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Videoboodschap van onze aalmoezenier

Bent u benieuwd naar de videobericht van de aalmoezenier
klik dan in dit vak en u gaat direct naar de juiste pagina.
Klik op de foto en u wordt rechtstreeks doorgestuurd naar
YouTube voor het bekĳken van het bericht.

Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 19 - 22 september 2022 - Jaargang 7
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Van de bestuurs- en directietafel

Van de troonrede en miljoenennota worden we niet vrolĳk.
Het wederzĳds vertrouwen tussen politici moet beter.
Gelukkig positief was de geweldige openingsdag van ons
activiteitenjaar van het KSCC en Parochie. Bekĳk ook de
foto’s op pagina 11.
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De Binnenvaartdagen in Zwĳndrecht

De Binnenvaartdagen konden tot vreugde van velen weer
georganiseerd worden. Vrĳdag 9 september werden de
Binnenvaartdagen feestelĳk geopend door burgemeester
Van der Loo, Rob Lensink van BLN, Raymond Berkhout
van VVDB en aalmoezenier Bernhard van Welzenes.
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Van de directietafel

Troonrede en miljoenen nota

Nederlanders ontevreden over de regering.

Dat was de uitkomst van enquêtebureau IPSOS. Ja, dat is te
begrĳpen. Mensen merken dat er geen goede regie is gericht op het
welzĳn van de burger.
Het land is versplinterd, de regering is versplinterd. Het geeft te
denken. Een smaakvolle brei maken met 20 partĳen. Begin er maar
eens aan! Er zal gewerkt moeten worden aan vertrouwen.
Vertrouwen in de basis waarop het hele bouwwerk staat. Dat houdt
in dat men elkaar het vertrouwen gunt, dat de politici over de
schutting van de eigen partĳ kĳkt en het woord SAMEN serieus
neemt.
De burger zou ook beter toegang moeten krĳgen tot de overheid.
Hoe vaak horen wĳ niet dat de burgers van loket naar loket gestuurd
worden. Het blĳkt dat er ambtenaren zĳn die niet precies weten wat
er in het loket van hun collega aan kennis aanwezig is.

Het wordt tĳd dat in dat versplinterde landschap het mes gaat. We
kunnen leren van Duitsland. Voer een kiesdrempel in. Haalt een
partĳ minder dan 5 % procent van de aantal uitgebracht stemmen,
dan is er geen plaats voor die partĳ in de kamer.
Wanneer iemand uit de partĳ stapt neemt hĳ of zĳ zĳn/haar zetel mee
om onder eigen naam verder te gaan. Het is gewoon van de zotte
dat dit allemaal kan.
Wat het verhaal triest maakt is dat er met alle goede bedoelingen, de
overheid niet luistert naar de burger. Over een andere
bestuurscultuur (meer transparantie, geen achterkamertjespolitiek)
wordt wel gesproken, maar de werkelĳkheid is anders. We zien de
voorbeelden dagelĳks in de media voorbĳkomen. Asielbeleid,
energieproblematiek, kindertoeslag, mondkapjesaffaire of
boerenprotesten.
Terugkĳken naar vroeger is niet altĳd goed, maar in dit geval moeten
wĳ het toch maar eens doen. Er waren leiders, die visionair waren,
met passie hun verantwoordelĳkheid droegen en oplossingsgericht
waren. Ze stonden voor hun zaak.

Kĳken we terug naar Prinsjesdag. Protesteren mag in Nederland,
maar de stĳl waarop geprotesteerd wordt is naar mĳn smaak
beneden peil. Dit proces speelt zich in de hele samenleving af. Elke
dag zĳn het onderwerpen die de media graag onder een
vergrootglas legt voorzien van het nodige commentaar.
In de kerkgemeenschap is het niet veel anders. Het laat zich zien in
het klein en in het groot.
Maar we moeten ook eerlĳk zĳn: wĳ hebben de
volksvertegenwoordigers zelf gekozen. En u weet hoe het gaat:
duizend en één beloften in de verkiezingscampagnes. En wanneer
men op het pluche zit moet er water bĳ de wĳn gedaan worden en
blĳft niet veel meer wĳn over.

Wilt u dat de aalmoezenier of iemand van de
bezoekersdienst bij een zieke of hulpbehoevende
op bezoek komt?
Laat het ons dan weten.

Wij respecteren uw privacy.
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Van de directietafel
Dit oplossen is niet eenvoudig. Maar
misschien zouden wĳ kunnen
beginnen met een paar kleine dingen.
We zouden de bandbreedte van het
recht op meningsuiting in het

openbaar, in woord en geschrift, kunnen heroverwegen. Gaat het
allemaal niet te ver.
Laatst merkte iemand op. We moeten weer opnieuw opgevoed
worden in het sociale en communicatieve verkeer. De natuur en het
milieu, daar moeten wĳ zuinig op zĳn, maar wat te denken van het
sociale communicatieve milieu: de taal, de stĳl. Dat zou meer onder
de aandacht moeten komen. Succes op dit terrein vertaalt het zich in
de zorg voor het milieu. Rentmeester zĳn van moeder aarde en van
elkaar dat is de opdracht van eenieder.
Gelukkig zĳn er heel veel politici en ambtenaren die uit het goede
hout gesneden zĳn. Zĳ treden niet in het voetlicht. Het zou een idee
zĳn wanneer zĳ daarin getraind worden, zonder hun eigen identiteit
te verliezen natuurlĳk.

