
Inschrĳving van Kermiscultuur

Tĳdens de kermis in Weert is op zaterdag 24 september,
officieel de Kermiscultuur bĳgeschreven in de inventaris
van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
(KIEN). Bekĳk meer foto's op onze website.
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Prinsjesdag: belangrĳkste maatregelen op een rĳ

De miljoenennota staat in het teken van de koopkracht,
door de hoge gasrekening en inflatie. Het kabinet komt met
veel plannen. We zetten de belangrĳkste voor je op een rĳ.
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Congres Dienstverlening en sociale ondersteuning
door de congregatie van de Salesianen in Turĳn

Een zeer boeiend congres dat op woensdag 28 september
geopend werd door de algemeen overste: pater Ängel
Fernandez Artime. Er was een pittig programma opgesteld.
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Van de directietafel

De livestream van afgelopen zondag

Voor hen die gewend zĳn aan de livestram uitzending van de h. Mis
op zondag, bleef het beeld leeg.

De reacties hierop bleven voor zover wĳ konden overzien beperkt.
Gelukkig gaven de reacties weer dat men de heilige Mis gemist had.
Wat was de oorzaak? Men dacht dat Ruben met mĳ was
meegegaan naar de kermis mis in Echt. Maar dat was niet zo. Hĳ
had enkele weken geleden gezegd dat hĳ deze zondag andere
bezigheden had, maar was vergeten om dit aan zĳn vervanger door
te geven.

De ziekenlĳst in het Christoffel Nieuwsbrief

U vindt de ziekenlĳst elke keer in de Christoffel
Nieuwsbrief. Tot nu toe stonden de zieken
die in de ziekenhuizen of thuis verblĳven in
dezelfde lĳst als de mensen die wonen in
verpleeghuizen of bejaardenzorg.
Zĳ worden nu in een aparte kolom
vermeld. Daarboven staat: geef aandacht,
een steuntje in de rug.
Bĳ het voorlezen van de intenties in de
zondagse viering wordt dit al lang toegepast.

Het water is gewassen

Eindelĳk hebben we weer water. De brug van het schip naar de wal
loopt niet meer zo stĳl naar beneden. Het centrum is makkelĳker
bereikbaar.
Kĳk toch maar uit! Zeker als het geregend heeft. Het kan soms glad
zĳn. Be careful.
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Van de directietafel
Kermis mis in Echt zondag jl.

Een groot feest. Goed voorbereid door Peter Roufs. Een prima
verzorgd boekje, prachtige bloemversiering en koor Corde et Animo.
Geluid perfect: en dit alles in de autoscooter van Minus Hinzen.
Natuurlĳk werden kinderen bĳ de Overweging vanuit een autootje
betrokken: dit schept altĳd aandacht.

Na de viering werden Peer Hoefnagels en postuum
zĳn vrouw Bep, jarenlang lid van de Echter Kermis
commissie en Atze Lubach voorzitter van de BOVAK
onderscheiden met het speldje van verdiensten van
het internationale oecumenische pastoraat.

Na afloop konden we genieten van concert van jonge
musici, ik denk uit Echt en omgeving, onder het genot van een kop
koffie en oliebol.
Het pastoraat vormt mede het draagvlak voor het doorgeven van de
kermiscultuur. Lisbeth Verwĳlen had een gedicht in het Limburgs
naar aanleiding van ‘Óos Jubileum’ opgesteld dat zĳ voor de viering
voorlas vergezeld van een bĳpassend cadeau.

Foto’s: Atze Lubach (bekĳk alle foto’s op onze website)

Echter Kirmes door Lisbeth Verwĳlen

Beste luuj van Ech en omstreeke,

Weer zitte noe weer hie,
de botsauto's op ein graote rie.
De stjeul stoan d'r veur,
de bloame in prach en kleur.
Dit alles sjtuit om 't altoar hear,
omdet weer viere de Kirmes Mes zoa gear!
Auch Aalmoezenier van Welzenes is weer hie,
det stjumt os allemoal blie.

Op oos Echterkirmesfeas,
wil ich feliciteere allerears.
De Aalmoezenier dea hie bie os sjtuit,
en altied zoa sjoan de H. Mes duit.
Noe zalt geer dinke, feliciteere woomit?
nauw omdet hea 50 joar in 't Preestersvak zit!
Eers geaf ich hem ein handj,
en den ein kadoo oet oos Echterlandj.
Get lekkers van vreuger hear,
det kreege weer mit de Kirmes gear.
Nea gein sjtuk vlaai of kirmessoep,
auch geine groate zak snjoep.

https://kscc.nl/fotos-kermis-mis-echt/
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Mer ein knapperig keukske nog ambachtelik gemaak,
en joa det is de echte Echtersjmaak.
Noe dees felicitatie is gedoan,
kinne weer mit de res verder goan.

Weer goan geneete van muzikaale klanke,
doaveur wil ich alvas 't Deelgaarderkoor bedanke.
En 't sjoane orgel waat zal klinke,
duit mich altied aan de caroucel dinke.
Loestre noa de Aalmoezenier zien sjoan weurd,
jao en den ..... Kirmes viere wie 't zich geheurt.
Mit nuuj kleier aan, sjpas, plezeer, en lekker eate,
det letste zulle wer zeker neet vergeate!

Beste luuj van Ech en omstreeke,
noa dees Kirmesdaag hubbe weer weer oetgekeeke,
Geneet d'r van,
zoalang es 't mer kan!

Lisbeth Verwĳlen
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Congres Dienstverlening en sociale ondersteuning door de
congregatie van de Salesianen van Don Bosco in Turĳn

Een zeer boeiend congres dat op woensdag 28 september geopend
werd door de algemeen overste: pater Ängel Fernandez Artime.
Er was een pittig programma opgesteld. Men begon om 7.00 uur en
het eindigde ’s avonds om 20.30 uur met het
avondeten. De meeste deelnemers
verbleven in het hotel van de Salesianen,
anderen waren elders ondergebracht.
Opvallend was dat honderden jongeren de
kerk van Don Bosco bezochten en
rondgeleid werden door het hele complex.
Hen werd uitvoerig verteld over de
werkzaamheden van don Bosco.
Aan het einde van het congres werd de
tentoonstelling over het leven van don
Bosco, zĳn opvolgers en zĳn werken in de
wereld geopend: Een zending voor ons
allemaal.

