
Alertheid op corona geboden

Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, is ook in
kerken alertheid op corona geboden. Momenteel stĳgt het
aantal besmettingen. Voor nu geldt ook: houd rekening met
elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden,
geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen.
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Allerzielen

Zondag 30 oktober: we gedenken onze dierbare
overleden. Het is goed om de vreugde en de dingen van
alledag te delen, maar het delen van verdriet geeft het
gevoel dat je niet alleen bent. U bent van harte welkom! Na
de viering praten we na met een kopje koffie.

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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Ziekenvaarvakantie in 2023

12 oktober was er een gesprek met John Vierhouten van
het PWA hospitaalschip en het KSCC. In mei 2023 wordt
er weer een ziekenvaarvakantie georganiseerd. In
november wordt er een reünie voor vrĳwilligers van de
afgelopen vaarreis gehouden.
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Van de directietafel

“Wat de toekomst brengen moge Mĳ geleide des Heeren hand.”

Een zin uit een lied dat vaak in Protestantse kerken gezongen wordt.
De wereld is constant in verandering. Mochten wĳ eerst denken dat
door corona de wereld veranderd is (en wĳ dus ook), door de oorlog
in Oekraïne is er nog een schep bovenop gekomen.

Elke dag worden wĳ geconfronteerd met de verslagen in de media.
In het begin van de oorlog werden we van uur tot uur op de hoogte
gesteld nu worden alleen de grote gebeurtenissen verslagen.
Vergeet ook de consequenties van de oorlog niet. De leveringen van
elektriciteit, gas en olie. In de laatste berichten valt te lezen dat de
energieprĳzen dalen. Maar als klant merken wĳ tot op heden niets
van. Dat zal pas in januari zĳn. Als u dit begrĳpt mag u dit uitleggen.

De veranderingen vinden op allerlei gebied plaats, ver weg en
dichtbĳ. De sociaal media brengen het nieuws binnen enkele
seconden. Kleine kinderen groeien er mee op. Dat houdt in dat we
eraan gewend raken en de ernst niet meer als dreigend gevoeld
wordt.

Want het is niet alleen de oorlog, ook het vluchtelingenprobleem
drukt zwaar. Wat te denken van de problemen in de jeugdzorg? De
kindertoeslag? Dit rĳtje kunnen wĳ met veel andere zaken aanvullen.
Geen zal snel worden opgelost. De overheid, zo blĳkt uit een enquête
onder de bevolking, faalt.

Vragen wĳ ons zelf af wat wĳ zelf doen om onze plek leefbaar,
bewoonbaar en menselĳk te maken? Wat doen wĳ zelf om
verantwoord maatschappelĳk te leven?

Er zĳn gelukkig heel veel initiatieven op dit vlak. Kĳkt u maar eens op
de website van Don Bosco naar het werk in Rĳswĳk https://
www.donboscorĳswĳk.nl/ of in de Maten in Apeldoorn https://
www.donboscoapeldoorn.nl/ .

En wat dichter bĳ huis: het KSCC en pastoraal werk in
Raamsdonksveer, Zwĳndrecht, Rotterdam en Nĳmegen. Het draait
allemaal door de enorme inzet van onze vrĳwilligers. Zĳ doen
bĳvoorbeeld boodschappen voor hen die dat niet meer kunnen,
bezoeken hospices, zieken. Diaconale en liturgische taakvelden.

Dat geeft reden tot optimisme.

https://www.donboscorijswijk.nl/
https://www.donboscorijswijk.nl/
https://www.donboscoapeldoorn.nl/
https://www.donboscoapeldoorn.nl/
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Van de directietafel
KSCC ziekenvaarvakantie 2023

Dit optimisme voelen ook de coördinatoren van de KSCC
ziekenvaarvakantie. Twee jaar konden we de vakantiereis niet
organiseren vanwege corona. In 2023 staat er weer een op het
programma: de 25ste KSCC ziekenvaarvakantie.

Woensdag 12 oktober was er een gesprek met de heer John
Vierhouten (directeur van het Prins Willem Alexander hospitaalschip
dat afgemeerd ligt aan de Rĳnkade in Arnhem) en het
coördinatieteam van het KSCC bestaande uit Mieke Bosman, Paul
en Henriëtte Leensen en ondergetekende.

Er stonden diverse zaken op de agenda: het aantrekken van
gediplomeerde zorgmedewerkers, de koks, etc.
De heer Vierhouten vertelde eerst hoe hĳ de Prins Willem Alexander
runde. Er bestaat de mogelĳkheid dat zorginstellingen zelf de boot
afhuren. Maar daarnaast organiseert de directie van de Prins
Alexander ook zelf reizen. Die mogelĳkheid zou het KSCC passen.
Het houdt in dat de PWA alle functies invult: de medische
zorgmedewerkers, het keukenpersoneel, etc. Het KSCC levert dan
de vrĳwilligers voor facilitaire zaken.

Dit bericht werd positief ontvangen, omdat voor ons werven van
medisch zorgpersoneel een pĳnpunt is. Het blĳkt dat het heel moeilĳk
is om gediplomeerde zorgmedewerkers te vinden.
De vrĳwilligers die vanuit de scheepvaartwereld komen zĳn belangrĳk
voor de gasten. Zĳ komen merendeels uit de wereld van de
scheepvaart en komen zo gemakkelĳker in contact.
Een ander punt is moeite waard te vermelden. In de afgelopen jaren
was het beleid dat een zieke of hulpbehoevende alleen op vakantie
ging. Zonder mantelzorger. Dit is nu veranderd. Ook de mantelzorger
mag mee, niet als mantelzorger maar als gast, zodat beiden van de
reis kunnen genieten.
Het avondprogramma wordt door het KSCC verzorgd, zodat het een
echte KSCC-vaarvakantie wordt.
De 25ste KSCC-vaarvakantie vindt plaats van zondag 25 juni tot
vrĳdag 30 juni 2023. Opstapplaats: ZWĲNDRECHT.