De binnenvaart en de culturele sector in de Rĳksbegroting

In de troonrede van Koning Alexander werden deze thema’s
genoemd. Bĳ de behandeling van de begroting zal duidelĳk worden
hoe de woorden om gezet worden in daden.
In het kader van het milieu speelt de binnenvaart een grote rol. Er is
al veel gedaan om de uitstoot van de motoren zoveel mogelĳk te
reduceren, maar het is nooit genoeg. Daarom zal er nog meer in het

kader van verduurzamen ingezet moeten worden het gebruik van
andere energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.
Vergeten we ook niet het onderhoud van de vaarwegen en alles wat
daarmee verband houdt. De praktĳk van de sluis in Weurt geeft aan,
dat in dit proces zwakke schakels zitten, die allang gerepareerd
hadden kunnen worden.

Terugblik op de start van het nieuwe activiteiten jaar KSCC en
Parochie

Na een terugblik op het afgelopen jaar en een blik naar de toekomst
werd de nieuwe slogan van dit jaar werd bekend gemaakt: ‘SAMEN
op weg naar de toekomst’.
De voorzitter van het KSCC en de parochie nam de gelegenheid de
vele vrĳwilligers in het zonnetje te zetten. Ons hele KSCC en
parochiewerk draait op de inzet van vrĳwilligers. Daarvoor en
oprecht en welverdiend dankjewel. Namens het bestuur van het
KSCC en de parochie
Aansluitend een woordje van de directeur en aalmoezenier. De
financiën kwamen aan de orde, de coördinatieraad, maar ook het
licht en verwarming.

Verduurzaming.
Zonnepanelen op het
schippersvcentrum
in Nĳmegen
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Van de directietafel Elektriciteit en gas: onderwerpen
waarover we dagelĳks geïnformeerd
worden. De prĳzen stĳgen
torenhoog. Goed dat het kabinet

een verbruiksplafond instelt. Overheid en energieproducenten
maken meer dan torenhoge winsten over de rug van de gebruiker.
Goed dat daar een stokje voor gestoken worden en de burger
minder belast wordt.
De boodschappen, u ervaart het wanneer u inkopen doet, de prĳzen
stĳgen en stĳgen. Corona en/of de oorlog in Oekraïne zĳn de
oorzaken. Zou dit altĳd waar zĳn, zal men ook niet van de
gelegenheid gebruik maken om de prĳs op te drĳven?

Daarom moeten wĳ op gepaste wĳze gebruik maken van licht en
verwarming. Alleen aan wanneer dat nodig is.
Onze prĳzen van drank en huur zullen bekeken moeten worden en
waar nodig aangepast. De prĳzen van de drank worden vergeleken
met de prĳzen waarmee club- en buurthuizen werken.

Coördinatieraad

De coördinatieraad is een belangrĳk schakel in ons werk. Zĳ vormen
het draagvlak om namens de directie en het pastorale team, het
werk uit te voeren, steeds gericht op het welzĳn van de
gemeenschap.

Gastvrĳheid is de tekst van de slogan van het activiteitenjaar KSCC
en Parochiejaar: SAMEN op weg naar de toekomst.
Op de activiteitendag zetten de vertegenwoordigers van de diverse
werkgroepjes hun werk in het spotlicht. Dat werd begeleid op de
achtergrond met PowerPointpresentatie gemaakt door Mieke.
Gevolgd door een aansporend woordje van Tonny die de Grote
Clubactie onder de aandacht bracht. Trouwens de lotenverkoop
begint zaterdag 24 september. Doet u mee?

Antonie van Alphen onthulde het wandpaneel: de geschiedenis van
de Frankie-A en haar familie. Het geeft een goed beeld van
ontwikkelingen van schip en familie.

Met het heffen van een glas prosecco werd getoost op het nieuwe
activiteitenjaar. Zoals beloofd werd een heerlĳke brunch
aangeboden: koud en warm buffet, met uitstekende
barbecuegerechten en een voor de gezondheid verantwoord toetje.
Een groot complement hoe de medewerkers van Soos Met dit weer
voor elkaar hebben gekregen. Creativiteit is in deze groep een
sterke eigenschap, maar deze wordt ook omgezet in daden.
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Van de directietafel Han Verhagen speelde leuke
melodieën op zĳn accordeon, maar
aan het einde van de middag kwam
onverwacht het klapstuur. Onze

solozanger Cees Lagarde zong liedjes over een bootje in de Amstel,
Johny in de Jordaan, het was een lust voor het oog en het oor.
De accordeonist begeleidde Cees uitstekend. Zo kwam er een eind
aan een schitterende de dag. Een goede start overladen met zegen
(maar die moeten we wel gebruiken).

KSCC museum: een plaatje

Beneden in de voormalige disco, op de eerste verdieping en de
stuurhut zĳn nu een volwaardig museum. De firma Willemsen uit
Huissen heeft dit mogelĳk gemaakt. Samen met Henk Nuĳ en zĳn
medewerkers heeft Toine Willemsen de tekening gemaakt.
Medewerkers hebben een prachtig stuk timmerwerk geleverd dat
gezien mag worden.
Dank aan Toine en zĳn medewerkers die ons dat gunnen.
Misschien leuk om te vermelden: in de stuurhut staat een prachtige
lessenaar met stoel en al. Hopelĳk komt er nog een simulator. De
bezoeker moet ook kunnen proeven wat het betekent: een schip
besturen.
Ook het kleine podcast-videostudiootje staat opgesteld in de
stuurhut. Ruben kan daar de uitzending verzorgen van gasten die
live aanwezig zĳn, of met wie we via zoom verbonden zĳn.
Er zĳn nog plannen, daarover zullen wĳ u later informeren.

Ondertekening nationale lĳst immaterieel erfgoed
kermis

Zaterdag 24 september wordt tĳdens de kermis in het
gemeentehuis in Weert de officiële act van de kermis
op de lĳst van immaterieel erf goed in Weert
ondertekend. In het persbericht (zie ook pag. 7) wordt
u hierover geïnformeerd.
Burgemeester Hubert Bruls zal ook als Voorzitter van de regionale
veiligheid commissie aanwezig zĳn om vanuit zĳn perspectief een
bĳdrage leveren. Dit geeft een toegevoegde waarde aan de
ondertekening.