Medebroeders en medezusters met hun medewerkers uit de hele
wereld namen deel. Het viel op dat Cambodja, Zuid Afrika, Bolivia,
Chili, Haïti en Colombia zeer goed vertegenwoordigd waren. Italië,
Portugal, Spanje, Frankrĳk, Tsjechië, Vlaanderen, Cyriel Craeghs
met zĳn medewerkster uit de jeugdhulp sector, Duitsland, Roland
Strux Nederland en Engeland, Sarah Seddon waren
vertegenwoordigd.

Voor mĳ was het
belangrĳk om de functie
van het FORUM (de
mondiale oecumenische
organisatie van Pastores
voor kermis en circus) en
ENTE (de Europese
organisatie die het
onderwĳs bevordert voor
onderwĳs) aan onze
gemeenschappen onder
de aandacht te brengen
en steun vanuit de
congregatie te vragen
om dit te realiseren.

Iedere deelnemer kreeg een Android tablet. Via dit apparaat werd de
tekst vertaald in het Engels, Frans, Spaans en Italiaans en konden
wĳ de simultane vertaling horen. De vertalers, zo heb ik me laten
vertellen, bevonden zich in het vertaalcentrum van de Salesianen in
Rome.

Minisessies
Er waren veel minisessies. De minisessies over de vrĳwilliger in de
geest van Don Bosco; de media; het belang van sociale, kerkelĳke
en politieke en de missie die wĳ als Salesianen hebben speciaal
gericht op de jeugd, waren zeer indrukwekkend. De laatstgenoemde
sessie sloot aan bĳ de spreuk die gekozen is bĳ mĳn priesterwĳding:
Mens onder de Mensen.
De ontmoeting met collega aalmoezeniers voor de kermis en circus
uit Chili, pater Victor Mora Rivera sdb en uit Colombia pater Luis
Fernanda Velandia sdb en Italië was zeer belangrĳk. De vertaalapp
op de smartphone was een prachtig middel om met elkaar te
communiceren.
Problemen die wĳ in Nederland met de kerk, de politiek enzovoort
hebben zĳn daar hetzelfde. Het verschil is dat in die landen de

Lees verder →
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Salesianen nog beschikken over scholen en internaten. Er is ook
veel contact met het bedrĳfsleven. De Salesiaanse scholen leveren
vaklieden aan bedrĳven. De bedrĳven steunen de scholen
financieel. Wat houdt dit in? De bedrĳven kunnen de leerlingen niet
uitbuiten door hen hele lagen salarissen te betalen. Er wordt een
soort CAO afgesproken. Daarmee zĳn de werknemers goed
verzekerd.

Samen vierden we om 17.00 uur de heilige
Mis. Die vond plaats in de basiliek die don
Bosco op vraag van Maria gebouwd heeft
en vanwaar hĳ zĳn werk is begonnen.
Bĳzonder was het te zien hoeveel priesters
deelnamen aan de concelebratie.
De gezamenlĳke eucharistievieringen
werkten verbindend: een grote
gemeenschap, soms heel verschillend in
gedachten, maar alle overtuigd van de
zending die Don Bosco ons gegeven heeft.
Opvallend was dat er niet éen salesiaan in
een toog liep en een enkeling een priester
boord droeg.

In de pauzes werd veel met elkaar
gesproken. In de Zuidelĳke landen
zĳn nog heel veel jonge
medebroeders en zusters. Daar
hebben ze geen probleem met de
bemensing van de Salesiaanse
werken in jeugd- en clubhuiswerken,
parochies, scholen en internaten.
Medewerkers van de Vlaamse
provincie van de Salesiaanse orde
namen deel. Met wat zĳ in congres
ervaren hebben, hopen ze andere
mensen in de Vlaamse provincie te
inspireren.
Een hele lĳst met afspraken en
huiswerk wacht ons.

Lees verder →
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Latina

Donderdag 13 oktober zĳn er twee wereldfestivals met aansluitende
jaarvergaderingen. In Wiesbaden, speciaal voor jeugdartiesten en
een in Latina, dat wereldwĳd van opzet is.
Tĳdens dit laatste festival is er op zondag 16 oktober een feestelĳke
eucharistieviering voorbereid door de medewerkers van de parochie
van de Salesianen van Don Bosco in Latina. Op het einde geven we
een boodschap mee vanuit het FORUM en ENTE.
Het is een viering zoals we deze kennen op de Eerste Kerstdag in
circus Freiwald. Bezinning, gebed, zang, muziek en inbreng van de
artiesten. Vanuit het FORUM en ENTE mogen wĳ een bĳdrage
leveren aan het programmaboekje. (Zie brief volgende pagina)
Tevens staat op alle in formatieborden en -flyers ook het logo van
het internationale FORUM.

Kermis in Nĳmegen tot en met zondag 9 oktober
Veel kermisondernemers zĳn met hun attractie in Nĳmegen
neergestreken. Het is een feestelĳk en bewegelĳk gezicht overdag,
maar ook ’s avonds mag de stad gezien worden. Feestelĳk om mee
te maken.
Geniet en laat de oliebollen en paling je goed smaken.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelĳk aalmoezenier
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Beste vrienden en vriendinnen van het internationale
circusfestival in Latina

Ik ben blĳ met de uitnodiging een bemoedigend woordje te
schrĳven in de brochure Latina 2022. Het FORUM, de mondiale
oecumenische organisatie van pastores uit de orthodoxe,
protestante, anglicaanse en katholieke kerkgemeenschappen
wordt steeds meer bewust van haar diaconale taken.