Het werven van vrĳwilligers
In november wordt er een reünie voor vrĳwilligers van de afgelopen
vaarreis gehouden.
Lekker napraten over wat was en vooruitkĳken naar de toekomst. Zo
hopen wĳ voldoende vrĳwilligers te werven voor de 25ste KSCC
vakantie vaartocht met de Prins Willem Alexander.
Mocht u informatie willen hebben: meld u bĳ het KSCC en vraag naar
Mieke Bosman-Nuĳ 024-37 77 575 of mail naar info@kscc.nl

ARGE-jaarvergadering

Na 2 jaar mogen wĳ weer.
ARGE-jaarvergadering op zaterdag 29 oktober aan
boord van het KSCC-schipperscentrum.
De ARGE is een organisatie van de besturen van
schippersverenigingen in Duitsland en Nederland. De
Millingse Schippersvereniging St Nicolaas is
gastheer vanwege haar 50-jarig jubileum. De ARGE
is in de laatste jaren kleiner geworden: schippersvereniging Darttlen,
Vyne en Emelsum zĳn opgehouden te bestaan wegens gebrek aan
leden.
Blĳ zĳn wĳ met de verenigingen die hun afgevaardigden sturen zoals
Bergshövede, Grieth, Keulen, Duisburg en Doornenburg. Helaas zal
de schippersvereniging Bonn Beuel niet aanwezig zĳn wegens
noodzakelĳke verplichtingen.

Lees verder →

mailto:info@kscc.nl
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Van de directietafel

Wat staat er op het programma:

Welkom en blĳ elkaar weer te ontmoeten.
Daarna doet ieder vereniging verslag van de gehouden activiteiten,
maar geven ook aan wat zĳ voor het nieuwe jaar gepland hebben.
Vanuit het evangelische pastoraat voor de binnenschippers in
Duisburg zal dominee Frank Wessel informatie geven.
De post voor een katholieke pastoor in Duisburg is na het overlĳden
van pastor Werner Paquet vacant.
Gelukkig wordt her en der toch de nodige pastorale zorg besteed aan
de schippers. Zo is er een diaken in Mannheim en ook in
Straatsburg. Vergeten wĳ niet in Basel ds. Walter Schär en Pfarrer
Alex Wiyss. Zĳ zĳn samen elke week een aantal middagen op pad
om schippers te bezoeken.
Er staat ook een bezoek aan het binnenvaartmuseum op het
programma.
Deze vergadering staat vooral in het teken van ontmoeting en
versteviging van ons netwerk.
In de afgelopen jaren hebben wĳ diverse keren gebruik kunnen
maken van dit netwerk: Het gaat erom wie je bent, maar ook wie je
kent.

Deelnemers ARGE 2019

Allerzielen

Zondag 30 oktober: we gedenken onze dierbare overleden.

Dit gedichtje geeft de sfeer van de ontmoeting op zondag 30 oktober
wanneer wĳ onze dierbare overledenen gedenken. De families van
hen die dit jaar van een dierbare afscheid hebben moeten nemen
hebben een uitnodiging ontvangen.

Het is goed om de vreugde en de dingen van alledag te delen, maar
het delen van verdriet geeft het gevoel dat je niet alleen bent. U bent
van harte welkom in de viering te Nĳmegen, Raamsdonksveer of
Rotterdam. Wĳ noemen de namen met respect en eerbied. Een
kaars wordt ontstoken: dat hĳ of zĳ in de Eeuwige, aan de Overzĳ
ons de hand op de schouder mag leggen en wĳ hun nabĳheid in de
vele dierbare herinneringen mogen voelen.

Na de viering bent u welkom voor een kopje koffie om met elkaar na
te praten en elkaar te ontmoeten en misschien tot troost uw
ervaringen te delen.

Soms zoek je woorden om te spreken
Soms zoek je woorden voor een beetje troost

Maar hoe je zoekt
Je vindt ze niet

Zĳn er wel woorden voor intens verdriet?
Soms is een klein gebaar voldoende

Een blik, een hand, een arm om iemand heen
Zo'n klein gebaar

Zegt meer dan woorden
Geeft het gevoel

Je bent niet alleen.
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Van de directietafel Internationaal Circusfestival in Latina

Donderdag 13 tot en met maandag 17 oktober

Een verslag hiervan zal u gegeven worden door Kitty Cuĳpers (zie pag.
19). Zĳ schrĳft regelmatig in het Christoffelnieuws over het reilen en
zeilen van het circus.
Een algemene indruk: het festival was knap georganiseerd. Aan alles
was gedacht. Aankleding van de piste, geluid, licht, catering,
ledverlichting, shuttles voor vervoer van en naar het hotel. Met veel
artiesten en hun managers en besturen van organisaties hebben wĳ
gesproken. In de loop der jaren gaan wĳ ervoor.
Belangrĳk is dat het pastoraat zich laat zien. Dit
blĳkt gewaardeerd te worden. Een van de voor
hoogtepunten is de heilige Mis in de circustent,
met heel veel jonge echtparen, jongeren en
kinderen. De viering wordt georganiseerd door
de Salesianen van de naburige parochie Don
Bosco.
De kinderen zaten op de ring in de piste: contact
met hen is belangrĳk.
Na de viering sprak ik mĳn boodschap uit
namens het FORUM en ENTE. Een aanreiken
van “Ons Jubileumboek“ kon niet ontbreken. Het
waren dagen van ont- en inspanning.

