.'
Galgenhumor dus, wel goed bedoeld
overigens.

Corvee
Inflatie sinds 1948
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS

Ik begin mijn column met het feliciteren van aalmoeze-
nier Van Welzenes die op tweede pinksterdag zijn 50 jarig
priesterschap viert. 50 jaar is een lange tijd en de aalmoezenier lijkt
onuitputbaar. Onlangs begon de Binnenvaartsoos in Zwijndrecht
weer na een lange periode van het Coronavirus en ook toen kwam
de aalmoezenier een kijkje nemen op de soos wat altijd erg gewaar-
deerd wordt. Ik wens hem nog een mooie tijd toe om zijn werk voort
te zetten zolang hij wil en kan.
Tevens wordt op Tweede Pinksterdag ook 50 jaar KSCC en pasto-
raat gevierd. Ook voor deze organisatie de felicitaties. Medewerkers
van KSCC wens ik succes met het goede werk wat zij verrichten.
Het nieuws houdt ons nog steeds bezig met de oorlog in Oekraïne,
op dit moment een hel op aarde. Verschrikkelijk wat daar gebeurd en
wat een mensenlevens het kost aan zowel Russische als Oekraïens
zijde. Onbegrijpelijk dat iemand besluit om een oorlog te ontketenen
en dan maar veilig achter dikke deuren met bewaking besluiten hoe
we oorlog voeren en mensenleven niet meer belangrijk zijn. Velen op
de vlucht met geliefden achterlatend in hun land in de hoop dat ze
elkaar ooit nog terugzien. Mensen in Rusland die commentaar geven
op de oorlog worden opgepakt en wat gebeurd er met die mensen.
Hoe lang dit gaat duren weet niemand.

Het coronavirus lijkt behoorlijk op de terugweg te zijn wat het leven
weer meer vrijheid biedt en we weer een normaal straatbeeld zien
als voor de pandemie. Het virus is nog steeds onder ons en blijft
voorzichtigheid toch geboden. Gelukkig worden de meesten er nau-
welijks ziek van
Vakanties kunnen weer en daar hebben we (mijn man Marten en ik)
van geprofiteerd. In Zwitserland hebben wij een tocht gemaakt met
de Bernina-Expres wat geweldig mooie uitzichten oplevert, daarvan-
daan door naar Italië met zijn mooie stadjes op een berg in de streek
Umbrië zoals Perugia, bedevaartplaats Assisi en Buggio om vervol-
gens via Salzburg in Oostenrijk weer terug naar Nederland. Dan zie
je hoe mooi alles kan zijn de architectuur, cultuur en natuur. Je ge-
dachten zijn dan ook bij Oekraïne waar veel verwoest is en er troos-
teloos uitziet waar cultuur verziekt wordt. Een schril contrast met de
rest van Europa.
Het weekend na deze Christoffel Nieuwsbrief zijn er weer de pink-
sterdagen die we hier in vrijheid kunnen beleven zoals we het zelf
willen. Laten we denken aan de mensen in Oekraïne en tevens aan
de Russische soldaten die naar het front gestuurd worden of ze wil-
len of niet en wat vaak jonge jongens zijn.
Ik wens allen fijne pinksterdagen.
Ina FeenstraBasiliek van St. Franciscus van Asissi
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Zeehavendagen Amsterdam

Het nieuwe evenement in de vierde haven van Europa biedt iedereen van Amsterdam tot en
met IJmuiden een kijkje achter de schermen bij het havenbedrijfsleven. Op het programma
staan rondleidingen bij een scheepswerf, staalfabrikant, chocoladefabriek of workshops bij
een containerterminal, een rederij en meer! De eerste editie van het evenement wordt ge-
houden van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni.

Ontdek Zeehavens Amsterdam

De havens van IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam vormen samen Zeehavens Amster-
dam, de vierde haven van Europa. In de havens van het Noordzeekanaalgebied werken meer dan
70.000 mensen én zijn er zo’n 800 haven gerelateerde bedrijven gevestigd. Zeehavens Amsterdam
is de belangrijkste economische motor voor de regio Noord-Holland. Maar hoeveel weet jij nu echt
van de haven? Wist je bijvoorbeeld dat Amsterdam de grootste cacaohaven ter wereld is? En heb
je enig idee hoeveel biobrandstof (alternatief voor benzine) hier wordt geproduceerd?