Onze eerste gedachten gaan eerst uit naar de oorlog getroffen gebieden.
Naar de door de oorlog – want zo mogen wĳ het wel noemen – getroffen
mensen uit de circus, kermis en binnenvaart getroffen artiesten, hun gezinnen
en hun medewerkers. Laten wĳ ook hun dieren niet vergeten. Natuurlĳk is het
goed om voor hen te bidden, maar even belangrĳk is hen financieel en
materieel te ondersteunen. Dat gebeurt op grote schaal.
Dit hele oorlogsgeweld, ontstaan uit hebzucht naar macht en als meer groter,
heeft ook gevolgen voor de grote circusfestivals, in ons geval in Latina.
Daarom lĳkt het mĳ ook goed een boodschap van Vrede uit te stralen en deze
via de Sociale Media met eenieder van goede wil te delen.
Op veel plaatsen hangt de Oekraïense vlag. Een teken van verbondenheid.
De gevolgen van de oorlog zĳn wereldwĳd goed merkbaar: prĳzen van
energie, voedsel etc. schieten om hoog. Op politiek niveau wereldwĳd veel
overleg, veel diplomatiek internationaal overleg, veel sancties.
Dit hele verschrikkelĳke gebeuren doet een appel op onszelf. Op de plaats
waar u en ik staan, elkaar ontmoeten en de boodschap van Vrede uitstralen.
De eucharistieviering die op de zondag in het festival gehouden wordt zou
een bron van inspiratie moeten zĳn. Tĳd nemen om samen rond de tafel van
de Heer, het Brood te breken en te delen, samen genieten van de zang, de
acts van de artiesten: je door het woord van de Heer laten raken om het in
daden om te zetten. Het is goed. En samen lukt het ons het als Rentmeester
van de aarde.

De Nederlandse parochie voor kermis, circus en binnenvaart heeft in het
kader van de vastenactie geld ingezameld en onder anderen via de kanalen
Salesianen van Don Bosco en de ECA naar de circusartiesten doorgesluisd,
in de hoop – het is een druppel op een glooiende plaat – een de nood te
lenigen.

De Paus heeft in oktober 2023 een mondiale bisschoppensynode
samengeroepen, met als thema: de medeverantwoordelĳkheid van de
gelovigen in de kerk actualiseren.
Dit onderwerp is zeer belangrĳk, De gelovigen moeten ieder op zĳn/haar
niveau en vanuit zĳn/haar cultuur verantwoordelĳkheid dragen, maar
misschien nog meer verantwoordelĳkheid uitdragen.

Hiervan is de basisvoorwaarde: vertrouwen.

Aan dit vertrouwen schort het. Het gaat niet alleen om de beschadiging door
het mondiale misbruikschandaal, of de financiële blunders die gemaakt zĳn,
geld niet besteed aan het doel waarvoor het gegeven werd, geld niet besteed
aan de armen en behoeftigen maar gestopt in verfraaiing van mooie stenen
gebouwen, en niet aan de Tent, zoals in het oude testament: belangrĳk om
het heilige te bewaren, maar ook om mensen een ‘thuis’ te bieden.

Vanuit het pastoraat voor kermis circus en binnenvaart werken we aan de
revival van vertrouwen. De pastores bewegen zich tussen mensen en
trekken samen als Gods volk op.
Don Bosco geeft ons de tools: presentie is preventie. Dat betekent een
goede organisatie: technisch pastoraal vanuit een heliview met kennis van
mondiale maatschappelĳke ontwikkelingen in kerk en samenleving en met
passie geleid en voorgeleefd.
In het FORUM delen de pastores hun ervaringen, bemoedigen elkaar.
Natuurlĳk gaan er dingen niet goed, maar het is zoals de Paus in een preek
zei: één vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat in de stilte
groei.

Onze taak is het goede te leren zien en in woord en daad de mensen de
ogen en de oren van het hart te leren openen voor het bemoedigende woord
van de heilige Schrift en de sacramenten. Het internationale circusfestival in
Latina biedt schitterende mogelĳkheden om elkaar te ontmoeten en te
inspireren voor de taken waar we voor staan.
Het hoogtepunt is in dit grootse circusfestival: de Feestelĳke
Eucharistieviering op de zondagochtend in de circustent. Centraal het kruis,
het altaar, omgeven door heel van mensen van jong tot oud. De plaats waar
samen gevierd wordt. We delen en ontvangen. Ondanks de verschillende
culturen van de deelnemers, voelen wĳ een grote verbondenheid met elkaar.
De viering wordt voorbereid door de pastores van de parochie van de
Salesianen van Don Bosco in Latina. Fĳn om mee te celebreren en een
boodschap van en namens het FORUM elkaar mee te geven.
De pastores verbonden in het FORUM blĳven met hun medewerkers en
medewerksters samen met de ECA en FMC zich inzetten voor ons welzĳn :
Ora et Labora.

Gods zegen en voorspraak van Maria en Don Bosco over u allen en speciaal
over dit geweldige Internationale circus Festival Latina.

Bernhard van Welzenes sdb
Secretaris generaal FORUM
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

Wie niet wil vallen, moet blĳven zitten. Het is een alom bekende
spreuk die op allerlei gebied gebruikt kan worden. Het bericht dat er
steeds meer valpartĳen met verwondingen geregistreerd worden,
heeft bovenal te maken met de groter wordende groep mensen die
een hogere leeftĳd bereiken. Laten we hogere fietssnelheden als
oorzaak niet onderschatten. En hoe is het met de conditie en de
lichamelĳke souplesse? Komt een val van een krukje, over een
ongelĳk liggende tegel, tegen een stoeprand niet uit een onverwachte
hoek? Wat te doen bĳ een slechte tree, of bĳ een sterke windvlaag?
Het zĳn voorvallen die niet dagelĳks aan de orde zĳn. En heeft een
conditioneel sterk lichaam dat veel in beweging is meer kans om de
val op te vangen of te breken? Het zal best zo zĳn, maar een goed
zicht en inspelen op de omstandigheden kunnen het (nood)lot in
bedwang houden.

Steeds weer zal de vraag worden gesteld of op enig moment bĳ het
ouder worden de krachten afnemen, maar ook dat er meer tĳd nodig
is om te herstellen. Dus hoewel alle inspanningen goed zĳn, zit er
een houdbaarheid aan vast, dus ja, er komen ongetwĳfeld weer
meldingen van ongevallen met lichamelĳke kwetsuren. En laten we
er op hopen dat die dingen niet gebeuren door het overschrĳden van
de risicogrenzen bĳ handelingen thuis, op het werk of bĳ het
recreëren. Wandelen lĳkt een veilige manier van bewegen, als de
laaghangende takken, paaltjes, natte bladeren en dergelĳke goed
worden ‘omzeild’.