V.l.n.r.: Kitty Cuĳpers, aalmoezenier, Fabio Montico (de organisator van dit
Festival) en Frans Cuĳpers.
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Update gezondheid bisschop Harrie Smeets

(Van de website van bisdom Roermond)

Medewerkers van het bisdom krĳgen regelmatig de vraag hoe het nu
staat met de gezondheid van bisschop Harrie Smeets. De actuele
stand van zaken is dat zĳn situatie constant is. De hersentumor is de
afgelopen maanden niet verder gegroeid. In de zomer is de bisschop
begonnen aan een nieuwe reeks van zes chemokuren. Inmiddels is
hĳ aan de derde kuur van deze reeks bezig.

Mgr. Smeets merkt wel dat zĳn conditie achteruitgaat. Hĳ moet
daarom veel rusten en kan maar beperkt bezoek ontvangen.
Desondanks is hĳ van plan om – als de omstandigheden het
toelagen – begin november deel te nemen aan het ad liminabezoek
van de Nederlandse bisschoppen aan Rome. Hĳ zal daar zeker niet
het hele programma volgen, maar wel aansluiten bĳ enkele
belangrĳke onderdelen, waaronder de ontvangst bĳ paus Franciscus.

De bisschop dankt iedereen voor gebeden en goede wensen en
vraagt uitdrukkelĳk om alle andere zieken in het gebed in te sluiten.

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.
Hoe kunt u loten kopen?
● Schipperscentrum Nĳmegen bĳ Ria Lentjes 024-3777575
● Schipperscentrum Het Zuiden bĳ Jos van Dongen 06-53910154
of 0162-314569

● Telefonisch via Karel Schreurs 06-20406872
● E-mail naar k.schreurs@kscc.nl
● Of e-mail naar info@kscc.nl.
Het is de bedoeling dat de loten die u koopt op het schipperscentrum
in Nĳmegen komt ophalen. Maar kunt u dat niet, dan kunt u ook
gewoon telefonisch of via de mail loten bestellen en via IBAN:
NL42 ABNA 0500244324 t.n.v. Katholiek Schipperswerk, betalen.
Het is dan echter wel belangrĳk om bĳ de omschrĳving van uw
bankoverschrĳving een adres op te geven waar wĳ de loten
naar toe kunnen sturen. Dus graag even uw adres aangeven in
de bankoverschrĳving.
Als de betaling op onze rekening staat krĳgt u de loten thuis
gestuurd.
Het kopen 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.

mailto:%20k.schreurs@kscc.nl
mailto:%20info@kscc.nl
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Alertheid op corona geboden

Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, is ook in kerken
alertheid op corona geboden. Momenteel stĳgt het aantal
besmettingen.

Basisadviezen
De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blĳven betrachten. Hun
oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te
blĳven nemen, geldt nog steeds. Dit betreft handen wassen, hoesten
en niezen in de elleboog, thuisblĳven bĳ klachten, zorgen voor
voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tĳd extra
maatregelen tegen corona nodig blĳken te zĳn, dan zal eerst overleg
van de bisschoppen plaatsvinden.

Houd rekening met elkaar
Voor nu geldt ook: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die
graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een
mondkapje dragen, bĳvoorbeeld in verband met een kwetsbare
gezondheid. ‘Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de
kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.
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SPAARDERS: WARME ÉN KOUDE DOUCHE

In de afgelopen lange periode heb ik met regelmaat geschreven over
de problematiek m.b.t. box 3 van ons belastingsysteem. Om dit
artikel beperkt te houden, verwĳs ik dan ook naar die eerdere
bĳdragen.
Kern is dat de Hoge Raad op 24 december 2021 na heel lang
procederen een méér dan belangrĳke uitspraak heeft gedaan: de
spaarders mogen nooit meer worden belast met fictieve hoge
rendementen die in de praktĳk nergens op sloegen en slaan. De
echte spaar-rendementen zĳn immers al lange tĳd circa nul!
Grote vreugde bĳ de spaarders om de uiteindelĳke gerechtigheid.
Vanaf die 24ste december ging het nog lang om de vraag wie met
terugwerkende kracht (vanaf 2017) kon "profiteren" van dit herziene
inzicht. Rond Prinsjesdag maakte Staatssecretaris Marnix van Rĳ
bekend dat bovengenoemde uitspraak alleen zou gelden voor de
60.000 eerdere bezwaarmakers. Hĳ baseerde dit op een volgende
uitspraak van de Hoge Raad van 20 mei 2022.
Dit zou betekenen dat de vele honderdduizenden box 3'ers die alleen
lang afgewacht hebben ( en hun eerdere box 3 aanslagen keurig
hebben betaald) de dupe zĳn.
Grote protesten tot vandaag de dag zĳn uiteraard het vervolg. In een
podcast van half september heeft de Staatssecretaris nog wel
gesproken over een ontsnappingsroute die hĳ de "ambtshalve
vermindering" noemde.
Voor de jaren 2017 t/m 2025 is nu een "spaarvariant" ingevoerd. Dit
betekent een héééél laag fictief spaarrendement waarover31% (dit
loopt ieder jaar op) belasting is verschuldigd. Voor 2017: 0,25%,
2018: 0,12%, 2029: 0,08%, 2020: 0,04% en 2021: 0,01%.

Voorbeeld:
Belast spaarvermogen van € 300.000 x stel 0,02% rendement = € 60
x 31% = € 19 belasting.

Vanaf 2026 zullen de werkelĳke (spaar) rendementen i.p.v. de fictieve
moeten worden aangegeven (een heel oude wens van
belastingplichtigen!).
Als die bovengenoemde paar honderdduizend "oude gevallen" nog
zouden kunnen worden opgelost, is een grote oneffenheid voor de
vele spaarders in dit land eindelĳk uit de wereld.
En dan kunnen we op dit punt weer volaan vooruit.