Maandag 26 september Michaels dag in st. Michielsgestel
10.30 opening met het gilde van st. Anthonius en st. Barbara.
Gebedsviering waaronder het zegenen van de ‘kunstvogel ’waarop
men ‘s middags schiet tĳdens het vierjaarlĳks koningschieten. Er
worden interviews gehouden met een echte kermisfamilie: de familie
Paashuis over de kermis als immaterieel erfgoed.
Daarna Koningschieten en feest in een hele originele spiegeltent.
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De Shipping Technics Logistics beurs in Kalkar Duitsland

Deze scheepvaart beurs trekt elke jaar steeds meer bezoekers uit
Nederland en Duitsland. Het is een ruim opgezette beurs met viel
nieuws en nieuwe technische snufjes. Zoals op de beurs in
Gorinchem: aan drankje en hapjes zal het niet ontbreken.
Zo’n beurs is ook een plaats waar men elkaar ontmoet en waar
vaak, hopelĳk toekomst gericht, gepraat wordt. Altĳd de moeite
waard.

Internationaal congres in Turĳn over de sociale werken
Salesianen van don Bosco

Woensdag 28 september vindt in Turĳn een congres plaats met als
titel: de sociale werken van de Salesianen van Don Bosco. Het
internationale sociale werk voor kermis en circus vormt een
onderdeel van het congres. Het congres vindt plaats in Turĳn, in
Valdocco. Daar is Don Bosco begonnen met zĳn werk en vandaar
heeft dit werk zich over heel de wereld uitgebreid.
Belangrĳk tĳdens zo’n congres zĳn natuurlĳk de onderwerpen, maar
ook de ontmoeten van de medebroeders en zusters van de
Salesianen en hun medewerkers.
Het zal een inspirerend gebeuren worden, met ook zinvolle en fijne
ontmoetingen.

De crew van het KSCC en het pastoraat wenst u een fijn weekend

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

Van de directietafel
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Zaterdag 24 september bĳschrĳving kermis op lĳst immaterieel
erfgoed

De stichting Kermiserfgoed i.o. is meer dan verheugd dat op
zaterdag 24 september 2022 de bĳschrĳving van de Kermis-cultuur
in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zal plaatsvinden
tĳdens de kermis in Weert.
Het officiële moment zal onder andere worden voorafgegaan door
een mini-symposium over de Kermiscultuur en de borging van de
kermis voor de toekomst.
Na de presentatie van het boek ‘Een slag van de molen’, geschreven
door Michel Follet, zal even na 15.00 uur bĳ de ‘El Mundo’ de
officiële ondertekening plaatsvinden door Marco van Baalen,
directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).
Meer weten over Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed?
Ga naar hun website.

https://www.immaterieelerfgoed.nl/
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

Matige inspanning, en dat met mooie tussenpozen, verhoogt de
lichamelĳke weerstand. Ook de conditie kan er mee gediend zĳn. En
als u in een gebouw komt waar de woning bĳvoorbeeld op de vĳfde
etage is gevestigd, gaat u dan ook op zoek naar het trappenhuis?
Daar zeggen we al zo iets: waar zĳn in dit appartementengebouw de
trappen? Vaak verstopt achter een deur waar zelden mensen
komen, soms zelfs inpandig zonder licht dat van buiten komt.
Kortom, niet echt uitnodigend, terwĳl het voornemen er was om door
een simpel wandelingetje naar boven de hartslag voor een korte tĳd
iets op te voeren.

Hoe eenvoudig, hoe aantrekkelĳk en hoe nuttig kan het zĳn om de
spieren eens extra te belasten, zonder de sportschoenen uit het rek
te halen? Rondom boodschappen doen, bezoekjes aan het
gebedshuis, de activiteiten van de soos bĳwonen, een wandeling of
een fietstocht is snel ingevoerd. Het lichaam is je er dankbaar voor
en het gevoel van voldoening doet de rest.

Uit het programma kunnen de volgende wandelingen worden
gehaald:

25 september 2022
44e Paschalismars in Wĳchen
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startpunt: jeugdhuis Woezik Woezikstraat334 6604 CC Wĳchen
www.wsv-paschalis.eu
06-44404672

1 en 2 oktober 2022
Wandeltocht voor onze overleden wandelaars in Gendt
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startpunt: café Concordia Waaldĳk 23 6691 MB Gendt
www.procorpore.nl
0481-461927

Op 24 september zĳn er wandeltochten in Schiedam, Made, Buren
en Elburg, op 1 oktober in Maassluis, op 1 en 2 oktober in Epe en
op 2 oktober in Oss, Tilburg, Gaanderen en Winterswĳk.

Bewegen helpt een ieder verder.
Op www.wandel.nl zĳn voor alle delen van Nederland ook nog
nieuwtjes over diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.

Henry Mooren

https://www.wsv-paschalis.eu
https://www.procorpore.nl
https://www.wandel.nl
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WIE - WAT - WANNEER ?
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 27.
Wie herkent zichzelf of wie weet wie dit is? En wanneer is dit?
Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met
vermelding van nummer 27. Wĳ danken u alvast voor uw reactie.

27
Wilt u de foto digitaal toegezonden
krĳgen. Dat kan. E-mail ons met dit
verzoek en wĳ sturen u per
omgaande de foto naar u toe.

Mop
Een man zegt tegen zĳn vrouw:

"Blaas de kaarsjes uit en doe een wens".
De vrouw doet dat,

maar trekt dan een teleurgesteld gezicht.
"Wat is er aan de hand?" vraagt hĳ.