Uit het programma kunnen de volgende wandelingen worden
gehaald:

8 oktober 2022
16e Middeleeuwse Wandeltocht in Doornenburg
Afstanden: 17-25 km
Startpunt: kasteel Doornenburg Kerkstraat 17 6686 BS Doornenburg
b.cornelissen-ebben@planet.nl
0481-463877

9 oktober 2022
71e Herfstkleurentocht in Nĳmegen
Afstanden: 10-15-20-25-30 km
Startpunt: wĳkcentrum Ark van Oost Cipresstraat 154 6523 HR
Nĳmegen
www.wandelvereniginggelderland.nl
06-53909953

Op 8 oktober zĳn er wandeltochten in Otterlo, Wekerom, Etten-Leur
en Rotterdam, op 8 en 9 oktober in Aalten en Loenen, op 9 oktober in
Beers en op 16 oktober in Oeffelt.

Beweging zorgt niet alleen voor dynamiek, maar ook voor een
voldaan gevoel..
Op www.wandel.nl zĳn voor alle delen van Nederland ook nog
nieuwtjes over diverse wandelmarsen terug te vinden. Veel plezier.

Henry Mooren
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Prinsjesdag:
de belangrĳkste kabinetsmaatregelen op een rĳ
Het kabinet heeft de plannen voor het komende jaar
bekendgemaakt. De miljoenennota staat in het teken van de
koopkracht, omdat steeds meer huishoudens in de knel komen
door de hoge gasrekening en inflatie. Het kabinet komt met veel
plannen die huishoudens geld moeten opleveren. We zetten de
belangrĳkste voor je op een rĳ.

Het gaat om een ‘historisch’ koopkrachtpakket, waarin de
maatregelen opgeteld uitkomen op ruim 17 miljard euro.
Huishoudens krĳgen volgend jaar 3,9 procent meer te besteden,
blĳkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau CPB. Dat is een
reparatie omdat de koopkracht dit jaar bĳna 7 procent achteruit gaat.
Vanaf 1 november verlaagt het kabinet de energierekening van
burgers. Op 1 januari treedt een echt prĳsplafond in werking. Op
welk bedrag de prĳs wordt vastgezet, is nog niet helemaal zeker. Er
wordt gedacht aan een prĳs voor stroom en energie van 1,50 euro
voor een kuub gas en 0,70 euro per kWh, inclusief
overheidsheffingen. De lage prĳs geldt voor de eerste 1200 kuub
gas en de eerste 2400 kWh stroom. Wie meer verbruikt, betaalt voor
de rest de volle mep.

•Hetminimumloon wordt verhoogd met 10 procent, waardoor
ook uitkeringen fors stĳgen. De belasting voor bedrĳven en
vermogenden gaat omhoog, de inkomstenbelasting voor burgers
omlaag en enkele toeslagen omhoog. De verlaging van de
brandstofaccĳnzen blĳven de eerste zes maanden van 2023 van
kracht.
•De premie voor de verplichte basisverzekering voor de zorg
zal waarschĳnlĳk ongeveer 10 euro per maand stĳgen. Dat is
althans de richtlĳn die het kabinet zal bekendmaken, op basis van

Lees verder →
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de verwachte ramingen voor de zorgkosten. Zorgverzekeraars
mogen zelf hun premie vaststellen, maar het is volgens
ingewĳden de verwachting dat zĳ niet veel van dit bedrag af zullen
wĳken.
•De inkomstenbelasting in de eerste schĳf wordt verlaagd.
Daarnaast gaat de arbeidskorting, een belastingkorting voor
werkenden, omhoog met 500 miljoen euro. Op die manier
profiteren mensen met een baan, zodat werken aantrekkelĳker
wordt.
•Zowel de huurtoeslag als de zorgtoeslag gaat omhoog. De
zorgtoeslag stĳgt met ongeveer 43 euro per maand naar
maximaal 154 euro per maand. Het kindgebonden budget gaat
ook omhoog, om gezinnen te helpen. Voor de verhoging van het
kindgebonden budget wordt 750 miljoen euro uitgetrokken.
•De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor zzp’ers,
wordt versneld afgebouwd. Volgend jaar levert dat 170 miljoen
euro op.
•Om studenten specifiek tegemoet te komen, wordt de
uitwonendenbeurs voor studenten verhoogd. Dat geldt voor
een jaar. Het kabinet trekt er 250 miljoen euro voor uit.
•Het kabinet zal alleen spaarders die bezwaar hebben gemaakt
tegen de spaartaks compenseren voor de te hoge belasting die
zĳ over hun spaargeld hebben betaald. Daarmee is 3,6 miljard
euro gemoeid. De compensatie volgt op een uitspraak van de
Hoge Raad. Als alle spaarders geld terugkrĳgen, zou dit de
schatkist nog enkele miljarden kosten.

•Het kabinet zal kleine kinderen beschermen tegen het rotavirus
door het op te nemen in het vaccinatieprogramma. Kinderen
krĳgen geen prik, maar een drankje dat moet voorkomen dat ze
besmet worden met het virus.
•Het kabinet investeert 4 miljard euro in het onderhoud van
wegen, vaarwegen en spoor. Er gaat 2 miljard naar het spoor, 1
miljard naar wegen, 500 miljoen naar vaarwegen en 500 miljoen
naar waterbeheer zoals dĳken.
•Het kabinet verhoogt demĳnbouwheffingen die olie- en
gasbedrĳven betalen. Dat levert het kabinet in 2023 en 2024
samen 2,8 miljard euro op. Dat geld wordt gebruikt om
huishoudens te helpen de torenhoge rekeningen te betalen.
•Om alle extra investeringen te bekostigen, laat het kabinet het
begrotingstekort tĳdelĳk oplopen. Volgend jaar komt het tekort
op 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de totale
omvang van de economie. Dat is net binnen de begrotingsnorm
die de Europese Unie doorgaans hanteert. De staatsschuld blĳft
met 49,5 procent van het bbp wel ruim binnen de Europese
begrotingsafspraken. Maar op de langere termĳn ziet het er
minder rooskleurig uit.
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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 28.
Bĳ welke gelegenheid was dit en in welk jaar? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 28.
Wĳ danken u bĳ voorbaat zeer voor uw reactie.