Wim Onderdelinden

Financiën
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws,

Er zĳn gebieden in Europa die niet uitnodigen tot een wandeling of
fietstocht, toch? Zelden is dit juist, vooral als de verwachtingen niet al
te hoog zĳn en in het hoofd ruimte is voor verrassingen. Het is
misschien een beetje rumoerig, maar een luchthaven kan enorm veel
dynamiek met zich meebrengen, en omdat de omgeving vaak vlak is
zĳn er al snel goede vergezichten. Zowel bĳ Amsterdam als bĳ
Rotterdam is er een speelse overgang van kilometers asfalt, vaak in
zes of acht rĳstroken, naar weilanden doorkruist met sloten, vaarten
en typische bruggetjes. Aan de zuidzĳde van de Nieuwe Waterweg of
aan de noordzĳde van het Noordzeekanaal zĳn stukken weg die een
uitzicht bieden op havens en schepen, van een geladen binnenschip
tot een torenhoog cruiseschip of containerreus. Kranen die goederen
overslaan, maar bĳ duisternis ook lichten van allerlei bedrĳven, die
goederen verwerken of raffineren. Misschien niet altĳd even groen,
maar wel een plaatje voor het menselĳke oog. En ook al zĳn steden
soms groot, er zĳn altĳd buitengebieden, zoals aan de oostzĳde van
Utrecht of aan de zuidzĳde van Eindhoven.

Waar u ook met het schip verblĳft of waar u ook woont, een ritje met
de trein naar Rhenen is een mooie start van een prachtige wandeling
langs de Neder-Rĳn, met de Cunerakerk, de Grebbeberg en een
uitzicht over de Betuwe, door het zuidelĳke deel van de Gelderse
Vallei met de Blauwe Kamer, een bezoek aan Wageningen, de stad
die verbonden blĳft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog,
verder naar de Wageningse Berg met een uitkĳk op het Lexkesveer
en via Renkum naar het station van Wolfheze waar het bos
overheerst. Het kan een conditietraining zĳn met een hoog
belevingsgehalte. En wilt u het allemaal iets sneller doen, dan is een
fietstocht uiteraard ook mogelĳk. Het is een mooi deel van een
vakantie of gewoon een dagje er op uit.

Uit het programma kan de volgende wandeling worden gehaald:

23 oktober 2022
48e Winterserie in Mill
Afstanden: 5-10-15-2-25 km
Startpunt: clubhuis Op Goede Voet Sportweg 13 5451 HE Mill
www.wsvamicitia.nl
0485-470287

Op 22 oktober zĳn er wandeltochten in Ede en Wekerom, op 23
oktober in Waalwĳk, op 29 oktober in Made, op 29 en 30 oktober in
Kilder en op 30 oktober in Lochem.

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

Henry Mooren

Foto:Jad
Lim

caco

https://www.wsvamicitia.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 29.
Wanneer is dit? Wie mag er hier bĳ Sinterklaas komen?
Gegevens graag doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met
vermelding van nummer 29. Wĳ danken u bĳ voorbaat zeer voor uw
reactie.

29
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
Smits gaat naar zĳn baas op het kantoor.
"Baas," zegt hĳ, "we gaan morgen thuis
een grote schoonmaak houden en mĳn
vrouw heeft me nodig met het sjouwen

van spullen."
"We komen mensen tekort, Smits"

antwoordt de baas.
"Ik kan je de dag niet vrĳ geven."
"Bedankt, baas," zegt Smits,

"Ik wist dat ik op je kon rekenen!"

Ha Ha
Ha Ha HaHa Ha

mailto:info@kscc.nl
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In mĳn column is weer aardig wat te schrĳven.
Op 8 september overleed, na 70 jaar staatshoofd geweest te zĳn,
koningin Elisabeth van het Verenigd Koninkrĳk van Groot Brittannië
op 96 jarige leeftĳd. De uitvaart was een geweldige plechtigheid met
wereldwĳd veel belangstelling. Ongelooflĳk veel mensen op de been
in Londen om maar een glimp op te vangen van de rouwstoet die
langs kwam. Heel bĳzonder en plechtig.

Onderwĳl draait de wereld door en de oorlog in Oekraïne ook. De
beelden in Oekraïne zĳn verschrikkelĳk met veel burgers als
slachtoffer. Na de aanslag op de Krimbrug volgde een regen van
raketten op veel Oekraïense steden waaronder een markt om zoveel
mogelĳk burgers te treffen.

Spannend blĳft het bĳ de Kerncentrale van Zaporizja. Mensen van de
Atoomwaakhond IAEA doen hun uiterste best om dit veilig op te
lossen.
Het klinkt niet allemaal positief. De energierekening wordt enorm
verhoogd. De regering legt wat bĳ tot € 2000 maar daar boven betaal
je veel. Heel veel mensen zullen al gauw boven dat bedrag uitkomen.
De een kan het niet betalen en de ander maakt grote winsten door de
ellende die er heerst. Zo’n negatieve column heb ik nog nooit
geschreven.
Helaas neemt het coronavirus weer toe en zĳn de ziekenhuizen weer
meer gevuld met patiënten. Dus haal ik mĳn herhalingsprik maar
weer in de hoop dat het helpt.

En zo strĳken de maanden voorbĳ en zĳn we weer, na de warme
droge zomer, midden in de herfst. Het weer is er ook naar wat
eigenlĳk wel nodig was, waar je normaal groen gras hebt zag je
hoofdzakelĳk gele verdorde velden en plantsoenen. De natuur
herstelt zich snel en na een paar dagen regen zie je alles weer mooi
groen worden. Iets waar de mens geen invloed op heeft.
De schoonheid van de herfst kunnen we ook weer aanschouwen
zoals de prachtige herfstkleuren en de paddenstoelen in het bos.
Gelukkig kunnen we daar nog van genieten. Zo eindigt mĳn column
toch nog positief.