"Mĳn wens heeft niet gewerkt",
antwoordt ze.

"Dat weet je nu al?" vraagt hĳ.
"Je bent nog steeds hier."

Ha Ha HaHa HaHa Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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Grote Clubactie 2022

Vanaf 24 september mogen er door het KSCC weer loten
verkocht worden van de Grote Clubactie van dit jaar. Het is de
bedoeling de opbrengst te gebruiken voor de Ziekenvaartocht
met de Prins Willem Alexander van volgend jaar (2023).

Het is belangrĳk om zo veel mogelĳk loten te verkopen. Van ieder lot
van € 3,00 is er minimaal gegarandeerd € 2,40 voor dit mooie doel.
Laat ons allemaal een stapje doen om zo veel mogelĳk loten te
kopen en te verkopen.

Iedereen kan bĳ de onderstaande mensen alvast aangeven hoeveel
loten hĳ of zĳ wil kopen of verkopen. U kunt deze mensen persoonlĳk
vertellen wat u denkt te kopen of verkopen of hen bellen of mailen.

Ria Lentjes in Nĳmegen tel.: 024 - 377 75 75
Jos van Dongen Het Zuiden tel.: 06 - 53 91 01 54 of 0162 - 31 45 69
Jeanneke Wĳnen in Zwĳndrecht tel.: 078-612 16 66
Karel Schreurs tel.: 06 - 20 40 68 72 of e-mail: schre165@planet.nl

Pas vanaf 24 september mogen wĳ de loten echt aan u
overhandigen en kunnen wĳ daadwerkelĳk met de directe verkoop
starten.
Het kopen of verkopen van superloten doen wĳ dit jaar ook weer.
Superloten zĳn door de Grote Clubactie in het leven geroepen voor
‘groot afnemers’. Het is een lot dat kost € 150,00 en dus is de
opbrengst voor ons direct € 120,00. Zo’n lot bestaat feitelĳk uit 50
gewone loten.

Help ons mee om van de Grote Clubactie 2022 weer een succes te
maken.

Karel Schreurs.
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.

mailto:schre165@planet.nl
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Opening activiteitenjaar 2022-23 van het KSCC en Parochie

Donderdag 15 september werd het nieuwe activiteitenjaar geopend. Zo’n 70
mensen woonden de opening bĳ.
Na een kort welkomwoord door voorzitter KSCC/KSW Jos Rouw nam de
aalmoezenier het over en introduceerde vakkundig de verschillende vrĳwilligers
die hun plannen voor het komende jaar kwamen toelichten. Een activiteit die hier
speciaal vermeld dient te worden is dat in 2023 er weer een PWA-vakantie voor
zieken en hulpbehoevenden zal worden georganiseerd.
Het officiële gedeelte eindigde met de onthulling van enkele museumpanelen aan
de wand van de aula. De panelen beschrĳven de geschiedenis van de
schippersfamilie van Frank Antonie van Alphen; schrĳver en stadsgids in
Nĳmegen. Hierna volgde een gezamenlĳke toost op het nieuwe activiteitenjaar.
Na dit officiële gedeelte werd de barbecue aangezwengeld. Iedereen kon zĳn
buikje vol eten en dat werd ook gedaan. Sommige kwamen zelfs voor een derde
keer terug, zo lekker was het.
De spĳsvertering werd bevorderd door de muziek van accordeonist Han
Verhagen. Wat volgde was een medley van liedjes die door alle aanwezigen
vrolĳk werd meegezongen. En een solo-optreden van onze eigen volkszanger
Cees Lagarde. Ondertussen werden de gaatjes in de maag, opgevuld met een al
dan niet alcoholische versnapering.
We mogen met gepaste trots melden dat het een fijne en gezellige dag is
geweest. En alle hulde aan de organisatoren van deze dag.
Foto’s: Leidy Janssen. Bekĳk meer foto’s op onze website.

Lees verder →

https://kscc.nl/fotos-opening-activiteitenjaar-kscc-en-parochie/
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Videobericht van onze aalmoezenier

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

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: 21 minuten en 27 seconden).

https://youtu.be/vLOTRw-UHNk


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 13

DOOP

Op zaterdag 24 september wordt Noah Roland Alexander Gert-Jan
Nuĳ gedoopt. Noah is het zoontje van Bas Nuĳ en Birgitta de Bont.
Peetouders zĳn Gert-Jan Nuĳ en Anneke Hilbrink. Noah wordt door
aalmoezenier B. van Welzenes sdb gedoopt.
Wĳ wensen Noah een leven vol geluk en gezondheid en een fijne
doopdag!

HUWELĲK

Op donderdag 22 september gaan Milan Dorreboom
en Frederique Poppelier trouwen. Het huwelĳk vindt
plaats in Zwolle en zal worden voltrokken door
aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb.
Wĳ feliciteren Milan en Frederique met hun huwelĳk.

OVERLEDEN

Op dinsdag 6 september is, in de leeftĳd van 79 jaar, Huub van
Ophuizen overleden.
Het afscheid van Huub heeft op woensdag 14 september om 12.30
uur plaatsgevonden in de aula van crematorium Waalstede te
Nĳmegen.
Correspondentieadres: Imker 6, 6603 JP Wĳchen.

Op woensdag 7 september is, op de leeftĳd van 81 jaar, Gerard van
Groningen overleden. Echtgenoot van Tiny van Groningen – van
Drumpt.
De uitvaartdienst werd op woensdag 14 september gehouden in de
St. Stevenskerk te Nĳmegen. Aansluiten heeft de crematie in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: DELA uitvaartverzorging. Staddĳk 130, 6537
TW Nĳmegen. T.a.v. Fam. Van Groningen.