28
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
Dokter:

U bent zwaarlĳvig.

Patiënt:
Ik wil een second opinion.

Dokter:
U bent ook behoorlĳk lelĳk.

Ha HaHa Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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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 hierboven in de foto en
bekĳk deze videoboodschap.

(Duur: 15 minuten en 48 seconden).

Allerzielen 2022

Het is een goede traditie dat op Allerzielen de namen van onze
overledenen genoemd worden. De kruisjes met hun namen hangen
op de naamplank ‘Ingona’ van ons parochiecentrum. Deze houden
de herinneringen aan onze overleden dierbaren levendig. Ook dit
jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel dierbaren. In de
Allerzielenviering van zondag 30 oktober om 11.00 uur te
Nĳmegen willen wĳ hun namen noemen, een kaarsje branden en
een plaatsje geven in ons gebed.

Samenzĳn geeft troost!

https://youtu.be/wv8dfCACZj0
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Nieuwe online omgeving helpt binnenvaartgebruikers
bĳ reisplanning

Voor schippers en logistieke partners is actuele informatie voor
een betrouwbare reis- en routeplanning onmisbaar. Toegang tot
statische en dynamische informatie die 24/7 een beeld geeft van
de situatie op de vaarwegen is van groot belang. Daarom heeft
Rĳkswaterstaat met een samenwerkingsverband van 13
Europese landen een geheel nieuwe online omgeving opgezet:
EuRIS – European River Information Services.

Dit nieuwe platform (www.eurisportal.eu/) helpt vaarweggebruikers
om hun reis- en aankomsttĳden in heel Europa te plannen in één
gebruiksvriendelĳke omgeving. Voorheen moesten schippers talloze
websites en informatiebronnen raadplegen om alle relevante
informatie op te halen, vooral bĳ grensoverschrĳdende reizen.
EuRIS biedt nu one-stop-shopping voor alle relevante vaarweg- en
verkeersgerelateerde informatie door de gegevens van 13 landen op
een centrale plek te combineren.

Real-time informatie
Schippers en andere gebruikers kunnen op elk moment real-time
informatie verzamelen en inzicht krĳgen in de actuele
verkeerssituatie op hun vaarroute, wachttĳden, incidenten of
verstoringen die de reistĳd beïnvloeden. Ze kunnen ook informatie
delen met anderen, bĳvoorbeeld hun ETA. Alle informatie staat in
een afgeschermde omgeving, zodat de privacy gewaarborgd is.

Onderling verbonden binnenvaartnetwerk in Europa
Het platform bestrĳkt de belangrĳkste onderling verbonden
binnenvaarwegen in Europa met de 7 hoofdcorridors (Rĳn, Donau,
Elbe, Moezel, Duinkerken - Schelde, Amsterdam - Antwerpen - Luik,
Amsterdam - Antwerpen -Brussel) en nog veel meer.

Het huidige samenwerkingsverband bestaat uit de volgende landen:
Oostenrĳk, België, Bulgarĳe, Kroatië, Tsjechië, Frankrĳk, Duitsland,
Hongarĳe, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Servië en Slowakĳe.
De samenwerking heeft geresulteerd in dit gezamenlĳk ontworpen
grensoverschrĳdende systeem, dat uniek is in zĳn grootte en
aangeboden diensten met hoge toegevoegde waarde. De landen
zullen hun samenwerking voortzetten om het platform de komende
jaren verder te ontwikkelen, afhankelĳk van de behoeften en
gebruikerseisen.

persbericht

https://www.eurisportal.eu/
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Tĳdens de kermis in Weert is op zaterdag 24 september,
officieel de Kermiscultuur bĳgeschreven in de inventaris van
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

De bĳschrĳving vond met een uitgebreide ceremonie plaats
op het kermisterrein, waarbĳ alle leden van de Werkgroep
Kermiserfgoed een handtekening zetten op een oorkonde.

Foto's Karel Loeff.

Bekĳk meer foto’s op de website van het KSCC.

Inschrĳving van Kermiscultuur

https://kscc.nl/fotos-immaterieel-erfgoeddag-weert/
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OVERLEDEN

Op woensdag 21 september is, op de leeftĳd van 80 jaar, Nellie van
den Hurk – Buĳks overleden. Echtgenote van Piet van den Hurk.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 27
september in de aula van crematorium de Linge te Tiel.
Correspondentieadres: Het Zand 43, 6658 CH Beneden-Leeuwen.

Op woensdag 28 september is Johan van Weel overleden. De
uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op woensdag 5 oktober is Joop van de Hoeven uit Millingen aan
de Rĳn overleden.

Op woensdag 5 oktober is Gerrit Gerritsen uit Millingen aan de Rĳn
overleden. De uitvaart heeft plaats op woensdag 12 oktober om
11.00 uur in Crematorium Jonkerbos in Nĳmegen.

Hallo allemaal,

Dit jaar organiseren wĳ vanuit het KSCC weer een dagtocht naar de
kerstmarkt in Essen.

Woensdag 7 december 2022 vertrekt de bus om 8.45 uur vanaf het
schipperscentrum aan de Waalhaven te Nĳmegen en we zĳn om
19.45 uur weer terug bĳ het schipperscentrum.
U kunt zich hier voor opgeven door een mailtje te sturen naar
m.bosman@kscc.nl, even te bellen naar 024-3777575 of mondeling
aan één van ons door te geven.
De kosten voor deze dagtocht zĳn € 25,00 per persoon en wanneer
gewenst kunt u zélf een reis en of een annuleringsverzekering
afsluiten dit wordt niet in groepsverband gedaan.