Ina Feenstra

Ina van de
binnenvaartsoos

Foto:Fred
Russo
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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: 24 minuten en 24 seconden).

https://youtu.be/l8p6Evc7iz8
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Na een succesvolle eerste editie in het Develpaviljoen waar we
met alle aanwezigen een gezellige avond hebben beleefd,
staat de oktober editie weer voor de deur.
Iedereen is inmiddels weer gewend aan de volle agenda’s, de
uitnodigingen voor evenementen vliegen u om de oren, zo ook
die van de Wandelgang. Ons samenzĳn, een ongedwongen
moment om elkaar te kunnen spreken over de laatste updates
betreft subsidies of andere ontwikkelingen, blĳft een
bĳzondere gelegenheid.
Voelt u zich welkom op donderdag 20 oktober in het
Develpaviljoen te Zwĳndrecht (aanvangstĳd is 17.00 uur).
Onder het genot van een barbecue-buffet en een drankje
willen we samen met u genieten van een Wandelgangavond.
Volgende bĳeenkomst is op donderdag 17 november 2022.

BESTE WANDELGANGERS EN -GANGSTERS,

EERSTE COMMUNIE

Op zondag 23 oktober 2022 om 14.00 uur ontvangen
de communicanten Gerrit Antoon Martinus Reuvers
(roepnaam Martinus) en Sophia Lucia van Zuilen
(roepnaam Sophia) de Eerste Heilige Communie van
aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb. Gerrit en
Sophia zĳn zoon en dochter van Anne-May en Freddy Reuvers. De
feestelĳk vindt plaats in de Sint Dominicus kerk te Tiel.

OVERLEDEN

Op 9 oktober 2022 is, op de leeftĳd van 96 jaar,
Petronella Cornelia Johanna Zĳlmans-Schoenmakers
(Nel) overleden. Weduwe sinds april 2013 van Cornelis
Wilhelmus Zĳlmans.
De uitvaart en begrafenis vonden plaats in Papendrecht
op 14 oktober 2022.
Correspondentieadres: Huys de Merwede 50, 3356 AK Papendrecht.
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22-10 Dhr. Sander Wels; Alex Janssen, m/s “Sagitarius”;
Leentje Scheepers; Mgr. H. Smeets.

23-10 Dhr. Jan Robben, ‘Amodo’; Rene Nuy, v/h ‘Aegir’;
Marcel de Reuver; dhr. Jan Kartner.

24-10 Hans Peelen; Melle Jongejan.
25-10 Gera Derks-van Werkhoven; Jos Bosman; Ingrid Daanen;

mevr. Joosten-Verschuren; Faya van Giesen; Jesper Sieger.
26-10 Hans van Oĳen, m/s "Montanara"; Ivo Verhoeven.
27-10
28-10 Joris v.d. Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Angelique van Meegen;

Janneke Stam; Teĳe de Jong.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevr. Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevr. Doris Storm-Sep; Hans Aerts;

Rens Appelboom.

NOVEMBER
1-11 Mevr. Gerda Pruyn; Toine Hooyman; Antoine Janssen;

Johan Peters (koster KSCC); dhr. Frans Huibers jr.
uit Beneden Leeuwen.

2-11 Antoon Wooning; Leon den Haan; Jordy Sep.
3-11 Theo Buil; Mia Janssen-Verberck; Harrie Witjes;

Amber Janssen.
4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.

ZONDAG 23 OKTOBER 2022
Dhr. Gerrit Gerritsen,
Ouders Antoon en Marie Wanders-Sanders en Ton Wanders jr.,
Mevr. Nelly Zĳlmans-Schoenmakers,
Dhr. Jan Joosten,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Leo van Giesen,
mw. Leni Broekmeulen,
dhr. André Raaĳmakers en Jochem.

ZONDAG 30 OKTOBER 2022 - Allerzielenviering

Ouders Cor en Willy Bonink-Wanders v/h Anthonius,
Mw. Truus van de Geer-Jansen, dhr. Hans van de Geer sr.,
Zr. Vincentia (Bep Faase),
mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden van
Welzenes-Klarenaar,
dhr. Gĳs Duĳts, mw. Wies Duĳts-van Dooren,
dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’.
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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!

Onze zieken

Een kaartje omdat je aan iemand denkt

* José Huibers-Kleipas.
OUD KARSPEL, ZWANEBLOEM 31, 1724 XX.
* Dhr. Gerard de Koning (man van Xenia).
FRANKRĲK, 309 IMPASSE VERDOT, 47350 ESCASSEFORT.
* Dhr. Andre Smeeman in het Radboudziekenhuis.
NĲMEGEN, GEERT GROOTEPLEIN ZUID 10, 6525 GA.
* 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, LUIPAARDSTRAAT 2, 6531 PS.
* Mevr. v/d Zee in het Hospice Malden.
* Dhr. Marc Bongers.

* 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.
* 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.
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AGENDA KSCC NĲMEGEN oktober/november 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. 23 okt. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Di.25 okt. 11.00 uur Voorbereiding symposuim vrĳwilligers

Do. 27 okt. 16.00 uur Commissie Immaterieel Erfgoed kermis

Za. 29 okt. 11.00 uur Jaarvergadering Arge. Op het KSCC
Schipperscentrum.

Zo. 30 okt.
3.00 uur Aanvang wintertĳd. Klok een uur terug.

11.00 uur Allerzielen Requimmis. Met Allerzielen worden
de overledenen herdacht.

