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Christoffel Nieuws
Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Nummer 14 - 14 juli 2022 - Jaargang 7

Van de bestuurs- en directietafel

Deze Christoffel Nieuws is de laatste uitgebreide uitgave
van het activiteitenjaar 2021-2022. In de vakantie ontvangt
u een flyer met de meest noodzakelijke informatie. Het
podcast-video rubriekje gaat, zoals nu gepland wel door.
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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videoboodschap van de aalmoe-
zenier klik dan in dit vak en u gaat direct naar pagina 5.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekijken van de boodschap.
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Onderweg in de toekomst

Het jubileumboek ‘Onderweg in de toekomst’ is nog
steeds te bestellen. Lees hoe 50 jaar sociaal-pasto-
raal werk handen en voeten kreeg. Het boek is rijke-
lijk geïllustreerd. Lees hier hoe te bestellen.

https://kscc.nl/Onderweg%20in%20de%20toekomst/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Deze Christoffel Nieuwsbrief is de laatste uitgebreide uitgave van het
activiteitenjaar 2021-2022. De redactie van Christoffelnieuws gaat
niet met vakantie, neen zeker niet. Maar ze gaat nu de stapels met
werk die op de plank liggen wegwerken. In de vakantietijd ontvangt u
daarom een flyer met de meest noodzakelijke informatie.
Het podcast-video rubriekje gaat, zoals nu gepland wel door. Dat kan
ook eventueel elders opgenomen worden. De techniek staat voor
niets.

Vergadering coördinatieraad

Maandag 4 juli kwam de coördinatieraad bijeen. Het was een goede
constructieve vergadering: geen hoog draverij, maar gewoon met de
benen op de vloer de zaken aanpakken.
Zo kwamen aan de orde de activiteiten die georganiseerd werden
door de werkgroep Soos met. De werkgroep zit vol ideeën die uitge-
voerd moeten worden. Er is veel energie gestopt in elke keer weer
een fijne en gezellige Soos met bijeenkomst te organiseren. Sommi-
ge werden goed bezocht, andere minder. Het blijkt dat een Soos met
bingo veel mensen trekt.
Natuurlijk werd er ook vooruit gekeken: de opening van het nieuwe
activiteitenjaar 2022-2023. Veel ideeën kwamen op tafel, maar uit de
evaluatie bleek dat men graag bingo speelt. De werkgroep gaat dit
het volgend jaar inplannen.
Er kwam ook een aantal andere ideeën op tafel: iemand uit de apo-
thekerswereld geeft informatie over medicijnen: wat te denken van
de bijsluiters, van de alsmaar herhaalrecepten, van medicijnen die je
bij het Kruitvat of elders of zonder recept in het buitenland kunt ko-

pen? Het gebruik van Paracetamol, Finimal etc. De consequenties
van veelvuldig gebruik.
Een ander idee is een notaris uit te nodigen, die ons de meest aan-
gepaste informatie kan geven over een testament en het veranderen
of aanpassen ervan. Kortom voldoende zaken om goed geinforme-
erd te zijn.
Hetzelfde geldt het onderwerp verzekeringen. Wij verzekeren ons
van het wieg tot het graf, maar toch blijkt uit ervaring dat in bepaalde
situatie de verzekering niet dekkend is of de schade niet dekt. Niet
voor niets de oproep aan het begin van een kalenderjaar of vakantie
te bekijken of je verzekering nog up-to-date is. (Zie pag. 10) Kortom
ideeën en suggesties genoeg.

Een blokkade voor sommigen is het betaald parkeren. Het KSCC
heeft over dit probleem een brief gestuurd aan de gemeente, helaas
is er behalve een ontvangstbevestiging geen antwoord gekomen.
Voor de reizigers van het schoolreisje in september heeft de lei-
ding van de evangelische kerkgemeenschap toestemming ver-
leend om op hun terrein die week de auto te parkeren.

Parkeerterrein Evangelische Kerkgemeenschap
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De post

Veel schippers hebben aan boord van
het KSCC-schipperscentrum een brievenbus.

Voorheen haalde een medewerker van het KSCC de
post voor de schippers op bij ons (verzamel)postbus bij Office Center
in Nijmegen op. Maar u weet, we hebben u hierover eerder geïnfor-
meerd, dit bedrijf is failliet. PostNL heeft nu in haar wijsheid besloten
een nieuw ophaalcentrum op te zetten in Heumen. Nu is dit voor ons
te ver. Temeer daar er steeds minder post wordt verstuurd.

Voorgenomen besluit:
Wanneer Post NL voor 1 augustus geen post-ophaalcentrum dicht in
de buurt van het KSCC opgestart heeft, zullen wij het adres postbus
390, 6500 AJ opheffen. Na 1 augustus informeren wij u over ons be-
sluit. Wanneer hier geen ophaalcentrum komt adviseren wij u de post
direct naar ons vestigingsadres KSCC-schipperscentrum Waalhaven
1K, 6541 AG Nijmegen te sturen.

Tot 1 januari 2023 wordt de post in Heumen opgehaald. U heeft 5
maanden tijd om een adreswijziging aan allen die dit moeten weten
toe te sturen met vermelding dat per 1 januari 2023 dit adres Post-
bus 390, 6500 AJ Nijmegen vervalt.

                         Vierdaagsefeesten - Wandelfestijn

De stad en het KSCC-schipperscentrum zijn in volle voorbereiding
van de zomer feesten en de 104de Vierdaagse internationale wan-
delmars Nijmegen
Na 2 jaar mogen deze weer van start.

Een week voor activiteiten in de stad, de regio en het KSCC.
Zaterdag worden de vierdaagsefeesten geopend. Zondag om 11.00
aan boord van het KSCC is er een vierdaagse mis. ’s Avonds is er
de vuurwerkshow Waal in Vlammen
Verder is een hele feestweek gepland.
Op vrijdag 22 juli is ervan af 12.00 uur de officiële intocht op de
Via Gladiola.
Om 19.00 uur is de uitreiking van de KSCC vierdaagse medailles.

Waarschuwing van de politie:
● Let op uw spullen: het kan ook een feest worden voor

zakkenrollers.
● Laat nooit een drankje onbeheerd staan.
● Een gewaarschuwd man telt voor 2.

Nogmaals, let op: Parkeren Waalhaven: kosten € 2,-- per uur van
maandag t/m zaterdag 09.00 -18.00 uur (donderdag t/m 21.00 uur).
Zondagen vrij parkeren.

Oppassen geblazen! Weet je verantwoordelijkheid!
Toch even opletten: corona heeft de wereld nog niet verlaten.

Handen cleanen, voorzichtig zijn met handen- en een kusje geven.
En toch ook nog afstand houden van elkaar.
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Bezoek aan tentoonstelling Millingen

Helaas kon ik vanwege ander dwingende verplichtingen
niet bij de opening aanwezig zijn.

Zondag 10 juli bracht ik een bezoek aan de tentoonstelling in de
Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn. Mij wachtte een zeer
warm onthaal.
Er is een expositie over de bedrijvigheid op en aan het water. In het vori-
ge Christoffelnieuws hebt u hierover kunnen lezen. De tentoonstelling is
de moeite waard te bekijken. Er is ook een aantal dingen te zien die het
KSCC-museum de organisatie in bruikleen heeft gegeven.