Op maandag 12 september is, in de leeftĳd van 92 jaar,
Gerard Nuĳ overleden. Echtgenoot van Marie Nuĳ –
Hendriks.
De crematieplechtigheid had plaats op maandag 19
september in de aula van crematorium “Tussen de
Bergen” te Roermond.
Correspondentieadres: Brachterveld 50, 6051 HW
Maasbracht.
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25-9 Louis Bosman; Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters;
Michel Schipperheyn; mevr. Trees Verhoef-van Welzenes;
Brick Vissers.

26-9 Corine Joosten-van Thull; Ivo Verhoeven.
27-9 Alexander Jansen.
28-9 Ed Peperkamp; Marjan Bonink.
29-9 Cora Wanders-Schimmel; Corine de Koning.
30-9 Jolanda Bouwens; Arnau Frerichs.

1-10 Francois Pruyn.
2-10 Femke Kuenen; Peter van Ĳzerlooĳ.
3-10 John Noldes; Riet Derksen-Meesters; Lars Appelboom;

José Meesters; Wieneke Leensen; Lotta Broeders.
4-10 Christof Kerkhof; Suzanne Wanders.
5-10 Mevr. Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker KSCC;

John Zĳlmans, v/h m/s “Esti”; Lien van Tiem.
6-10 Dhr. Wim Wanders, ms. “Thuvine”; dhr. T. v.d Heuvel;

dhr. Sjef van Emmerloot, ms. “Fossa”; dhr. Joris Verberck;
Pluk Voorwinde; dhr. Theo Berends; Vienne Buil.

7-10 Carel Dekker; Rudy Kulka.

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
Dhr. J. Roes em. Pastoor,
dhr. John Wennekes m/s Mego,
dhr. Piet Wanders m/s Bernardus,
Ferenc Vermaas,
dhr. Danie Martens en Anita Martens,
Jochem Raaĳmakers en André Raaĳmakers,
dhr. Joop Balm en overleden familieleden,
dhr. Gerrit van Oĳen en overleden familieleden,
Martĳn Buil en overleden familieleden.

ZONDAG 2 OKTOBER 2022
Carla Van Dongen-Suĳkerbuĳk, m/s Najade en overleden
familieleden,
dhr. G. Brevoord, (man van Lies).
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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.

* Zuster Laetitia-Goris, Huize Mater
Misericordiae – Afd. Oost – App. 87.
TILBURG, KLOOSTERSTRAAT 10, 5038 VP.
* Bisschop Mgr. H. Smeets van Roermond.
ROERMOND, PAREDISSTRAAT 10, 6041 JW.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove 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. Piet Herckenrath (St. Elisabeth
zorgcentrum).
BENEDEN-LEEUWEN, ROZENSTRAAT 10, 6658
WX.
* Mevr. Riet Wendt.
NĲMEGEN, HAVENWEG 20, 6541 AD.
* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* Dhr. Gerard Heĳmen (Lobede: locatie
Dĳkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Dhr. Gerus Brugman.
NĲMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.

* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies
Brugman).
* Dhr. Ad Suĳkerbuĳk, woonlocatie Eikenhorst,
(1e verdieping – kamer 173).
GROESBEEK, PARKLAAN 21, 6561 LA.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Tom Meeuwsen.
NĲMEGEN, JOACHIM EN ANNA.
GROESBEEKSEWEG 327, 6523 PA.
* Dhr. Wim van Beers, zorghotel Parkstaete.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 3,
3318 AS.
* Joas, zoon van Harriët Sietses en
Joost van Ede.
PRINSES MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.
* José Huibers-Kleipas.
OUD KARSPEL, ZWANEBLOEM 31, 1724 XX.
* Joanita Klarenbeek-Huibers - (Anthonius).
NĲMEGEN, BANJOSTRAAT 3, 6544 WK.
* Dhr. Ton Smits.
NĲMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
NĲMEGEN, WAALBANDĲK 203, 6541 AA.

*Antoine Kuenen
NĲMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
*Marc Bongers.
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De Binnenvaartdagen in Zwĳndrecht.

De Binnenvaartdagen konden tot vreugde van velen weer
georganiseerd worden. Na de eerste keer in 2019 kwam het
coronavirus om de hoek kĳken waardoor veel wat georganiseerd
was afgezegd moest worden, zo ook de Binnenvaartdagen. Vrĳdag 9
september jl was het zover en werden de Binnenvaartdagen
feestelĳk geopend door burgemeester Hein van der Loo, Rob
Lensink van BLN, Raymond Berkhout van VVDB en aalmoezenier
Bernhard van Welzenes en dat terwĳl het hevig regende. Dit jaar is
grootser opgezet dan in 2019. Veel tenten aan de waterkant van aan
binnenvaart gerelateerde bedrĳven. Het nieuwe opleidingsschip de
Ab Initio was ook te bewonderen, een mooi schip. Gelukkig was het
bĳ het optreden van Wannebiezz weer droog.

Zaterdag was het een mooie zonnige en drukke dag met optredens
van onder andere het shantykoor Buitengaats, het Dordrechts
Visscherskoor, shantykoor Brulboei en twee heren met de naam
Bekend van TV. Zaterdagavond was voor de meer jeugdigen er werd
er opgetreden door Nile Rogers Tribute band en als laatste OG3NE.
Dit alles met groot succes.

Zondag eveneens mooi weer waardoor veel optreden en
demonstraties succesvol uitgevoerd konden worden zoals duiken in
de duiktank van Antwerpen Underwater Solutions, wel spannend als
je zoiets voor het eerst doet. Het Flyboard is ook altĳd
indrukwekkend om te zien, door een flinke krachtige straal water
wordt er iemand in de lucht gehouden. Rondvaartboten tot
elektrische draagvleugelboot en nog meer varende objecten zoals
een mooi nostalgisch schip maakten tochten langs Dordrecht en
omgeving.