Di. 1 nov. Allerheiligen.

Wo. 2 nov. Allerzielen.

Vr. 4 nov. 10.30 uur Jaarvergadering LOVT in Prinses Margriet
internaat in Zwolle.

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

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. 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. 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.

Do. 10 nov. 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. 15 nov. 13.30 uur

Binnenvaartsoos met creatieve handwerkende
binnenvaartdames. Gebreide en genaaide dingen,
schilderwerk, kaarten. Handdoekjes geborduurd
met leuke dingen erop. Dit alles wordt tevens te
koop aangeboden.

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

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. 23 okt. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 26 okt. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 30 okt. 10.30 uur Allerzielen - woord en communieviering.
Wo. 2 nov. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 6 nov. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 9 nov. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 13 nov. 10.30 uur Eucharistieviering met celebrant Ad Blommerde.
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
Allerzielen. 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

Zaterdagnacht 29 oktober begint de wintertĳd.
Om 3.00 uur gaat de klok een uur terug.

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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Afgelopen weekend was weer het circusfestival in Latina (Italië). Dit
festival behoort, samen met Monaco tot een van de mooiste festivals
in Europa! Wat was het weer genieten!!! Al doe ik nog zo m’n best,
het is met geen pen te beschrĳven hoe perfect het daar
georganiseerd is! Je wordt als gast compleet in de watten gelegd….
Je wordt opgehaald bĳ het vliegtuig, naar je hotel gebracht en voor
elke activiteit gebracht en gehaald! Als je daar bĳ mag zĳn ben je ‘n
grote bofkont!
Bof ik ff dat ik getrouwd ben met iemand die als hobby het circus
heeft!

We zien daar niet alleen voorstelling A en voorstelling B. Ze geven je
het gevoel dat je erbĳ hoort! Het is een grote circusfamilie. Er is een
speciale tent waar het warm eten wordt geserveerd: voor alle
artiesten, personeel en gasten! Wĳ zaten aan tafel met Alain Frere.
Alain Frere startte vroeger (48 jaar geleden) samen met Prins Albert
het circus van Monaco.
Aan alles is gedacht: op tafel staat een klein visitekaartje met een
QR-code, als je deze scant verschĳnt het menu!

Er zĳn twee verschillende voorstellingen! Beide van zeer hoog
niveau! We zagen: een magnifiek dansnummer, vliegende trapeze,
hoogdraad-nummer, koorddansen, schitterende paarden van de
Familie Rigter met een klein zoontje Dominique van ‘n jaar 5, die
natuurlĳk de show stal! Diabolo-act, grote ballonnen . En alles
in schitterende kleurrĳke kostuums… (in Italië hebben ze altĳd
magnifieke kostuums!)
Als je aankomt zie je vĳf witte tenten, je hoort de muziek en wordt
vanzelf naar binnen gezogen! Op zondag is er de H. Mis in de tent,
met onze eigen pater van Welzenes en meerdere salesianen! De
kinderen volgen de H. Mis, zittend op de pisterand! Pater Bernhard
betrekt de kinderen bĳ de dienst en met succes!!!

Groetjes, Kitty

Bekĳk de korte video (45 seconden) die Kitty heeft gemaakt van de H.
Mis die werd voorgegaan door aalmoezenier Van Welzenes. Klik op de
foto hierboven en bekĳk de video op ons YouTube-kanaal.

Uit Kitty’s
Hoge Hoed

https://youtu.be/hYoLmx_ezz8
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Houd uw geld veilig, herken fraude
Om uzelf beter te beschermen tegen oplichting is het belangrĳk om te
weten hoe u fraude kunt herkennen én hoe u veilig kunt blĳven
bankieren. Daarom organiseert de Rabobank op dinsdag 15
november van 15.30 uur – 16.30 uur een online fraude evenement.
Via uw eigen laptop of computer kunt u eenvoudig meekĳken vanuit
huis. Aanmelden kan gratis op de website www.rabobank.nl/veilig of
via onderstaande link 'direct aanmelden' (oranje button).

Criminelen bedenken steeds nieuwe manieren om uw persoonlĳke
gegevens te krĳgen om vervolgens bĳ uw geld te komen.
Bĳvoorbeeld via een valse e-mail, SMS of telefoontje. Of ze komen
langs aan de deur om met een smoes uw betaalpas en pincode mee
te nemen. Trap niet in deze oplichterstrucs.

Programma
Annemarie Brüning (bekend van onder andere SBS6) gaat in
gesprek met onze deskundige gasten:
• Gies Coppens, digitaal wĳkagent Politie Oost-Brabant.
• Daniël Verlaan, techjournalist bĳ RTL nieuws.
• Saskia Hamminga, marketing & communicatie manager bĳ

Seniorweb.
• Gert-Jan Poelman, manager Fraud & Corporate Security bĳ

Rabobank.
• Lilian Damen Evers, themadirecteur Financieel Gezond Leven

bĳ Rabobank.

Zorg dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Houd uw
geld veilig, herken fraude en meld u snel aan!

Goed om te weten: Aanmelden voor het online evenement verloopt
via de website van QBroadcasting. Zĳ verzorgen ook de livestream
van het webinar. De link van de livestream ontvangt u kort voor de
uitzending via QBroadcasting.

Tip! Bent u nog niet vertrouwd met het online deelnemen aan een
evenement? Wellicht kunt u samen met iemand uit uw omgeving het
webinar bĳwonen.