Schitterend en overzichtelijk is alles in en op zelfgemaakte vitrines
opgesteld en goed voorzien van informatie. Het is de moeite waard
om bij elk stukje te vertoeven. De ruimte de sint-Antonius van
Paduakerk leent zich uitstekend voor zo’n tentoonstelling.
De foto’s en voorwerpen roepen herinneringen op aan mensen die
ik heel goed gekend heb of nog ken, aan bedrijven waarvan ik de
ontwikkeling heb meegemaakt. De verbinding van de bedrijvigheid
op en aan het water is duidelijk te zien.
De kerk zelf, de kathedraal van het Laag, is ook de moeite waard te
bekijken maar ook te ervaren als een Godshuis: een huis van rust,
bezinning, gemeenschap en gebed.
De tentoonstelling is op dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00 -
17.00 uur open tot en met 30 oktober 2022.

Na een goede rondleiding en een lekker bakje koffie, met een aantal
ideeën weer terug naar het museum bij ons aan boord: klasse. Het
is goed elkaars informatie te delen.
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● De st. Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn een biechtstoel
heeft voor slechthorenden.

● Dit de enige biechtstoel is met dit doel in Europa.
● De Millingenaren zelf zeggen: de enige in de wereld.
● Er ruim 80 personen vanuit het KSCC de Nijmeegse Vierdaagse meelopen.
● Er 20 verzorgers over 5 posten langs de route staan opgesteld.
● De kapel en aula een bescheiden medisch Centrum is geworden.
● Er honderden kilometers getraind zijn.
● U de Christoffel Nieuwsbrief mag delen.
● Als mensen geabonneerd willen worden op de Christoffel Nieuwsbrief dit

kunnen doorgeven aan info@kscc.nl.
● Het podcast videoprogramma in de vakantietijd doorgaat.
● Wanneer u met uw schip of pleziervaartuig in de Waalhaven ligplaats wil

nemen tijdens de Vierdaagse feestweek contact op kunt nemen met de ha-
vendienst Nijmegen 024-3299700 of +31 (6) 46195473 dienstdoende ha-
venmeester

● U van harte welkom bent in de Vierdaagse Mis op zondag 16 juli 11.00 uur.
● De crew van het KSCC en de parochie u een hele fijne vakantietijd wenst.
● Er nog jubileumboeken 50 jaar sociaal en pastoraal werk verkrijgbaar

zijn. € 15.- exclusief verzendkosten.

Een hele fijne Vierdaagse feestweek en een succesvol Vierdaags
wandelfestijn.

Namens de crew van het KSCC en de parochie

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

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Wist u dat …

mailto:info@kscc.nl.
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Logo voor Jubeljaar 2025 onthuld

Het Vaticaan heeft het officië-
le logo voor het Jubeljaar
2025 openbaar gemaakt. Het
thema was al eerder naar bui-
ten gebracht: Pelgrims van
hoop.
De voormalige Pauselijke Raad
voor de Nieuwe Evangelisatie,
nu opgenomen in het nieuwe
Dicasterie voor Evangelisatie,
coördineert de voorbereidingen
voor het Heilig Jaar 2025.

Het logo toont vier gestileerde
figuren die de hele mensheid
verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar,
wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten ver-
enigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De
onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven
niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld
door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

Jubeljaren
Het is in de katholieke kerk gebruik om elke 25 jaar een Jubeljaar of
Heilig Jaar te houden. Het laatste reguliere Jubeljaar was in 2000.
Daarnaast kan de paus bij bijzondere gelegenheden een buitenge-
woon Heilig Jaar uitroepen. Paus Franciscus deed dit in 2015, toen
hij een Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Volgens de paus is het
Jubeljaar “altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en
sociale betekenis in het leven van de Kerk.”
Na de zomer komen de officiële Jubeljaar-website en gerelateer-
de app beschikbaar, die bedoeld zijn om gelovigen wereldwijd te
helpen deel te nemen aan de activiteiten en evenementen tijdens het
Jubeljaar. Er komen onder meer een kalender, een handvest,
nieuwsberichten en praktische informatie beschikbaar in verschillen-
de talen.
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS

Het was weer een woelige tijd met de boerenprotesten. Het ging er
hard aan toe. De boeren vechten voor hun bestaan en dat is begrij-
pelijk. De regering blijft volharden en is weinig animo om met de boe-
ren rond de tafel te gaan. De persoon die er voor aangesteld is wordt
door de boeren niet geaccepteerd. Het is ook een moeilijk onderwerp
met Brussel op de achtergrond. De blokkades van distributiecentra is
een hard middel en moeilijk om er over te oordelen vind ik. Als je als
boer afstand zou moeten doen van je bedrijf dat door generaties
wordt gerund is dat heel erg. Hopelijk komen de partijen er op een
verstandige manier uit. Vandaag (maandag) staat in de krant dat de
boeren actie willen voeren tijdens de vierdaagse van Nijmegen. Eve-
nementen waar anderen plezier aan beleven, moet men afblijven.
Hopelijk komt men tot verstandige besluiten.

Nog een paar dagen dan gaat de Nijmeegse vierdaagse weer van
start. De beelden van voorgaande jaren op mijn t.v. zagen er altijd zo
gezellig uit en leek het me altijd leuk om de sfeer van de vierdaagse
ook eens te proeven. Dit jaar gaat het gebeuren
daar onze dochter dit jaar voor het eerst mee-
loopt. Ze heeft flink getraind en is er fit genoeg
voor. Ze werkt bij de douane en is daar dan
met een vrij grote groep van 200 mensen
plus nog een aantal buitenlandse doua-
niers. De laatste dag, vrijdag, gaan wij als
meelevende ouders naar Nijmegen om
onze dochter daar bij de finish met na-
tuurlijk gladiolen binnen te halen. Het
lijkt mij heel gezellig te worden.
Nijmegen, wij komen er aan.

Ina Feenstra

Nieuwe spreuk voor komende activiteitenseizoen

Op donderdag 15 september is de opening van het
nieuwe activiteitenseizoen 2022-2023 gepland.
We zoeken weer een mooie spreuk of slogan voor
het nieuwe seizoen

Heeft u een idee, stuur deze dan naar e-mailadres:
info@kscc.nl
Of geef een briefje met de spreuk af achter de bar.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Chris-
toffel Nieuws,

Matrassen zijn op het KSCC-Schipperscentrum aanwezig, check; de
bussen voor de rustposten zijn geregeld, check; de jerrycans zijn vol-
doende in aantal, check; de eerste boodschappen zijn binnen, check;
alle verzorgers zijn op de hoogte van de indeling, check; de voorraad
pleisters en naalden is op orde, check; alle aanmeldingen voor de
verzorging zijn opgenomen, check………

Hier leest u een heel kleine opsomming van de werkzaamheden van
het team vrijwilligers dat dit jaar vanuit en binnen het K.S.C.C.-Schip-
perscentrum ruim tachtig 4Daagse wandelaars mag ondersteunen.
Dextro, vlaggen, tafels, dekens, gasstel, ontheffingskaarten, eieren,
stoelen, vliegennetjes, voetenbaden, handdoeken, geld om te tan-
ken, controlelijsten. Bent u er nog? Voor een wandelaar lijkt het van-
zelfsprekend, maar wees bewust dat dat voor heel veel verzorgers
niet zo is. Weken vooraf gaan er vrije uren zitten in het nalopen van
alle attributen, zeker nu het drie jaar geleden is dat alles door de
handen is gegaan en heel veel Vierdaagse spullen zijn verplaatst
tijdens de werfbeurt van de Jos Vranken.