De prĳs is inclusief een kopje koffie op het schipperscentrum voordat de
bus vertrekt.
Wanneer u zich opgeeft zorg dan dat u op tĳd aanwezig bent de bus kan
helaas niet wachten.
Zoals u wel zult begrĳpen is dit allemaal met inachtneming van de dan
geldende coronaregels en onder voorbehoud dat het dan ook
toegestaan is om met een grote groep in de bus te gaan.
Wacht niet te lang met opgeven want vol is vol.
We hopen dat we er samen een leuk dagje uit van kunnen maken.
Houd er rekening mee dat er ‘betaald parkeren’ is bĳ de Waalhaven.
Tot dan.

Mieke Bosman
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7-10 Carel Dekker; Rudy Kulka.
8-10 Dhr. Louis Janssen voorheen van het m/s Jolles;

Jolien Buil.
9-10 Dhr. Henry Mooren, Spes Nova (65); dhr. M. Adams;

Anouk Janssen.
10-10 Mevr. Anny van Dĳk-van Meegen; Peter Vermaas;

mevr. Dora van Neyenhof; Annie Driedĳk, m/s Geertruida.
11-10 Pieter de Bot.
12-10
13-10 John Peters; Geertje Barelds; Dennis Siemons.
14-10 Mevr. Pita Kusters; Lisa Keuvelaar.
15-10 Mevr. Strĳbosch; Tonny Driessen; Florian Rigter.
16-10 Irma Wooning, Ruben van Schaĳk.
17-10 Renilde van de Hoeven; Lars van Meegen; Irene Schenk;

Malou Oome.
18-10 Dhr. Jan Heymen jr voorheen Hermina);

Anna van Neyenhof.
19-10 Jos de Bruin.
20-10 Mevr. Semper; Doortje van Lent; dhr. Piet Leensen;

Corina Hoefnagels.
21-10 José Janssen-Bonink, ms. “Padua”; Annique Sipkema;

Kees Akkermans; Corrie Kartner-Wabeke; Robin Sep.
22-10 Dhr. Sander Wels; Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;

Leentje Scheepers; Mgr. H. Smeets.

ZONDAG 9 OKTOBER 2022
Dhr. Gerrit Gerritsen,
dhr. Joop van de Hoeven,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
dhr. Gerard Stevens en Bernard Stevens,
ouders de Bot-Neff en George de Bot,
dhr. J. Hommes,
ouders Wanders-Bosman,
Toon en Willeke van Gils-Coerwinkel en overledenen uit de fam. van
Gils,
Ouders Antoon en Marie Wanders-Sanders en Ton Wanders jr.

ZONDAG 16 OKTOBER 2022
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Thĳs Jegen bestuurslid landelĳk KSCC,
dhr. Dicky van Griensven sr. (kermis),
Dhr. Willie Sanders en overledenen familie Sanders-van der Velden,
dhr. Janus Poppelier,
Henk en Mia Reĳmers sr." La Passerelle" en Hetty van Bon.
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* Dhr. Piet Herckenrath (St. Elisabeth zorgcentrum).
BENEDEN-LEEUWEN, ROZENSTRAAT 10, 6658 WX.
* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies Brugman).
* Joanita Klarenbeek-Huibers - (Anthonius).
NĲMEGEN, BANJOSTRAAT 3, 6544 WK.
* Dhr. Ton Smits.
NĲMEGEN, WAALBANDĲK 203, 6541 AA.
* Antoine Kuenen.
NĲMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Marc Bongers.

Als u bĳ een zieke op
bezoek wilt gaan, neem
dan eerst contact op met
de familie. De zieke kan
even rust willen hebben!

Onze zieken

Een kaartje omdat je aan iemand denkt
* 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. Gerard Heĳmen (Lobede: locatie Dĳkzicht).
LOBITH-TOLKAMER, BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* Dhr. Gerus Brugman.
NĲMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.
* 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.
* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* Beppie Leensen en Piet Leensen.
WĲCHEN, GRAAFSEWEG 782, 6603 CR.
* José Huibers-Kleipas.
OUD KARSPEL, ZWANEBLOEM 31, 1724 XX.

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen!
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen
maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in
het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin.
De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken
en te doen.

Er zĳn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te
worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien!
Leer over bĳzondere dierenweetjes in informatieve boeken, dompel
je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of
verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken.
Kom daarna mee naar buiten.

De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! en duurt van 5 t/m
16 oktober!

Andy Griffiths schrĳft het kinderboekenweekgeschenk dit jaar.
Samen met Terry Denton is hĳ bekend van de populaire De
waanzinnige boomhut–reeks. De titel van het geschenk is dan ook
niet heel verrassend Waanzinnige boomhutverhalen: over toen het
Stoel-In-Je-Neusdag was en andere waanzinnige gebeurtenissen.
Ze zĳn de eerste buitenlandse auteur en illustrator die het
Kinderboekenweekgeschenk maken. Edward van de Vendel, die de
boeken van Griffiths en Denton vertaalde, zal dit ook voor het
Kinderboekenweekgeschenk doen.

Het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2022 wordt gemaakt
door illustrator Marĳe Tolman. Het thema van de Kinderboekenweek
2022 is: Gi-ga-groen. Kinderboeken rondom dieren en natuur staan
dus centraal! Ga naar de themapagina op de kinderboekenwebsite
vol met kinderboekentips over dieren en natuur. Van prentenboek tot
zelfleesboek.

https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/
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AGENDA KSCC NĲMEGEN oktober 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. 9 okt. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. vanWelzenes 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.

Do. 20 okt. 14.00 uur
KSCC Soos met... Deze maand geeft apotheker
Claudia van Megen uitleg over medicĳngebruik.
Er is ook een kleine bingo.

Zo. 23 okt. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. vanWelzenes sdb.

Zo. 30 okt. 11.00 uur Allerzielen. Requimmis. Met Allerzielen wordende overledenen herdacht.
Contactpersoon voor Nĳmegen: Hans Wester
telefoon: 024 - 377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Noteert u alvast in uw agenda!

Op zondag 27 november na de H. Mis, brengt Sint
Nicolaas een bezoek aan het Schipperscentrum in
Nĳmegen.

ALLE KINDEREN ZĲN WELKOM!

mailto:info@kscc.nl
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AGENDA SV ST. NICOLAAS MILLINGEN AAN DE RĲN 2022
Alle activiteiten van sv St. Nicolaas vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119 in Millingen aan de Rĳn.