Lees verder →
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Beveiligers en politie waren eveneens aanwezig maar er waren geen
ongeregeldheden zodat deze mensen een gezellige dienst hadden.
En dat met 25.000 bezoekers. Er hing een gezellige sfeer, je kwam
regelmatig bekenden tegen en dat betekent hier een praatje en daar
een praatje waardoor je langzaam verder komt vanaf waar je begon.
Maar heel gezellig. De horeca was ook goed aanwezig met o.a.
eten, drankjes, poffertjes en ĳs. Voor de kinderen was er de
draaimolen die menig kind ronddraaide.
Petje af voor de organisatie die dit allemaal gerealiseerd hebben.

Voor foto’s en korte video-impressies ga naar de website van
Binnenvaartdagen Zwĳndrecht.

Ina Feenstra

Groetjes uit Bodenmais in Beieren
U krĳgt de hartelĳke vakantiegroetjes van Tonny van der Veeken
en Hans Jacobs.

https://binnenvaartdagen.nl/
https://binnenvaartdagen.nl/
https://binnenvaartdagen.nl/
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AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van sv Sterreschans vinden plaats op het

Ontmoetingscentum, Kerkstraat 3 in Doornenburg.

Vrĳ. 30 sept. 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.

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

AGENDA KSCC NĲMEGEN augustus 2022
Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzĳ anders aangegeven.
Na de H. Mis is er een (telefonisch) spreekuur van aalmoezenier

B. van Welzenes sdb op het KSCC Nĳmegen. Tel. 06 - 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 Repetitie KSCC Kerkkoor.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie koor De Waalkanters

Zo. 25 sept. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Ma. 26 sept. 10.00 uur Feestelĳke viering St. Michaelsdag in
St. Michielsgeste.

Di. 27 en wo. 28
sept. 11.00 uur

De enige binnenvaartbeurs van Duitsland - de
Shipping Technics Logistics (LTS). In de Messe
in Kalkar (D).

Wo. 28 sept. 10.00 uur Vergadering TPN-West
Start Congres Salesianen in Turĳn.

Za. 1 okt. 16.00 uur Feest 100-jarig bestaan rederĳ Wĳgula in Slot
Doddendaal in Ewĳk.

Zo. 2 okt.
10.30 uur

Kermis mis in de autoscooter op de kermis van
Echt. Celebrant is kermisaalmoezenier B. Van
Welzenes sdb.

11.00 uur H. Mis met vervangend celebrant pastoor T. Van
Balveren.

Zo. 9 okt. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Wo. 12 okt.
13.00 uur KSCC-KSW bestuursvergadering.
15.00 uur LP-LKSCC bestuursvergadering.
18.30 uur Overleg over PWA in Arnhem.

Wo. 13 tot ma.
17 okt.

23ste editie Internationaal Circus Festival van
Italië in Latina.

Zo. 16 okt. 11.00 uur
Gebedsdienst aan boord van het KSCC
schipperscentrum. Gebedsleider: Jos van
Dongen.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022
Alle activiteiten vam ket KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 in Raamdsdonksveer.

Zo. 25 sept.. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 28 sept. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 2 okt. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 5 okt. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 9 okt. 10.30 uur Eucharistieviering met celebrant Ad Blommerde.
Wo. 12 okt. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 16 okt. 10.30 uur Woord en Communieviering.
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 in Rotterdam.

Zo. 25 sept 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Remy Jacobs. Na
de viering elkaar weer fijn ontmoeten met een
bakkie koffie of thee

Zo. 30 okt. 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Remy Jacobs. Na
de viering elkaar weer fijn ontmoeten met een
bakkie koffie of thee.

Contactpersoon voor Rotterdam: Karel Schreurs
telefoon: 06 - 20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
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AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWĲNDRECHT 2022

Alle activiteiten vinden plaats
op het Julia Internaat, Schipperskade 75 Zwĳndrecht.

Do. 29 sept. 13.30 uur
Klaverjasmiddag. Vanaf 12.30 uur is er tĳd voor
een kopje koffie/thee. We beginnen om 13.30 uur.
Entree: € 3,50 inclusief koffie/thee.

Do. 13 okt. 13.30 uur
Klaverjasmiddag. Vanaf 12.30 uur is er tĳd voor
een kopje koffie/thee. We beginnen om 13.30 uur.
Entree: € 3,50 inclusief koffie/thee

Di. 18 okt. 13.30 uur Binnenvaartsoos. Octoberfest met bier en worsten eventueel een dirndl of lederhosen.
Contactpersoon voor Binnenvaartsoos: Ina Feenstra
telefoon: 06 - 19 27 85 60, e-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com

Groetjes uit
Monschau in der
Eifel.

U krĳgt de
hartelĳke
vakantiegroetjes
van
Ria Lentjes en
Lies Brevoord

mailto:binnenvaartsoos.ina@hotmail.com


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 20



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 21

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

Ga voor meer informatie naar de Shipping Technics Logistics
website.