Maar evenzo maken de wandelaars hun eigen lijstje om vier dagen
goed georganiseerd maar ook ontspannen het gekozen of voorge-
schreven aantal kilometers af te kunnen leggen. Schoenen, sokken,
hoofddeksel, flesjes voor drinkwater, smartphone, controlekaart,
polsband, ze zijn onmisbaar. Twee weken geleden werd al stilge-
staan bij het langdurig buiten zijn bij hoge temperaturen en veel zon-
neschijn. Het is nog geen 19 juli, maar heel veel meteorologen zien
de komende dagen de temperaturen naar een grote hoogte stijgen.
Het is niet zo dat dat niet eerder is voorgekomen, maar het vraagt
wel extra aandacht en een goede band met het lichaam, of te wel,
luister er goed naar.

Maandag 18 juli 2022 om 16.00 uur worden alle K.S.C.C.-Vierdaag-
se deelnemers op het Schipperscentrum in de Waalhaven uitgeno-
digd / verwacht om eventueel de voeten te laten afplakken, om de
nieuwtjes rondom de gehele verzorging te horen, om elkaar te ont-
moeten, om de eigen bijdrage (€ 40,00 per persoon) te voldoen,
maar ook om wandeltips te delen, om afspraken te maken over het
samen starten of om verwachtingen te bespreken.

Laat het zo zijn dat alle toeschouwers, mensen die huisvesting bie-
den, feestgangers, hulpdiensten, verzorgers, organisatoren en de
wandelaars gezond blijven. Mag het ook zo zijn dat met plezier een
groots evenement beleefd mag worden en dat na vrijdag 22 juli 2022
teruggekeken kan worden op een prachtig wandel- en zomerfeest.

Alle betrokkenen veel succes gewenst

Henry Mooren

KSCC - rustpost nabij Cuijk - 2019
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FINANCIËN

HOE WORDT ER NOG GEFINANCIERD?

De wereld staat in brand. Zeker is dit zwaar aangezet maar de feiten lie-
gen er niet om. Nooit eerder waren er zoveel negatieve zaken tegelijk
aan de orde: uiteraard de oorlog en mede daardoor de crises: woning-
markt, extreme inflatie, energiekosten, rente, personeelstekorten, stik-
stof-problematiek, fors stijgende personeelslasten, recessie-spook,
hoge directe vaarkosten, pensioenproblematiek, teveel om op te noe-
men. Over iedere hiervoor genoemde crisis kunnen we 'boeken" schrij-
ven met bijbehorende gevolg-bewegingen.
Hoe maken we nog reële ondernemingsplannen die op harde feiten zijn
gebaseerd? Het onbestemde en ongewisse moet helaas worden betrok-
ken bij o.a. binnenvaart-investeringsplannen.  Financiering is een groot
onderdeel van de haalbaarheid van die plannen en wensen. De traditio-
nele wijze van financiering via de bestaande binnenvaartbanken staat al
heel lang onder grote druk: er wordt minder gefinancierd, het (jonge dus
niet te oud) bouwjaar speelt een grotere rol, de doorlooptijd is fors opge-
rekt, het benodigde aantal groene vinkjes is leidend geworden.
Het aantal binnenvaartbanken met bijbehorende bankiers is fors inge-
perkt. De digitale financieringsroute heeft definitief zijn intrede gedaan.
Bereikbaarheid/persoonlijke benadering is/wordt weer een luxe.

Zijn er op dit vlak (redelijke) alternatieven? Jazeker.  In willekeu-
rige volgorde: crowdfunding, intermediairs die namens geld-
schieters financieren, familie, verkopers van schepen, de
Binnenvaart Kredietunie e.d. Een heel scala aan alternatieven
die zich al  vanaf de kredietcrisis in 2008 manifesteren. De wijze
waarop is zeer divers. Soms is ook permanente begeleiding
(preventief of op afroep) na de verstrekte financiering mogelijk.
Deze genoemde partijen kijken gemiddeld wat anders aan tegen
de hoogte van de bevoorschotting, het bouwjaar e.d. Het plan
zelve met bijbehorende onderbouwing staat wat meer centraal.
Groot voordeel is dat nogal wat (prima) schepen in de vaart blij-
ven die anders categorisch zouden worden afgewezen door de
bekende banken. Eigenaren van dit soort schepen kunnen later
weer doorstarten met/naar een volgend schip.
Binnenvaart: altijd in beweging zullen we maar zeggen.

Wim Onderdelinden

Administratiekantoor Abri

https://www.kantoorabri.nl/
https://www.kantoorabri.nl/
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Videobericht 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: 11 minuten en 58 seconden).

Klik hier om de video op YouTube te bekijken

Gaat u op vakantie?

Sta dan bijvoorbeeld eens stil bij al uw
verzekering(en) en niet alleen bij uw
reisverzekering. Bijvoorbeeld omdat u
een aantal weken van huis gaat, is uw
inboedel- en inbraakverzekering nog
up-to-date?

Verder
Als u aanlegt in de regio Nijmegen om met vakantie te gaan, stel
eerst de havenmeester op de hoogte van de periode dat u weg bent.
Laat ook het KSCC weten dat u weg bent. Zo kunnen wij andere
schippers op de hoogte brengen als zij naast uw schip willen aanleg-
gen. Kleine moeite, groot plezier!

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

KSCC Schipperscentrum Nijmegen

https://youtu.be/a5wwPo9AEX4
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25

MOP
Een Chinese toerist neemt een taxi van Schiphol

naar een hotel in Amsterdam.
Onderweg kijkt hij naar een paar bussen en boten

en hij zegt tegen de taxichauffeur:
"Alles is hier echt traag…

In China is alles heel snel!"
De taxichauffeur zegt niets.

Bij het hotel stapt de Chinees uit en vraagt
naar de meterstand.

De chauffeur vertelt hem de prijs.
De man schrikt. "Maakt u een grapje?

Alles is hier zo langzaam, hoe komt het dan
dat de taximeter zo snel is?!?"

De chauffeur lacht en zegt:
"Die is in China gemaakt."

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 25.
Wie zijn deze dames? Wanneer is het? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl  met vermelding van nummer 25.
Wij danken u bij voorbaat zeer voor uw reactie.

WIE - WAT - WANNEER ?

Wilt u de foto digitaal toegezonden
krijgen. Dat kan. E-mail ons met dit
verzoek en wij sturen u per om-
gaande de foto naar u toe.

Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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Foto’s Schippersmis Doornenburg

Er is op zondag 3 juli, voorgegaan door de aalmoeze-
nier, een prachtige schippersmis gevierd in Doornen-
burg. Er waren, inclusief koor, zo’n 120 deelnemers
aan de viering. De schippersmis werd buiten op de Sterreschans
naast restaurant Rijnzicht gehouden. De muzikale omlijsting werd
door Gemengd Koor Jubilate uit Gendt verzorgd.