Zeehavens Amsterdam is in transitie. De oude
traditionele haven is onderdeel geworden van
de haven van de toekomst. Een haven met
duurzame bedrijven, waar waterstof wordt ge-
produceerd en de plek waar grootschalig wordt
gerecycled. Maak kennis met de haven van de
toekomst tijdens Zeehavendagen Amsterdam.
Programma

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni
bieden diverse bedrijven gratis rondleidingen,
workshops en (vaar)demonstraties voor indi-
viduele bezoekers en zakelijke groepen.

Daarnaast kun je een ticket boeken voor de
havenrondvaart Amsterdam, de speciale
cacaovaart of voor Het Scheepvaartmuse-
um. Alle informatie en tickets voor de activi-
teiten tijdens Zeehavendagen Amsterdam
zijn terug te vinden op hun website.

https://zeehavendagenamsterdam.nl/bezoek/
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Maritime Industry doet oude tijden herleven met geslaagde editie

GORINCHEM – De zestiende editie van de vakbeurs Maritime Industry is
op 17, 18 en 19 mei in Evenementenhal Gorinchem succesvol verlopen,
zo laat beursorganisator Easyfairs weten. In totaal 370 exposanten pre-
senteerden zich aan ruim 7.000 bezoekers. “Het was fantastisch om el-
kaar na zo’n lange tijd eindelijk weer te zien op Maritime Industry. De
sfeer was direct als vanouds, daar waar deze beurs en de maritieme sec-
tor ook bekend om staat”, zegt Malou Peters namens Easyfairs.

Maritime Industry is de grootste en meest complete vakbeurs in Nederland
voor de binnenvaartsector. Elk jaar komen hier duizenden bezoekers op af om
enerzijds relaties te onderhouden en anderzijds nieuwe producten en innova-
ties te ontdekken.
Exposanten hadden dit jaar uitgepakt met veel eigen standbouw en over be-
langstelling mocht men niet klagen. Bij diverse stands was het gezellig druk en
drie dagen lang een komen en gaan van bezoekers. Traditiegetrouw werd de
tweede beursdag afgesloten met een geslaagde exposantenborrel in de bin-
nentuin. Het omvangrijke kennistheater op Maritime Industry viel in de smaak
bij de bezoekers, gezien de belangstelling voor alle presentaties en sessies.
“Kijkend naar de kwaliteit van onze bezoekers zijn we dit jaar tevreden. Ook
zagen we dat bezoekers langer op de beurs bleven dan voorheen. Het positie-
ve gevoel over deze editie werd eveneens bevestigd door het feit dat maar
liefst 200 exposanten al tijdens de beurs hun deelname voor 2023 hebben ge-
reserveerd”, besluit een trotse Peters.

De zeventiende editie van Maritime Industry is op 23, 24 en 25 mei 2023 in
Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie: www.maritime-industry.nl.

https://www.maritime-industry.nl/
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Zomertocht 1993

Zoals altijd gaan we eerst weer naar Mook om
de boel op te knappen. Alles heeft zijn onder-
houd nodig. Thea is met haar kinderen meege-
varen. We leggen aan in het jachthaventje
zodat we vlak bij het dorp liggen. Dicht bij de
kerk is een zaakje waar ze lekker ijs verkopen.
Daar gaan we ons kroost trakteren. IJs lusten
ze altijd en opa en oma zijn er ook gek op. We
laten ze nog even uitkuren en gaan dan terug
naar boord. Daar gaat oma pannenkoeken bak-
ken. Dat is ook feest. De pannenkoeken van
oma zijn niet te evenaren. Om acht uur 's
avonds komt Heinz het hele stel weer ophalen.
Wij varen naar de Kraayenbergse Plas die een
stukje lager ligt en aan de kant van Cuijk. In
Mook moeten we dit jaar havengeld betalen en
omdat we daar geen zin in hebben, gaan we
aan de andere kant van de Maas proberen of
het daar ook bevalt. Je kunt er mooi tegen de
wal liggen, maar het is er niet zo rustig als in
Mook. De zand- en grindschepen komen steeds
met een flinke gang langs ons heen varen.
Maar omdat we aan de grond zitten valt dat slin-
geren nogal mee. Om boodschappen te halen
moeten we nu een stuk verder fietsen dan in
Mook. Je kunt naar Cuijk of naar Grave. Dat
maakt qua afstand niet veel uit. We wisselen
nogal eens. Naar Grave is mooier fietsen. Dan
kun je langs de Maas rijden. Het bevalt ons hier
ook wel.