De enige binnenvaartbeurs van Duitsland - de "Shipping Technics
Logistics (STL)" - kon zich vorig jaar ondanks alle Corona-
ontwikkelingen verheugen in een zeer levendige deelname van
exposanten en bezoekers. Na afloop van de beurs vernamen wĳ dat
er ook nadien nog talrĳke contracten waren ondertekend. Een
geweldige feedback voor ons van het beurs- en congrescentrum
Kalkar en ook een stimulans om door te gaan met de planning voor
2022. Want ook dit jaar willen wĳ voor u "DE netwerkhaven" aan de
Niederrhein zĳn, waar u op ca. 9.000 m² het anker kunt uitgooien en
nieuwe contacten kunt leggen.
U ontmoet hier gegarandeerd de juiste partners - voor
samenwerkingen, maar ook om samen in gesprek de dagelĳkse
uitdagingen aan te gaan. Vanzelfsprekend zullen wĳ ons ook nu
weer houden aan een uitgekiend Corona-beschermingsconcept om
alle deelnemers aan de sector in deze moeilĳke tĳden volledige
zekerheid te bieden.
We kĳken ernaar uit u te zien!
Met vriendelĳke groeten uit Kalkar

Pim Groot Obbink en het team van Messe Kalkar

T: +49 2824 910 149
M: +49 1515 2663 129
E-mail: pim.groot-obbink@messekalkar.de

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

GrondFest is het Nederlandse festival over democratie in al
haar facetten. Het is de experimenteerplek voor ideeën over
democratie en samenleving. Voor iedereen die werkt met en
voor de democratie, maar juist ook voor wie dat (nog) niet doet.
Voor jong en oud, van links tot rechts, met verschillende
meningen en achtergronden en vanuit alle hoeken van onze
samenleving. GrondFest geeft ruimte aan een open debat.

Hét gratis toegankelĳke festival voor en over de democratie, dat op
vrĳdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 plaatsvindt in de
Nĳmeegse binnenstad. Twee dagen vol lezingen, debatten,
rondleidingen en workshops, maar ook met activiteiten voor de
jeugd, theater, VR-experiences en de mogelĳkheid om elkaar te
ontmoeten in de Nĳmeegse horeca. Kortom: een festival voor
iedereen die werkt met en voor de democratie, maar juist ook voor
wie dat (nog) niet doet.

GrondFest zoekt naar wegen om met elkaar in gesprek te gaan en
wil bouwen aan een plek waar we samen leren, delen, ontwikkelen,
vernieuwen en behouden. Het festival vindt dit jaar plaats op
vrĳdag 30 september en zaterdag 1 oktober, op tal van locaties
in de binnenstad van Nĳmegen. Kĳk voor meer informatie, het
programma en tickets op www.grondfest.com

https://grondfest.com/
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Toen we nog jong waren hebben we daar heel
wat keren rondgezworven als we met het
vrachtschip aan de Hoogovens lagen om daar
kalksteen te lossen. Het duurde daar altĳd
een hele tĳd voor je aan de beurt was.
Zondags pikten we gewoonlĳk een bioscoopje
in Beverwĳk. We waren meestal met een heel
clubje schippersjongens en -meisjes. Als je
een paar gulden op zak had was je al een
hele spekkoper. We hadden toen altĳd veel
schik. Het was werkelĳk de goede oude tĳd.
Zonder geld en toch gelukkig. Nu begrĳp je
wel waarom wĳ er zo graag weer naar toe
gaan. Als we zaterdags boodschappen gingen
halen bĳ bakker de Grauw, kochten we ook
altĳd een paar tompoezen. Die waren heerlĳk!
Als ik er nu aan denk loopt het water me weer
in de mond. Toen we weer aan boord waren
hadden we allebei een tevreden gevoel,
omdat we ons na al die jaren weer even jong
hadden gevoeld.

De volgende dag kregen we enkele
familieleden uit Alkmaar, Nĳmegen en
Amsterdam aan boord. Het was een gezellige
drukte. Ons scheepje was volgeladen vol met
'ouwe wĳven', toen ze van boot afkwamen
begonnen zĳ te 'kĳven'. O, nee, dat was een
wagen! Dat liedje zong mĳn moeder wel eens.
Tegen tien uur kwamen de eerste zeilschepen
de sluis uit. We dreven rond buiten de haven
en we konden ze heel goed zien. Wat een
drukte met bootjes! De waterkant stond ook

vol met volk. Het weer was heerlĳk. Kon niet
beter. Onze passagiers genoten ook.

Toen de Batavia, een oud VOC schip dat in
Lelystad opgeknapt is, naar buiten kwam zĳn
wĳ er achteraan gaan varen. Die had een
hoop bekĳks. Er vlogen steeds helikopters
rond om foto's te maken. Die hebben we
naderhand kunnen kopen. Daarop zie je ons
ook varen tussen al die drukte. In het
Noordzeekanaal moest ik zelfs nog een keer
volaan achteruit draaien om een aanvaring te
voorkomen. Wĳ kwamen aanvaren langs onze
stuurboord wal en vóór ons lagen een stel
schepen met hun kop in de wal. We konden
niet naar bakboord uit wĳken, want er kwam
net een grote boot vlaklangs ons heen
voorbĳvaren. We konden geen kant op. Er zat
niets anders op dan te stoppen. Je zou
zeggen dat dit haast niet mogelĳk is op zo'n
breed kanaal!
Langs het kanaal was het zwart van de
mensen. En dat over de hele lengte van
Ĳmuiden tot Amsterdam. lk had het niet willen
missen, want het is een hele belevenis. Vooral
met zo'n mooi weer. Toen we weer rustig en
wel in de Houthaven lagen, vertelden onze
gasten honderduit. Ze hadden de dag van hun
leven gehad. Jan Sep was er ook weer met
zĳn Dilos. Nu gingen we iedere dag met zĳn
boot het Ĳ op. Toen de zeilschepen na een
paar dagen weer vertrokken zĳn we buiten de
Houthaven gaan liggen om ze uit te zwaaien.
Ook Sail 1995 is weer voorbĳ. Dit was de
derde keer dat we het hebben meegemaakt.
Onvergetelĳk!
Nu gaan we nog een week in Purmerend
liggen om de Natte Hiswa in Ĳmuiden te
kunnen bezoeken. Dat moet ook de moeite
waard zĳn. In Purmerend zĳn we al aardig
thuis, want we hebben er al wat keren
gelegen. Maar het verveelt nooit. Daags voor

de Natte Hiswa varen we naar Ĳmuiden. We
gaan aan de kaaimuur bĳ de oude sluisjes
liggen. Mooier kan niet. De havenmeester is
ons goedgezind. We mogen er twee dagen
blĳven liggen. Wat een sen/ice! En dat hier in
Holland!
De andere middag gaan we op de fiets naar
de buitenhaven, waar je de boten al van verre
op de steigers ziet liggen. Wat een drukte! lk
geloof dat half Nederland een boot wil kopen.
lk had er ook wel een uit willen zoeken, want
er waren juweeltjes bĳ. Maar ze waren voor
een arme donder als ik niet te betalen.