Groet, Peter van Megen,
secretaris Schippersvereniging Sterreschans

foto’s: Peter van Megen. Bekijk alle foto’s op onze website.

Geachte lezer(es), wij zouden het leuk vinden als u ons een
foto of kaartje stuurt vanaf uw vakantieverblijf.

Schrijf hoe het is en breng een zomergroet aan de
thuisblijvers.

https://kscc.nl/fotos-schippersmis-sterreschans-doornenburg/
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HUWELIJK

Op zaterdag 30 juli zal het kerkelijke huwelijkssluiting van Frederik
Terwindt en Maureen Wouters plaatsvinden in de kerk Chieso di
San Giovenale van Orvieto, Italië. Aalmoezenier Bernhard van
Welzenes sdb zal bij het huwelijk assisteren.

OVERLEDEN

Op zaterdag 2 juli is, in de leeftijd van 97 jaar, Allegonda
Mechelina (Gonny) Janssen – Kolvenbach overleden.
Weduwe van Gerard Janssen.
De afscheidsdienst werd op vrijdag 8 juli gehouden in het
KSCC Schipperscentrum Nijmegen te Nijmegen, waarna
aansluitend de afscheidsdienst volgde in de Jonkerzaal
van crematorium Jonkerbos.
Correspondentieadres: Zandstraat 116, 6653 BV Beneden-Leeuwen.

Op zondag 3 juli is, op de leeftijd van 98 jaar, Mathilda Jacoba
(Thil) Langens – Bosch overleden. Echtgenote van Toon
Langens †.
De afscheidsdienst voor Thil had plaats op vrijdag 8 juli in
crematorium Waalstede in Nijmegen.
Correspondentieadres: Paverskamp 4, 6566 DW Wijchen.

Op woensdag 6 juli is, in de leeftijd van 88 jaar, Wilhelmina
Huijgens overleden. Weduwe van Adrianus Marinus Baardemans.
De crematieplechtigheid werd op dinsdag 12 juli gehouden in de aula
van Crematorium Yardenhuis van Brabant te Oosterhout.
Correspondentieadres: Hoflaan 52, 6627 AR Maasbommel.

Op donderdag 7 juli is, op de leeftijd van 86 jaar, Huub Verweijen
overleden. Echtgenoot van Sybilla Verweijen – Stenssen †.
De uitvaart werd op donderdag 14 juli om 15.00 uur gehouden in de
aula van crematorium Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen.
Correspondentieadres: Sumatrastraat 4, 2022 XL Haarlem.

Yasmine Fijneman dochter van Vincent en Nora Fijneman van het
m/s Tiësto
De uitvaart heeft in Merksem plaatsgevonden.
Kwadeveldenplein 4, 2170 Merksem België.

Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelijken
en jubilea en verhuisberichten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Chris-
toffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang  van
het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aangeven
bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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16-7 Mevr. Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek;
 mevr. Ellen van de Burgt.
17-7 Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
18-7 Dionne Daanen.
19-7 Corné de Vree; Marco Scheerder; Anja Pols.
20-7 Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.
21-7 Karin van Zoest; mevr. Marije Peters; mevr. Riet de Jong.
22-7 Peter de Bot; Kim de Bruin; Zr. Adriënne.
23-7 Annemarie de Bruin; Jenny Oudakker; B. Oteman-Milder;
 Ellen van Ophuizen; Thijmen Willems.
24-7 Mark Tetteroo; Pascal Boon; Marcel Roos; Zr. Mathea.
25-7 Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.
26-7 Dhr. John Schoenmakers; mevr. Esther Derksen-de Bot;
 Anja Vermeeren; M. Verberck-Huibers; Marvin Fromm;
 Sander Janssen, m/s “Factotum”; Johanna de Beijer.
27-7 Nico van Lammeren.
28-7 Maya Tullemans; Richard Wanders; Frans Buil.
29-7 Mgr. Ph. Bär; Ronny van Megen; Jose van de Berg;
 Jort Wildenborg; Chantel Jongen; Martin Peters.

ZONDAG 17 JULI

Mevr. Wilhelmina Huijgens-Baardemans, Adrianus Baardemans,
Dhr. Huub Verweijen,
Yasmine Fijneman, m/s Tiësto,
dhr. Willem van Loon en Marijke van Loon,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Christ Geerts en dhr. Cor Geerts,
ouders Peelen-Heijmen en Theo Peelen,
dhr. Sjef Schuman en Rieky,
dhr. A. Dirkse en Corrie,
Thil Langens-Bosch,
Gonny Janssen-Kolvenbach,
Bert Rensen, Mimi Jansen,
Hans-Josef Sommerkamp,
Bep Hoefnagels-Dekkers,
René Vos, Truus Janssen-Buil,
Theo Roelofs,
Riek van Alen-Janssen,

ZONDAG 24 JULI

mw. Corry van der Hoeven-Janssen, dhr. Jan van der Hoeven,
dhr. C. Bertrand,
dhr. Jan van Thiel uit Maastricht en Erica.

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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* Joas, (9 jaar) zoon van Harriët Sietses en
Joost van Ede.
PRINSES MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.

*  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.

* Dhr. Wim Stenssen in Dordrecht.
* Dhr. Theo Driessen.
ZWIJNDRECHT, KRAMMER 45, 3332 VG.

* Dhr. Martin van der Kleij (Hanson).
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.

* Dhr. Ad Suijkerbuijk, woonlocatie Eikenhorst.
GROESBEEK, PARKLAAN 21, 6561 LA.

* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.

* Dhr. Tom Meeuwsen.
NIJMEGEN, JOACHIM EN ANNA. GROESBEEK-
SEWEG 327, 6523 PA.

* Mevrouw Vera Appelboom-Speksnijders.
ELST, HAYDNSTRAAT 27, 6661 BS.

* Dhr. Wim van Beers, zorghotel Parkstaete.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS
3, 3318 AS.

* Mevr. Nel van ’t Hooft.
C.W.Z. NIJMEGEN, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.

* Dhr. Wouter van der Vorst in Apeldoorn is
herstellend.

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

rust willen hebben !

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

daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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Dit veranderde er op 1 juli

Per 1 juli zijn er een reeks wijzigingen doorgevoerd die invloed
hebben op onder andere je portemonnee. We zetten de belang-
rijkste veranderingen voor je op een rij.

1. Minimumloon gaat iets omhoog
Op 1 juli ging het minimumloon iets omhoog. Als je 21 jaar of ouder
bent en 36 uur werkt, dan staat daar vanaf volgende week vrijdag
minstens 11,26 euro per uur tegenover. Het minimumuurloon is nu
nog 11,06 euro bruto.
Ook jeugdlonen en uitkeringen stijgen mee, want die zijn gekoppeld
aan het minimumloon.
Volgend jaar gaat het minimumloon harder omhoog. In het coalitieak-
koord is afgesproken dat het stapsgewijs met 7,5 procent wordt ver-
hoogd. Daarmee zou het minimumloon volgens de huidige
verwachtingen in 2025 uitkomen op 13,18 euro.
Vanwege de huidige hoge inflatie begint het kabinet daar niet pas in
2024, maar al volgend jaar mee. Het gaat in 2023 om een verhoging
van 2,5 procent tot 11,94 euro.