Do. 13 okt. 14.00 uur Gezellige soosmiddag.

Do. 17 nov. 14.00 uur Gezellige soosmiddag

Contactpersoon voor sv st. Nicolaas: Peter Bex
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

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

Julia internaat, Schipperskade 75 in Zwĳndrecht.

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 incl. koffie of thee.

Di. 18 okt. 13.30 uur Binnenvaartsoos. Thema: octberfest, bier, worsten eventueel een dirndle of lederhosen.

Do. 27 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 incl. koffie of thee.

Contactpersoon voor Binnenvaartsoos: Ina Feenstra
telefoon: 06 - 19 27 85 60, e-mail: binnenvaartsoosnl

Kerkenbos 1053-H
6546 BB Nĳmegen

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2022
Alle activiteiten van sv Sterreschans vinden plaats op het

Ontmoetingscentum, Kerkstraat 3 in Doornenburg.

Vrĳ. 28 okt. 19.30 uur
Gezellige verenigingsavond. Concert
zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren, o.l.v. Gert
Huiting. Zaal open 19.00 uur. Toegang: Leden
gratis. Niet-leden € 5,- incl. één kopje koffie.

Contactpersoon voor vDoornenburg: Peter van Megen
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.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. 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
Wo. 19 okt. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 23 okt. 10.30 uur Woord en Communieviering.

Wo. 26 okt 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
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. 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:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
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Schoolriesje Ostfriesland

Het jaarlĳkse schoolreisje van 19 t/m 23 september ging dit jaar naar
Ostfriesland in Nedersaksen, Duitsland.

Wĳgula bestaat 100 jaar

Op zaterdag 1 oktober vierde rederĳ Wĳgula (WGL) haar
honderdste verjaardag. Het feest had plaats op Slot Doddendaal
bĳ Ewĳk.
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Rĳkswaterstaat wĳzigt vanaf dit najaar twintig marifoonkanalen

Voor de communicatie met vaarweggebruikers maakt
Rĳkswaterstaat gebruik van frequentiekanalen. Daarmee is contact
met gebruikers mogelĳk zowel via spraak (marifoon) als ook via data
(AIS). Per 1 januari 2023 moet een aantal van deze marifoonkanalen
op de vaarwegen worden aangepast. Dit najaar start Rĳkswaterstaat
daarom met het wĳzigen van de marifoonkanalen van twintig
opstelpunten.

Aanpassing apparatuur en borden
Per 26 september 2022 start de gefaseerde aanpassing van de
apparatuur. Ook wordt die dag de bebording buiten gewĳzigd. Zo is
het juiste VHF kanaal voor de gebruikers onderweg goed te zien. De
twintig vernieuwde marifoonkanalen zĳn ook te vinden op de website
van Varen Doe Je Samen en in het marifoonboekje. De nieuwe VHF
kanalen zĳn vastgesteld in goed overleg met Agentschap Telecom,
Belgische Agentschap Telecom (BIPT) en Port of Antwerp.

persbricht

Rĳn- en binnenvaartmuseum Antwerpen
Museum is verhuisd

Op 6 juli jl. zĳn de schepen van het Rĳn- en
Binnenvaartmuseum Antwerpen versleept van het
Bonapartedok naar het Kattendĳkdok aan de Droogdokkensite.
Dat ze hun vertrouwde ligplaats aan de voet van het MAS
moeten verlaten heeft alles te maken met de wens van de stad
om het Bonapartedok te herbestemmen.

Op de Droogdokkensite is het Rĳn- en Binnenvaartmuseum niet
alleen. Naast de kinderen en jongeren van Stormkop en de
leerlingen van Instroom Academy hebben ook MPM (Maritiem
Patrimonium), STA-B (Sail Training Association Belgium) en T/S
Rupel een vaste stek op de site.

Als de schepen van het Rĳn- en Binnenvaartmuseum weer netjes
toegankelĳk zĳn voor bezoekers dan gaat ook het museum weer
open. Elke eerste zater-dag van de maand en elke
woensdagmiddag is het museum aan boord van “Mon Désir” gratis
te bezoeken. Dit nog tot half oktober. Of op afspraak (€2/pp)
ribiva@skynet.be

© Els Van Hoof

https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/rijkswaterstaat-wijzigt-vanaf-dit-najaar-22-marifoonkanalen
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/rijkswaterstaat-wijzigt-vanaf-dit-najaar-22-marifoonkanalen
https://www.stormkop.be/
https://instroom.academy/
https://mpmstichting.be/
https://mpmstichting.be/
https://www.we-sail.com/en/ahoi-welcome-sta-b
https://www.rupel.be/
https://www.rupel.be/
mailto:ribiva@skynet.be
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Boek: “Langs de oevers van de Rĳn”
Uit de inleiding:

Het boek is geen reisgids maar beschrĳft aspecten die in relatie
staan met de functies van de Rĳn. Het geeft de lezer een
overzicht van de Rĳn met zĳn vele steden en dorpen. In mĳn
vaarperiode ben ik alle plaatsen gepasseerd en dat biedt mĳ de
mogelĳkheid dat ik nagenoeg alle plaatsen op volgorde in
herinnering kan brengen.

Vele boeken werden geschreven over de Rĳn. Maar het merendeel
bevat voornamelĳk de toeristische kant van de rivier. Waarbĳ
overwegend de romantische Midden-Rĳn tussen Bingen en Bonn de
aandacht krĳgt. Informatie over de andere rivierdelen wordt
nauwelĳks gegeven.

In dit boek heb ik de volledige Rĳn vanaf de bron tot de uitmonding
in de Noordzee beschreven. Een vrĳetĳdslectuur vol afwisseling met
een rĳkdom aan informatie over de geschiedenis van de Rĳn.
Een goede infrastructuur is niet alleen voor de economie, maar voor
ieder mens en dier van groot belang. Mobiliteit, elektriciteit, internet

en drinkwater functioneren dankzĳ de infrastructuur van onze
netwerken. Wegen, vaarwegen, rails, kabels, buizen en leidingen
zĳn doeltreffend, betrouwbaar en toegankelĳk voor grote groepen
mensen. Investeren in infrastructuur heeft meer doelen dan alleen
economische groei. Het zal een bredere welvaart naast een
veerkrachtige, duurzame economie bevorderen. Het betekent ook
verantwoordelĳkheid nemen voor toekomstige generaties.
Infrastructuur moet ook bĳdragen aan het oplossen van de grote
vraagstukken over het klimaat en zorgen voor een
gezonde en sociale samenleving.