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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Koninklĳke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rĳn- en
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Algemene Schippers Vereeniging

IVR

European Barge Union (EBU)

Europese Schippers Organisatie (ESO-
OEB)

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Vereniging “De Binnenvaart”

Sociëteit de Wandelgang

Marine Club Rotterdam

Binnenvaartpastoraat Protestantse Kerk

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

Stichting voor Landelĳk Onderwĳs aan
Varende Kinderen (LOVK)

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Stichting Limena – reformatorische
internaten voor schipperskinderen

STC Group – Scheepvaart en Transport
College

VAART!

Binnenvaartkrant

Scheepvaartkrant

Weekblad Schuttevaer

Binnenvaart media

De Kermis Carroussel
De Komeet
Kermis.nu
De Kermisgids

Kermis media

Circus Web
De Piste
Der Komet (Duitstalig)

Circus media
Nederlandse Kermisbond (NKB)

Nederlandse Bond voor Kermisbedrĳven
(BOVAK)

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties kermis

Circuspunt

Wereld Circus Association (ECA)

Fédération Mondiale du Cirque (FMC)

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland

Internationale raad van Christelĳke
organisaties voor kermis- en
circuspastoraat (FORUM)

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

Stichting Meander – internaten en
gezinshuizen voor schippers-, kermis,- en
circuskinderen

Netwerkorganisaties circus

Netwerkorganisaties binnenvaart EXTERNE LINKS
VOOR BINNENVAART - CIRCUS - KERMIS

Volg het KSCC op:

https://www.bln.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://www.binnenvaart.nl/
https://binnenvaart.org/
https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/
https://www.ivr-eu.com/
https://www.ebu-uenf.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.eso-oeb.org/
https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/
https://www.debinnenvaart.nl/
https://www.dewandelgang.nl/
https://www.marineclubrotterdam.nl/home
https://binnenvaartpastoraat.nl/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.lovk.nl/home/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/
https://stc-group.nl/
https://stc-group.nl/
http://www.vaart.nl/
https://binnenvaartkrant.nl/
https://www.scheepvaartkrant.nl/
https://www.schuttevaer.nl/
https://www.dekermiscarrousel.nl/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/index.html
https://kermis.nu/
http://www.bovak.nl/de-kermisgids-2/
https://circusweb.nl/
https://www.circusvrienden.nl/
https://www.komet-pirmasens.de/
http://www.denederlandsekermisbond.nl/
http://www.bovak.nl/
http://www.bovak.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.circuspunt.nl/
https://www.europeancircus.eu/
http://www.circusfederation.org/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://int-council.kath-css.de/
https://lovt.org/
https://lovt.org/
https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
https://rijdendeschool.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/
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GEZONDHEIDSZORG

Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
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

Radboudumc Geert Grooteplein zuid 10 024-361 11 11
CWZ Weg door Jonkerbos 100 024-365 76 57
Sint Maartenkliniek Hengstdal 3 Ubbergen 024-365 99 11

ZIEKENHUIS: ARNHEM

Rĳnstate Wagnerlaan 55 088-005 88 88

KERMIS

NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48

CIRCUS

VNCO 06-39 82 71 86
Ned. Cen. v Volkscultuur en Immatrieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association +49 2133 26645 80

ONDERWĲS/INTERNATEN

St. Nicolaas internaat Nĳmegen 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar: www.st.meander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stichting Riĳdende 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
Afdeling 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

BELANGRĲKE TELFOONNUMMERS EN WEBSITES

Fo
to

do
or

R
on
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https://www.thuisarts.nl/
https://www.thuisarts.nl/
https://www.apotheek.nl/
https://www.stgmeander.nl/nl/;jsessionid=D24B59C2E0EB8D34005FF8947A8BB2AC
https://www.limena.nl/
https://www.limena.nl/
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Landelĳke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus-
en Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal
Cultureel Centrum (KSCC).

Bezoek- en postadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nĳmegen.
T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of I: www.kscc.nl

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM NĲMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes sdb
Noodgeval Mobiel +31 (0)6 – 55 35 6666

Stafleden:
Tonny van der Veeken Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaĳ Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Paul van Cleef Kantoormedewerker
Hans Wester Kantoormedewerker

KSCC:
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

Bloemschikken
Reisjes

Fotografie
Kerkkoor

Waalkanters
Ziekenzorg

Soos met …
P.W.A. Coördinator

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman
G. Brugman
Vacature
G. Verschuren
H. Leensen
G. Janssen-Raats
Win. & Ger.Leensen

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud

Kerkbalans /
Gezinsbĳdrage

Livestream

B. Derksen
J. Hoks

P. Wanders
H. Mooren
R. Van Schaĳk

Coödinatiegroepen:

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 20 verschĳnt op donderdag 6 oktober 2022.
Deadline: maandag 3 oktober.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman. Karel Schreurs,
Leidy Janssen, 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.

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

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

Advertenties:
Uw (gewĳzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl
Christoffel Nieuwsbrief heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelĳkheid voor de inhoud
van de geplaatste advertenties berust echter bĳ de adverteerder.

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

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

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