2. Belasting op energie gaat omlaag
Een van de belangrijkste wijzigingen is verder de verlaging van de
btw op energie. Het btw-tarief gaat van 21 naar 9 procent. Dit geldt
voor stroom, gas en stadsverwarming en blijft voorlopig van kracht
tot het einde van dit jaar. De btw op brandstoffen blijft op 21 procent
staan. Wel is de accijns op onder meer benzine en diesel eerder dit
jaar al verlaagd.
Het kabinet verlaagt tijdelijk de btw op energie, omdat de energieprij-
zen de laatste tijd flink zijn gestegen en de vrees bestaat dat veel
mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De maatregel
loopt voorlopig tot het einde van dit jaar. Voor huishoudens met een
gemiddeld verbruik zou de btw-verlaging neerkomen op een bespa-
ring van ongeveer 140 euro in zes maanden.
Het is overigens de vraag of iedere consument dat meteen merkt in
de portemonnee. Zo wees de Consumentenbond er eerder al op dat
niet alle leveranciers op 1 juli de lagere btw verrekenen. Een deel
doet dat pas bij de eindafrekening aan het einde van het jaar.

3. De huren mogen weer omhoog
Om huurders tijdens de coronacrisis te ontzien, mochten de huren
van sociale huurwoningen het afgelopen jaar niet verhoogd worden.
Daar komt per 1 juli verandering in: woningcorporaties mogen er
weer 2,3 procent bovenop gooien.
Uit een onderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties,
bleek dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen
uitkomt op 2 procent. Een meerderheid van de ondervraagde corpo-
raties (63 procent) voert geen maximale verhoging door.
Voor woningen in de vrije sector mag de huurverhoging maximaal
3,3 procent bedragen. De huur mag één keer per jaar worden ver-
hoogd.

4. Kinderbijslag stijgt: 20 euro erbij
Eigenlijk zou de kinderbijslag dit jaar niet stijgen, maar vanwege de
hoge inflatie is het kabinet van dat besluit teruggekomen. En dat is
goed nieuws voor ouders: de kinderbijslag gaat per 1 juli met zo’n 20
euro (per kind, per kwartaal) omhoog.
Voor een kind tot en met vijf is het bedrag straks 249 euro, voor de
categorie zes tot en met elf 302 euro en voor een kind van twaalf tot
achttien gaat het om 356 euro.
Let op: deze verhoogde kinderbijslag wordt pas na afloop van het
derde kwartaal – dus op 1 oktober – uitbetaald. De kinderbijslag die
op 1 juli uitgekeerd is, is dus nog het oude bedrag.
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5. Grote bedrijven moeten ondernemers sneller betalen
Kleine bedrijven of zzp’ers die opdrachten voor grote bedrijven uit-
voeren, krijgen eerder hun geld: de wettelijke betalingstermijn is per
1 juli van zestig naar dertig dagen gegaan.
Kleine en middelgrote ondernemers hebben laten weten dat ze vaak
later worden betaald en dat grote bedrijven zelf lijken te bepalen
wanneer ze een rekening voldoen. Ook wordt sinds de coronacrisis
steeds vaker een betaaltermijn eenzijdig verlengd door grote bedrij-
ven. Om te voorkomen dat kleine bedrijven in de problemen komen,
is de betaaltermijn nu wettelijk ingekort.

6. Rookmelders zijn verplicht
Vanaf 1 juli is het verplicht om op elke verdieping in je huis een rook-
melder te hebben. Heb je die nog niet, dan moet je die aanschaffen.
Gemiddeld kost een rookmelder zo’n 16 euro.

7. Veel pensioenen gaan voor het eerst in jaren omhoog
Enkele grote pensioenfondsen verhogen de pensioenuitkeringen in
juli. Onder meer ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Ne-
derland, geeft gepensioneerden er 2,4 procent bij. Het is voor het
eerst sinds 2008 dat ABP de pensioenen opschroeft.
Ook enkele andere fondsen, waaronder metaalfonds PME, hebben
een verhoging aangekondigd. Overigens gaat het, net als bij ABP,
om een verhoging die flink achterblijft bij de huidige inflatie. Deson-
danks zullen veel ouderen blij zijn dat ze eindelijk meer pensioen krij-
gen.

8. Geen papieren kennisgeving meer van PostNL
Wie online iets bestelt en niet thuis is als PostNL het pakketje afle-
vert, krijgt vanaf heden geen papieren kennisgeving meer in de bus.
Het postbedrijf laat voort-
aan alleen nog via e-mail
of de PostNL-app weten
dat de bezorger is langs-
gekomen en waar klanten
het pakketje kunnen op-
halen.

9. Strengere reclameregels voor influencers
Wie regelmatig video’s voor een groot publiek op sociale media
maakt, moet zich vanaf 1 juli houden aan strengere regels voor re-
clame. Deze zogeheten influencers (Engels voor: iemand die beïn-
vloed) op onder meer Instagram, YouTube en TikTok moeten
bijvoorbeeld duidelijk zijn over door wie ze worden gesponsord en of
ze betaald worden om bepaalde producten te laten zien. Wie dat niet
doet riskeert een boete.
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WINDKANTER

'De geest is gewillig, maar het vlees is zwak'. Een Bijbels gezegde
maar bij het ouder worden ga je steeds meer merken dat het klopt.
Je maakt nog allerlei plannen en je neemt je van alles voor maar
daar komt bijna nooit meer iets van terecht. Alles is me teveel
geworden.
Voor de coronaperiode ging ik wekelijks naar de Judoclub om
lichaam en spieren in conditie te houden maar opeens werd de
sportschool gesloten vanwege de gevaren van besmetting. Maar
twee jaar stilstand haal je niet meer in, je kunt opeens niet meer
mee.
Enkele jaren terug werkte ik nog met veel plezier in mijn ruime, goed
onderhouden tuin maar of het iets
te maken heeft met de gevolgen
van het coronavirus weet ik niet
maar dat tuinwerk is me zo tegen
gaan staan dat het stilaan een
wildernis is geworden. Het verfwerk
aan het huis is het van hetzelfde
laken een pak, je komt er gewoon
niet aan toe, evenmin aan het
poetsen van de heilige koe.