Met vriendelĳke groet,
Rabobanken in de regio Gelderland-Zuid

DIRECT AANMELDEN

https://www.rabobank.nl/veilig
https://webinar.qbroadcasting.tv/register/71533699-061e-4048-8e9d-6246abd21d32
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STROOMTARIEVEN 2023

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

De huidige energieprĳzen leveren ons kopzorgen! Dachten we met
de coronacrisis een zware beproeving voor onze bedrĳfstak te
hebben doorstaan blĳkt de energiecrisis momenteel een sluipende
moordenaar. Met de oorlog in Oekraïne en de wereldwĳde dreiging
die dit met zich meebrengt ondervinden we allemaal, particulieren en
bedrĳven, de nadelige gevolgen in extreme prĳsstĳgingen! De
brandstof en stroomprĳzen spannen daarvan de kroon!

Voor 2022 lagen veel stroomprĳzen al vast in de kermisvoorwaarden
die vooraf waren vastgesteld. En zoals zo vaak geldt: als de wedstrĳd
loopt kun je de spelregels niet meer aanpassen. Ditmaal werkten de
voorwaarden in ons voordeel… Maar voor 2023 kan dit wel eens hele
grote gevolgen gaan hebben. Daar waar mogelĳk moet er nu al op
geanticipeerd worden.

TK23 OP 23 CENT KWH
De Tilburgse Kermis is daar een heel goed voorbeeld van. Het
kermisteam heeft daarom nu al de kilowattprĳs voor volgend jaar
vastgelegd op € 0,23. Daarmee blĳft de stroom voor ons als
exploitant betaalbaar en dus ook de entreeprĳs voor ons publiek. Er
bereiken ons echter ook al geluiden van één euro per kWh! Op die
manier wordt het nagenoeg onmogelĳk om de kermis betaalbaar te
houden voor ons trouwe publiek! Hetzelfde trouwe publiek die
overigens naar verwachting volgend jaar minder te besteden zal
hebben vanwege de enorme inflatie.

De huidige energiecrisis zorgt echter voor nog meer problemen en
persoonlĳk leed. Verschillende sectoren binnen het MKB, die voor
hun bedrĳfsvoering veel stroom en/of gas verbruiken zoals
bakkerĳen, slagers en cafetaria’s, zien zich vanwege de torenhoge
energierekening nu al gedwongen hun deuren definitief te sluiten of
de productie drastisch aan te passen. Met veel ontslagen tot gevolg.
En let wel, bĳ een bakker gaat dit al om een primaire levensbehoefte!

Kermis

Foto:W
aldem

arBrandt
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Er vindt momenteel een kaalslag plaats die zĳn weerga niet kent en
de politiek doet tot op heden niets voor het MKB. De D66 onder Kaag
is zelfs van mening dat energie-intensieve bedrĳven best gewoon
failliet mogen gaan!!! Sigrid Kaag, die notabene Minister van
Financiën is, zei hier onlangs het volgende over: “Met andere
woorden: als bakkers, slagers en cafetaria’s niet meer rond kunnen
komen, nou dan moeten ze de prĳzen maar gewoon verhogen.” Dus
verdubbelen of verdrievoudigen in veel gevallen, want zo sterk zĳn
hun energiekosten gestegen. Dat de gewone Nederlander hierdoor
keihard in zĳn portemonnee geraakt wordt (en zal ophouden dit soort
winkels te bezoeken) boeit de ambtenaren niet…

Daarbĳ vertel ik niemand iets nieuws dat ook de kermisbranche een
energie-intensieve sector is. Exploitanten die enkele weken geleden
standplaats hadden op de Duitse Pützchens Markt in Bonn
(waaronder ook verschillende Nederlandse collega’s) werden door de
politiek al gesommeerd om onder andere overdag geen
(led)verlichting meer te gebruiken, bĳ voorkeur alleen nog volle ritten
te draaien (in plaats van twee halfvolle ritten), niet op volle snelheid
te draaien en alle showelementen die extra energie vragen (o.a.
vuureffecten) buiten werking te stellen.

Uiteindelĳk bleek het vooral om symboolpolitiek te gaan om de pers
op afstand te houden, maar wanneer iedereen zich bewust wordt dat
we voor de komende tĳd zuinig moeten omspringen met
nutsvoorzieningen dan kun je er op wachten dat de publieke opinie
zich met name op social media negatief zal gaan uitlaten over onze
‘energieverslindende’ kermisattracties. En dan is het hek van de dam,
dat is een spiraal waar we met ons toch al kwetsbare imago niet in
terecht willen komen.

Maar ook privé komen verschillende collega’s met hun energiekosten
nu al in de problemen. Met het einde van het kermisseizoen in zicht
gaan we allemaal weer naar huis. Vele exploitanten overwinteren met
hun mobiele of vaste woningen op bedrĳventerreinen. Zĳ hebben
zakelĳke aansluitingen en komen daarom niet in aanmerking voor het
door de landelĳke overheid ingestelde ‘prĳsplafond’ op energie voor
alle huishoudens en kleinverbruikers. Deze tĳdens de coronacrisis
hard getroffen exploitanten hebben geen financiële buffer kunnen
opbouwen om in de komende winterperiode (zonder inkomsten)
torenhoge stroomrekeningen te betalen. Mochten er voor het MKB
wel regelingen komen dan moeten we er samen met ONL voor
zorgen dat de kermissector niet vergeten wordt…

Voor velen zullen deze twee herfstmaanden vooral drukke weken
zĳn; het einde van het kermisseizoen maar bĳna 1.400
oliebollenkramen sieren weer het straatbeeld, najaar tournee met het
circus terwĳl de voorbereidingen voor alle kerstcircussen
plaatsvinden en ook de binnenvaart gaat gewoon door. Blĳf allemaal
gezond en graag tot over acht weken!