Na een dag of tien varen we even terug naar
Nijmegen om dan de volgende dag (17 mei) te
vertrekken naar Doesburg. Cor Sep is al vooruit
gevaren. Hij heeft in zijn boot 350 PK staan en
wij maar 140, terwijl hij een kleiner scheepje
heeft en wij een knots. Hij ligt al enige tijd in de
haven als wij aankomen. De havenmeester is al
bij hem geweest. Als we tot de volgende dag
willen blijven liggen kost ons dat f 40,- en aan-
gezien wij maar AOW-mannetjes zijn, gaan we
gelijk vertrekken. lk stel voor om eens te gaan
kijken of we wat verderop kunnen liggen, want
ik weet dat er net onder de brug door in Does-
burg nog een stuk van de oude IJssel ligt. lk
vaar er met een gangetje in en zit gelijk aan de
grond, want er staat helemaal geen water. We
zitten muurvast. Nog een geluk dat Cor achter
ons aan kwam. Hij ligt niet zo diep en heeft ons
weer in dieper water getrokken. We zeggen
Doesburg vaarwel en varen naar Deventer. In
Heefde schutten we naar binnen en dan mogen
we van de sluismeester in het afwateringska-
naal op een houten steiger liggen. We liggen in
Abrahams schoot en ook nog voor niets. Je
moet in deze wereld vroeg opstaan en goed
uitgeslapen zijn om niet aan de bedelstaf te ra-
ken. Als je een jacht hebt denken ze al gauw:
die kunnen we even knippen en scheren, want
dat zijn allemaal kapitalisten. Of ze denken: die
gaan we even een poot uitdraaien want die heb-
ben toch geld zat.

De volgende dag fietsen we gezamenlijk naar
Zutphen om boodschappen te halen. Mijn fiets
is een oud en gammel karretje en in het achter-
wiel zijn enkele spaken weg. lk zeg tegen Miek
dat ik de volgende dag in Heefde-dorp eens ga
kijken voor een goede tweedehands fiets. En ja

hoor. Het dorp had een fietsenwinkel met een
heel aardige eigenaar. Hij bekeek dat karretje
van mij en zei: ik snap niet dat u daar nog op
durft te rijden. Mijnheer, dat is levensgevaarlijk!
Ik: ja, daarom kom ik ook bij u, want ik wil nog
wat langer leven. Hebt u geen goede tweede-
hands fiets voor mij? Fietsenmaker: ik krijg mor-
gen een mooie Gazelle van een boer hier uit de
omtrek. Die man is al eenenzeventig en kan er
niet meer op komen. De fiets is nog zo goed als
nieuw. lk: ik ben tweeënzeventig maar ik kom er
nog wel op. Fietsenmaker: laat die fiets van u
maar hier. Ik geef u zolang een andere mee.
Dan komt u weer ongeschonden op uw boot.

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
Koninklijke Binnenvaart Nederland  078-782 05 65
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

Vacature
Mia Janssen

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 12 verschijnt op donderdag 16 juni 2022.
Deadline: maandag 13 juni.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman, Henny Wigman,
Rinus Oome, Atze J. Lubach-Koers, Kitty Cuijpers-Custers, Cor van der
Veeken, Wim Onderdelinden, Ina Feenstra.

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

Verantwoordelijkheid:
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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
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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
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Tonny van der Veeken
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www.ipc-ccw.org
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
www.kscc.nl