De redactie van Christoffelnieuws
moest me al enkele malen er aan
herinneren om mijn column in te
leveren, maar waarin ik enkele
jaren terug nog mijn grootste hobby
beleefde, het schrijven van stukjes,
gaat me steeds moeilijker af. De
inspiratie is weg, je maakt niets
meer mee en de toestand in de
wereld is ook niet van dien aard dat

je er vrolijk van wordt. Daar komt nog bij dat mijn echtgenote, met
wie ik al 57 jaar gelukkig getrouwd ben, tekenen van dementie
vertoont wat weer extra aandacht vraagt. Het boodschappen doen,
waar ik altijd al een hekel aan heb gehad, en de zorg voor het
huishouden, inclusief de bikkesementen.
'Ja, pa,' zeggen de kinderen wel eens, 'wat wil je nog in je 86ste jaar.
Vroeger kon je alles maar je wordt gewoon ouder, aanvaard dat nu
eens.' Misschien hebben mijn vaak zo behulpzame kinderen wel
gelijk en heb ik moeite met het ouder worden, het aanvaarden dat
het echte leven voorbij is en dat de tijd is aangebroken om op de
'lauweren' te gaan rusten ook al lijken die lauweren meer op
brandnetels.
Nu zou u als lezer uit het voorgaande kunnen gaan afleiden dat hier
een chagrijnig mens achter de computer zit, verre van dat. Hij geniet
nog steeds van zijn borreltje, sigaar of sigaretje, al worden de laatste
twee wel erg duur tot vreugde van de gezondheidsfreaks en
antirooklobby en van zijn kinderen en zo succesvolle studerende en

afgestudeerde kleinkinderen. Hij
kan zondags na de Dienst nog
genieten van de borrel met zijn
vrienden en vriendinnen op ons
Schipperscentrum 't Zuiden, een
club die door overlijden wel steeds
kleiner wordt.

Het is wel de eerste keer dat de
schrijver van Windkanter zichzelf
zo in de picture zet maar op zijn
leeftijd kan het plotseling afgelopen
zijn en wil op deze manier iets
menselijks van hemzelf laten zien,
geen verlengstuk van de computer.
Hopelijk komen er nog vele jaren in
redelijk goede gezondheid
achteraan.

Corvee1956 Corvee (cirkel) met zijn medegeslaagden op de kaderschool 'Isabelle'
in Den Bosch. Wat vliegt de tijd toch!
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Terwijl in Nijmegen de Vierdaagse gelopen wordt, Mark Rutte in
Oekraïne zit, werd ik zojuist tijdens het schrijven van dit stukje onder-
broken door tractoren met protesterende boeren in ons dorp! Het was heel indruk-
wekkend: De boeren op tractoren reden het dorp uit en andere boeren op
tractoren reden het dorp in!

Het is zo-in-en-triest: zolang ik me herinner zorgen de boeren voor het graan,
waarmee mijn vader het lekkerste grijsbrood van de wereld maakte! Mijn opa, die
ik helaas niet gekend heb, begon in 1864 een bakkerij! Mijn vader, enige zoon,
met drie zussen, volgde hem op! Hij werd naar Düsseldorf gestuurd om het vak te
leren en dat leerde hij! Van heinde en verre kwamen ze naar Zuid-Limburg om het
brood te kopen….

Nu terug naar het circus

Op dit moment reizen in Nederland de volgende circussen:
Bolalou, een Duits circus dat hier in Nederland reist.
Het Magic Circus van Maurice Veltkamp.
Harlekino, van Kevin van Geet, reist vooral langs campings.
De Magical world of Circus, reist eveneens vooral langs campings,
Bossle, eveneens een Duits circus dat hier in Nederland reist.
Blizzard, de stormachtige droomwereld  van Flip Fabrique, met dans in oktober in
Utrecht.
Sol Bemol, circusvoorstelling vol acrobatiek, balanceeracts en illusionisten in
oktober in  Den Haag.
La Galerie, Machine de Cirque, (vergelijkbaar met de Canadese Ashton Brothers).
Op Texel , circus van een clown Pascal de Boer: Bravour the Show. Deze show
vindt plaats in de evenementenhal op Texel.

Mijn advies: Voordat u naar het circus gaat, voor alle zekerheid eerst even op
Google kijken waar ze staan!!

Veel circusplezier!!!

Kitty Cuijpers - Custers
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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. 17 juli 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig.

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

Zo. 31 juli 10.30 uur Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een
bestuurslid aanwezig.

Zo. 7 aug. 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. 24 juli 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 KSCC  NIJMEGEN juli/augustus 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzij anders aangegeven. uitzen-

ding 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.

Za. 16 juli Opening van de Vierdaagse feesten in Nijmegen

Zo. 17 juli
11.00 uur Vierdaagse Mis Muzikaal omlijst door Dinie Jacobs

(fluit).
22.30 uur Waal in vlammen - vuurwerkshow

Ma. 18 juli 16.00 uur Welkom en informatiemiddag KSCC Vierdaagse
wandelaars.

Di. 19 juli 04.00 uur Start Vierdaagse wandelaars.

Vr. 22 juli

Intocht Vierdaagse op Via Gladiola

19.00 uur
Huldiging KSCC Vierdaagse wandelaars aan boord
van Schipperscentrum en uitreiking KSCC Vier-
daagse medailles.

Za. 23 juli 15.00 uur Doop en inzegening van het ms Sonia vij ASTO in
Raamsdonksveer.

Zo. 24 juli

11.00 uur
Kermis mis in de autoscooter van de fam. J. de
Voer in Tilburg. Celebrant: aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

11.00 uur
Woord- en communiedienst aan boord van het
KSCC Schipperscentrum. Gebedsleider: Jos van
Dongen.

Zo. 31 juli 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Vervangend celebrant: pastoor T. Van Balveren.

Zo. 7 aug.
11.00 uur

Kermis mis in de autoscooter van fam. Kars aan de
Gedempte Turfhaven in Hoorn. Celebrant: aalmoe-
zenier B. van Welzenes sdb.

11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum.
Vervangend celebrant is nog niet bekend.

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

Het Koor De Waalkanters onder leiding van Gerard Verschuren
gaat vanaf 13 juli stoppen met repeteren tijdens de zomer.

Het KSCC Kerkkoor onder leiding van Mia Janssen is nu
gestopt met de repetitie.

Het Kerkkoor begint weer op dinsdag 6 september.
De Waalkanters beginnen weer op woensdag 7 september.

Het Kerkkoor blijft wel zingen tijdens de zondagsmis!

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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KERMIS

DUURZAAMHEID

Beste collega’s uit de reizende beroepsbevolking, belanghebbenden,
kermis- & circusliefhebbers,

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoef-
ten van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige
generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar
te brengen. Duurzaam ondernemen is het leveren van concurrerend
geprijsde goederen en diensten, die in de behoefte van de mens
voorzien en die kwaliteit aan het leven geven, waarbij geleidelijk de
milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik door de levens-
cyclus (en in de keten) gereduceerd worden tot een niveau dat ten-
minste in balans is met de draagkracht van de aarde.

Tot zover de theorie. Maar nu de praktijk. Bij duurzaamheid denk je
niet direct aan het fenomeen kermis met z’n attracties (inclusief
stroom, duizenden lichtjes en luide muziek) en het kermisvieren door
duizenden bezoekers (inclusief afvalstromen en vervoersbewegin-
gen). Toch zullen ook wij als Nederlandse kermisbranche mee moe-
ten in de ‘vaart der volkeren’. We moeten veel meer laten zien wat
we al hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid en duurzaam
ondernemen én waar we als branche mee bezig zijn. Wellicht niet
direct voor onszelf maar wel degelijk in lijn met de landelijke politiek
en zeker in antwoord op de vele vragen hieromtrent welke nu met
regelmaat worden gesteld door de gemeentelijke politieke partijen
(raadsleden) aan organisatoren en kermiscoördinatoren.