Hartelĳke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrĳfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

Foto:Frank
Veldkam

p



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 23

Beste Mensen,

We hebben leuke jaren achter de rug. Wĳ, Laura Swets en Wilma
Vissers, begonnen in het jaar 2010 onder het restaurant van
Captains met vĳf Paramont dansavonden per jaar. Nieuwe
ontmoetingen vonden er plaats. Oud-leerlingen van het internaat
herkenden elkaar weer na 50 jaar. Nieuwe relaties werden er
opgebouwd. Het gezellig samenzĳn met muziek en dans was heel
belangrĳk voor de schipperswereld.
In 2017 trok Laura zich terug en ging ik, Wilma, door met
ondersteuning van Ina Feenstra. De laatste jaren liep het aantal
bezoekers van de dansavonden terug en bleven de kerstavonden die
in het Ara Hotel in Zwĳndrecht gehouden werden over. Avonden van
glamour en een gezellige kerstsfeer.
Helaas is er een tĳd van komen en gaan. Het kerstbal in 2019 was de
laatste Paramont dansavond en was heel gezellig. Door het
coronavirus konden er geen dansavonden georganiseerd worden.
Inmiddels ben ik naar Brabant verhuisd en heb ik andere prioriteiten.
Er is een tĳd van komen en gaan. De Paramont-website wordt per 1
december opgeheven.
Wĳ bedanken een ieder die naar onze dansavonden kwam. Ik wens
een ieder veel goeds en hopelĳk zien we elkaar op een andere
gelegenheid.

Wilma Vissers

Afscheid van Paramont dansavond

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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Zomertocht 1996

Op 26 mei 1996 vertrekken we weer naar de
Kraayenbergse Plas. Het is al warm weer. We
liggen met onze zwager samen achter elkaar.
Er moet weer het een en ander geverfd
worden. Koop een boot en werk je dood, luidt
een gezegde. Maar ik mag het graag doen.
Vroeger, op ons vrachtschip, moest dat werk
allemaal snel tussen het varen door
gebeuren. Nu kun je er zo lang over doen als
je zelf wilt. Dat werkt heel wat plezieriger. Het
water is hier glashelder. Als je van zwemmen
houdt is het hier ideaal. Onze kleinkinderen
komen hier nogal eens. Ze vinden het
prachtig om hier te spelen en te zwemmen.
Ze hebben pech, want opa houdt niet zo van
zwemmen. Hĳ vindt het water te nat en te dun
en je zakt er zo'n eind in weg. Ik ga liever
fietsen, zoals een tochtje over Heumen naar
Mook en in Mook langs de jachthavens, dan
naar Middelaar en daar met de pont over de
Maas naar Cuĳk en vandaar naar Linden en
weer naar boord. Dat is een mooie tocht en
daar heb ik meer plezier van dan van een
middag zwemmen. Maar ja, sommige mensen
houden van de moeder en anderen van de
dochter en er zĳn er ook die van allebei
houden. Over smaak valt niet te twisten. Na
vier weken gaan we de Kraayenberg verlaten.
We hebben er echt genoten. Hoe meer we er
komen hoe mooier het we daar vinden.

De reis gaat eerst naar Roermond. Daar
horen we dat een goede bekende in Nĳmegen
is gestorven. We gaan per trein naar de
begrafenis. Als we terug zĳn, komt Ludo (ex-
schoonzus) een middag bĳ ons doorbrengen.
Die woont in Roermond. Ze kan praten als
Brugman. Daar is geen speld tussen te
krĳgen. Maar ze is altĳd wel leuk. (Dank je
wel, Harrie!).
Zoals altĳd doen we ook Maasbracht aan en
dan naar Born. Daar mogen we boven de
oude sluis liggen. Via het muurtje vlak bĳ de
sluisdeur kun je zo aan de wal stappen. Een
prima ligplaats. De hele familie die hier woont
komt aan boord en wĳ gaan ook een keer
naar hun toe. Dit moet ik nog even vertellen.
Onze ouders hebben dertig jaar in Born
gewoond en de meeste broers en zusters zĳn
hier in de buurt getrouwd. Ik ben de oudste
van de twaalf en daarvan zĳn er maar vier
gaan varen: drie broers en een zus die met
een schipper getrouwd is. De Broekmeulens
komen eigenlĳk van oorsprong uit Kerkdriel.
Mĳn vader heeft hier in 1942 een huis gekocht
en is toen met het gezin aan de wal gaan
wonen. De schippers werden toen nogal eens
gedwongen om naar Duitsland te varen. Dat
vonden mĳn ouders te gevaarlĳk met ons
grote huishouden. In 1942 was het een
strenge winter. Toen lagen we daar met ons
vrachtschip ingevroren en zo zĳn we dus in
Born terechtgekomen. Ze hebben er al die
jaren met plezier gewoond. Mĳn moeder hield
niet zo van varen. Die had liever vaste grond
onder de voeten.

Na twee dagen hebben we de hele familie
gezien en vertrekken we naar Maastricht. Eén
plaatsje tussen de bruggen is nog vrĳ.
Zondagmiddag komt mĳn broer René, die in

Elsloo woont, ons met de auto ophalen voor
een tochtje door het Limburgse land, waar we
met onze tjalk niet kunnen komen. Ik wist niet
dat Zuid-Limburg zo heuvelachtig was. Een
mooie tocht. Heel mooi. “Wie sjoon os
Limburg is dat wit ja niemes, allein de
zuderling, dè Limburg leef is". Klopt!
Van Maastricht varen we naar Luik en daar
blĳven we ook een paar dagen liggen. De
vogeltjesmarkt op zondag is een bezoek
dubbel en dwars waard. De markt staat
helemaal langs de oever van de Maas. Ze
hebben er koffie met heerlĳk Bels gebak. Je
eet erje vingers bĳ op!

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/


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 26

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
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or

R
on
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ch

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
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