In mĳn verhaal heb ik me niet beperkt tot het goederenvervoer in
strikte zin. Ik meende er goed aan te doen om een korte
geschiedenis van het ontwikkelen en aanpassen van sommige
riviervakken op de Rĳn inzichtelĳk te maken. En daarbĳ ook de
belangrĳkste personen die erbĳ betrokken waren te noemen. (Zie het
hoofdstuk van de Boven-Rĳn op pagina 34 over ir. Johann Gottfried
Tulla!) Behalve aan de Rĳn zelf heb ik ook ruime aandacht
geschonken aan de Rĳnvaartregelgeving voor economische- en
milieukwesties. (Pagina 35.) En tenslotte heb ik mĳn persoonlĳke

Lees verder →
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visie onder de aandacht gebracht om een discussie op gang te
brengen die wellicht mede zal bĳdragen tot een duurzame en
effectieve benutting van de Rĳn.
De Rĳnscheepvaart heb ik extra belicht omdat ik meen dat de
Rĳnvaart een bĳzondere plaats inneemt te midden van alle andere
functies en netwerken van de Rĳn! Ik heb zeer bewust me gericht
OP zaken die direct in verband te brengen zĳn met de Rĳn. Een
enkele keer kon ik het niet laten om even een zĳsprongetje te maken
en van mĳn verhaal af te wĳken.

Robert Zimmerman

Meer weten over het boek of hoe deze
te bestellen?
Ga naar de website:
“Langs de oevers van de Rĳn”.

Het boek is te koop voor
€ 24,50,- exclusief BTW

plus ca € 5,=
verzendkosten.

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.

https://langsdeoeversvanderijn.nl/


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 27

Van Ĳmuiden varen we via Haarlem naar
Hillegom. In Hillegom word ik 's nachts
wakker omdat ik een stoot voel en hoor.
Gauw het bed uit en gaan kĳken. We lagen
los en dreven op de wind het haventje uit
richting de Ringvaart. lk gooide de motor op
gang en bracht de tjalk weer terug naar zĳn
plaats. lk denk dat een stel lieverdjes uit
Hillegom de boel losgegooid hadden. lk heb
de boel zo vast gezet dat het niet meer
gebeuren kon. Dit was een klein nachtelĳk
avontuur dat gelukkig goed is afgelopen.
Na de middag zĳn we naar het strand gefietst
en hebben daar een wandeling gemaakt met
onze blote voeten door het water. De
weergoden waren ons goed gezind. De
plaats waar we waren heette Aerdenhout.
Daar woonden niet veel AOW- mannetjes.
Wat een mooie huizen! Je zou die keet van
ons zo in brand steken. Dat heeft Miek me
afgeraden, want dan zitten we onder de blote
hemel, zei ze. Daar had ik zo gauw niet aan
gedacht.
Na een week varen we naar Gouda. Miek
gaat met een volle nicht van ons veertien
dagen naar Rome en omstreken. lk moet op
het schip passen. In Gouda hoef ik me
trouwens niet te vervelen. lk fiets eens langs
het kanaal naar Oudewater. Dat vind ik een
mooi oud stadje. Verder heb ik mĳn familie in
Moordrecht en Zevenhuizen allemaal met
een bezoek vereerd. Of ze er blĳ mee waren
weet ik niet, maar ze deden wel alsof. Dit

laatste is maar gekheid, want ze hebben
alles gedaan om het me naar de zin te
maken. Toch was ik blĳ toen ik het vrouwtje
na veertien dagen weer terugzag. Alleen is
maar alleen.
Onze volgende ligplaats is Jutphaas. Die
plaats trekt ook altĳd. Je ligt er mooi tegen
het groene kantje. Miek is morgen jarig en
dat moet gevierd worden. De dochters
komen en ook de kleinkinderen. Thea is hier
geboren en vind het altĳd leuk om weer eens
in haar geboorteplaats te zĳn. We hebben er
een mooie dag van gemaakt. We blĳven nog
een week liggen, want in Vreeswĳk hebben
we ook nog kennissen die we een bezoek
willen brengen. En we willen ze ook aan
boord ontvangen. Als dat allemaal achter de
rug is, gaan we weer richting Nĳmegen.
Het is weer eind oktober. Het weer wordt
slechter en de dagen korter. Onze
winterslaap moet weer beginnen, anders zĳn
we niet fit voor de volgende zomertoer. We
blĳven nog een dag in Gorkum en doen nog
even de Kraayenberg aan om olie te laden.
Zo laat in het jaar is het hier maar een kale
boel op die grote plas. Geen jachtje meer te
zien. Het is hier zo mooi in de zomer en nu is
het zo dood als een pier.

We liggen nu al een paar jaar op het steiger
van het Schipperscentrum. Daar is het best
gezellig in de wintertĳd. Onze zwager ligt bĳ
ons opzĳ. Je kent hier iedereen en er is
dikwĳls wat te doen voor de oudjes in het
centrum, zoals bingo, dansen of een
vrĳwilligersfeest. Er worden ook lessen
gegeven. Je kunt er Engels leren, maar ook
over de regels in de binnenvaart en hoe
jachten zich tegenover elkaar moeten

gedragen. Verder zĳn er computerlessen en
lessen in bloemschikken. Vervelen is er niet
bĳ. De winter is weer zo voorbĳ en je hebt
niet in de gaten dat je tĳd als los zand door je
vingers glipt. Wĳ mogen trouwens niet
mopperen, want we hebben weinig van doen
gehad met ziektes.

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
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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 21 verschĳnt op donderdag 20 oktober 2022.
Deadline: maandag 17 oktober.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman Atze Lubach, Frank
Veldkamp, Karel Loeff.

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
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