De kracht van onze samenleving – waar wij onderdeel van zijn – te-
kent zich iedere vier jaar sterker af in de keuze voor politieke partijen
die ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel hebben staan. Met name nu,
na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van maart, wordt in de
komende weken duidelijk bij welke partijen (wethouders) onze ‘ker-
misportefeuille’ wordt ondergebracht. Groningen: GroenLinks / Oss:
van VVD naar GroenLinks en zo zullen er zeker nog een aantal vol-
gen. Naast GroenLinks- zullen ook D66- en PvdA-wethouders door-
gaans een andere kijk op het fenomeen kermis hebben dan dat we
dat tot nu waren gewend met bijvoorbeeld VVD-, SP- of CDA-wet-
houders.

In vele gemeentelijk coalitieakkoorden, die momenteel worden vorm-
gegeven en uit onderhandeld, worden verregaande ambities op het
gebied van duurzaamheid opgenomen. Ambities die ook van invloed
zijn op onze sector en eigen bedrijfsvoering. Denk daarbij aan afval-
scheiding (scheiden papier en plastic), terugdringen kunststof ver-
pakkingsmateriaal (verbod op de plastic bekers, bestek, etc.),
duurzame (groene) energie (ter vervanging van dieselaggregaten),
LED-verlichting, terugdringen van het gasverbruik, vergroening (her-
inrichting) van binnensteden (kermispleinen), terugdringen CO2 uit-
stoot (milieu zones voor oudere dieselvoertuigen in binnensteden),
bredere inzet van zonnepanelen, etc..

Lees verder 
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BETER VERMARKTEN
We zullen de verduurzaming van onze kermisat-

tracties veel beter moeten laten zien – niet in de laat-
ste plaats om de gemeentelijke politiek te laten zien hoe

serieus we met dit maatschappelijke probleem / uitdaging om-
gaan én om te voorkomen dat ons als branche uiteindelijk (landelij-
ke) regels worden opgelegd. Regels die wij nu nog veelal zien als
een beperking van onze manier van ondernemen. Wat doen we nu
al?
● Energiezuinige attracties mede door het volledige gebruik van

LED-verlichting.
● Forse beperking van het aantal vervoersbeperkingen wanneer er

een salonwagenterrein beschikbaar is.
● Groene stroom middels de inzet van (momenteel nog kostbare)

mobiele accu’s.
● Groene stroom middels de inzet van het eigen gemeentelijk mid-

denspanningsnet

TILBURGSE KERMIS WIL MINDER TRANSPORTBEWEGINGEN
De Tilburgse politiek heeft zich de verplichting opgelegd om in 2025
de bevoorrading van de binnenstad duurzaam uit te voeren. Minder
transportbewegingen naar de binnenstad levert nu al een grote uitda-
ging op voor de plaatselijke retail en horeca. Ook de jaarlijkse toon-
aangevende kermis ontkomt niet aan deze ambitie. Daar moeten we
nu al op voorsorteren. Zo zal er dit jaar al een proef (pilot) worden
gedaan met het gebundeld leveren van gekoelde
producten/grondstoffen. Er is onlangs een digitaal overleg geweest
met verschillende exploitanten van consumptieve zaken (food) om
inzichtelijk te maken hoe een binnenstedelijke fijnmazige distributie
gestalte zou kunnen krijgen.

Ook daar bleek dat verschillende exploitanten al gebruik maken van
één en dezelfde horeca-groothandel die zijn logistiek al verzorgd met
vrachtwagens die voldoen aan de Euro 6 Emissienorm. Ook de aan-
levering van pluche/handel vooraf en tijdens de kermisdagen gebeurt
door slechts enkele groothandels waarvan het merendeel zeker tij-
dens de kermis niet meer in de binnenstad komt maar hun uitleverin-
gen doet op de salonwagenlocatie ’t Laar.

De ambitie van het Tilburgse Kermisteam en het zich realiseren dat
ze ook hierin een landelijke voorbeeldfunctie hebben resulteert voor
dit jaar in een unieke uitdaging aan alle kermisexploitanten welke in
2022 plaats hebben op de grootste kermis van Nederland: Degene
die tijdens de kermiseditie 2022 het meest ingezet heeft op duur-
zaamheid kan in aanmerking komen voor een keurmerk. Dit
houdt dan in dat de ‘winnende’ exploitant voor de kermiseditie
2023 gegarandeerd is van een staanplaats op de Tilburgse Ker-
mis.

Voor velen zullen deze twee zomermaanden vooral drukke weken
zijn; een volle kermisroute, campingtournee met het circus en ook de
binnenvaart gaat gewoon door. Mocht u toch kans zien om lekker –
met uw gezin – op vakantie te gaan dan wens ik u een zonnige tijd
met welverdiende ontspanning. Blijf allemaal gezond, denk (en han-
del) duurzaam en graag tot over acht weken!

Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Bestuursvoorzitter

KERMIS
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De werkgroep Kermiserfgoed is dolblij met de mededeling van
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) van-
daag dat de Kermiscultuur wordt bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland.

“De kermiscultuur is een springlevende cultuur met een eeuwenoude
geschiedenis en bijzondere kenmerken en waarden”, aldus Karel
Loeff, een van de leden van de werkgroep die zich heeft ingezet voor
de plaatsing op de Inventarislijst.

De kermiscultuur bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er de
feitelijke kermis die begint met het opbouwen en eindigt met het af-
bouwen van de kermis. Daarnaast is er het kermisleven van de ex-
ploitanten, dat vooral een reizend leven is. En natuurlijk is er de
kermisbeleving van het publiek dat geniet van de kermissfeer en de
verschillende attracties. Gedeelde tradities en plaatselijke tradities
liggen besloten in de kermiscultuur.
Het immaterieel erfgoed van de kermiscultuur wordt gedragen door
meerdere gemeenschappen: naast de kermisfamilies is dat het pu-

bliek dat in stad of dorp de kermis viert. De werkgroep
hoopt dat de bijschrijving bijdraagt aan het levend hou-
den van de tradities zodat ze kunnen worden doorgege-
ven aan volgende generaties. Onderdeel van de
aanvraag is een zogenaamd borgingsplan, waarin ook te ondernemen
acties staan vermeld. De Stichting Kermiserfgoed zal de komende jaren
de kermisgemeenschappen begeleiden om de kermiscultuur ook echt
levend immaterieel erfgoed te laten blijven.

Kermiscultuur wordt bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed

De werkgroep die de voordracht heeft voorbereid bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de kermisbonden, organisatoren en kermisverwante organisaties,
deskundigen en kermisexploitanten:
Hans Janssen, burgemeester gemeente Oisterwijk
Bernard van Welzenes, aalmoezenier van het Kermis- en circuspastoraat,
Nora Booij, Directeur Stichting Rijdende School
Fransina Sipkema, Vrouwenbond van Kermisexploitanten
Nicole Vermolen, Jan Vermolen, kermisexploitanten
Ineke Strouken, oud-directeur Kenniscentrum immaterieel Erfgoed en initia-
tiefneemster Maliebaankermis
Karel Loeff, erfgoeddeskundige en directeur Bond Heemschut
Jan Boots, Nederlandse Kermisbond
Maurice Janvier, Bond van kermisbedrijfhouders BOVAK

De leden v/d
werkgroep op de
trap v/h
oude stadhuis
van Oisterwijk
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Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal,
meer thuis en meer eigen regie
Nieuwsbericht van de Overheid

De manier waarop we in Nederland oudere mensen verzorgen en
ondersteunen moet snel veranderen. Daar zijn de verschillende par-
tijen in de ouderenzorgsector het over eens. Daarom is het pro-
gramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
gestart. Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatrege-
len, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderen-
zorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. En om
ervoor te zorgen dat, gezien de grote schaarste aan personeel en
de stijgende zorgvraag, de ouderenzorg ook in de toekomst goed
georganiseerd kan worden. Om die transformatie te ondersteunen,
trekt het kabinet ruim € 770 miljoen uit.

De ouderenzorg moet anders georganiseerd worden, vinden de verschil-
lende partijen in de ouderenzorg. Ouderen van nu zijn vitaler en leven
langer, ook met chronische ziekten. Zij willen en kunnen langer zelfstan-
dig zijn dan de ouderen van een generatie geleden. Zij willen meer regie
houden op hun leven en als zij zorg nodig hebben, willen zij dat de zorg
niet hun leven bepaalt, maar dat zorg hen ondersteunt om hun eigen
dingen te blijven doen.

Wilt u meer lezen over WOZO ga naar de website van de overheid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/04/nieuw-programma-ouderenzorg-meer-digitaal-meer-thuis-en-meer-eigen-regie
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In Spakenburg zijn we de haven niet voorbij-
gevaren. Alles lag vol met jachten, maar voor-
aan in de havenmonding konden we met ons
tweetjes nog net liggen. Toevallig was er een
groot feest: de jaarmarkt was aan de gang.
Wat een drukte! Maar wel heel gezellig. Heel
Spakenburg staat vol met marktkramen. Er is
van alles te koop. Er zijn verschillende kleder-
drachten te bewonderen. We hebben er ook
een werfje gezien waar ze nog oude zeekot-
ters opknappen en zelfs nog nieuwe bouwen
van hout. Het is weer een mooie dag geweest.
De andere dag varen we langs Pampus naar
Muiden. Tijdens deze route moeten we goed
uitkijken. Er liggen geen tonnetjes, maar er
staat hier en daar een stok in het water. We
zijn zonder grond te raken in Muiden geko-
men. Daar is geen plaatsje vrij. Alles is jacht
wat je ziet. Door de Vecht varen is ook heel
interessant. lk zeg tegen Miek: hier wonen de
AOW-mannetjes in prachtige huizen. De
meeste van die lui hebben een prachtige sloep
voor het huis liggen. Miek zegt: als je zo rijk
bent en je kunt niet poepen dan heb je nog
niets. Maar als je arm bent en je kunt niet poe-
pen, dan ben je dubbel gekloot. Waar of niet?

We varen door naar Vianen. Binnen de sluis is
een mooi steiger en je kunt er drinkwater la-
den. Wat we dan ook doen. We hebben een
watertank van veertig ton. Die maken we al-

leen in Frankrijk helemaal vol. Dat is dan gelijk
ballast om beter door de lage tunnels en brug-
gen te komen. Het is ook gemakkelijk als de
kinderen aan boord zijn. Die zijn gewend om
de kraan te laten lopen als ze hun tanden
poetsen. En zo hebben ze nog meer van die
gewoontes waar ze niet op een spatje water
kijken. Twintig ton hebben we altijd wel aan
boord. Je wilt niet de hele tijd roepen: hou er
rekening mee dat je hier op een schip zit! Ze
willen gewoonlijk ook iedere dag onder de
douche, maar dat is geen probleem.
In Antwerpen is Eurosail. Daar gaan we op af.
We mogen liggen in het Aziadok. Het is een
drukte van belang van allerlei zeilschepen,
groot en klein. Er zijn veel Hollanders natuur-
lijk. De kleintjes liggen binnen, en buiten aan
Het Steen liggen de grote. Er is ook nog ker-
mis. We hebben ons in het reuzenrad ge-
waagd. Als je boven bent heb je een prachtig
uitzicht over de stad Antwerpen. We eten frites
met mosselen. Dat is onze vaste menu als we
in Antwerpen vertoeven.
Als we alle feestelijkheden genoten hebben,
gaan we door de oude Kempense Vaart via
Schoten naar Turnhout. Het zijn zeven sluizen
tot Turnhout. Je moet hier geen haast hebben.
Eén sluismeester bedient vier sluizen plus de
klapbruggen die daar tussen liggen. Alles gaat
heel gemoedelijk. Turnhout is ook een mooi
stadje om er een paar dagen te blijven. We
liggen bij een spits opzij. Het zijn heel vriende-
lijke mensen. De man is aan de wal gaan wer-
ken omdat je, volgens hem, met een spits
niets meer kunt verdienen. Als we na een paar
dagen vertrekken staat madame haar tranen
af te vegen. lk kan er niets aan doen, maar ik
ga nu schreeuwen (huilen op zijn Vlaams).

Van Turnhout gaat het richting Hasselt. Dat is
ook al weer een hele tijd geleden dat we hier
waren. We vinden het altijd een mooie stad en
je kunt er prima liggen. Havenmeesters die je
wat lichter willen maken hebben ze hier niet.
We blijven hier tien dagen en maken wat fiets-
tochten om in conditie te blijven. Ons geliefde
Maastricht is ons volgende doel. Als je daar
niet een keer per jaar bent geweest heb je niet
geleefd. Het weer zit niet mee. Het regent al
een paar dagen.
Aan de dam tussen de twee bruggen is het
heel rustig. Wij zijn een van de laatste vakan-
tiegangers. Wat een weelde! We hoeven ons
nergens voor te haasten. Al wat we nodig heb-
ben is aan boord en we liggen iedere nacht in
ons eigen bed. En als we een plaats zat zijn,
gooien we de touwtjes los en gaan we weer
verder. lk vind het ideaal en Miek trouwens
ook. Je vrouw moet er achter staan. Anders
wordt het niets. We blijven veertien dagen in
Maastricht en varen dan naar Born om onze
familie op te zoeken. Maasbracht wordt ook
niet vergeten en dan gaan we via de Zuidwil-
lemsvaart naar Helmond. Daar zijn we ook
een lange tijd niet geweest en dat is een aardi-
ge plaats om eens aan te leggen.
Ons vaarseizoen loopt weer op zijn eind. Het
is al eind oktober. We blijven nog een paar
dagen in Den Bosch en dan gaan we weer
richting Nijmegen over de Maas. Het is weer
een mooie tocht geweest. De tijd vliegt voorbij.
We zouden hem wel vast willen houden, maar
dat lukt niet.

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


Christoffel Nieuws pagina 30← terug naar pagina 1

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

NL47 INGB 0001 1623 01

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

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

NL25 INGB 0003 0468 25

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

NL34 RABO 0135 8743 27

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

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

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman

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
—-------------------------------------------------------
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Zoek alle verborgen woorden in deze
woordzoeker. Print de pagina uit en ga aan de
slag met de zomerpuzzel.

Veel plezier!
Zomerpuzzel

BARBECUE
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