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Twee Vlaamse ministers

Interview met twee minsters die samen op het Don
Boscocollege Zwĳnaarde hebben gezeten. Het was meer
dan een school. Leerlingen werden uitgedaagd om hun
talenten te ontdekken en kiezen uit een enorm ruim
aanbod aan activiteiten – tĳdens de schooluren of erna
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Sinterklaasfeest op KSCC Nĳmegen

Zondag 27 november is het weer zover. Dan komt de
goedheiligman op bezoek op het KSCC parochiecentrum te
Nĳmegen. In ieder geval willen wĳ er voor de kinderen een
groot feest van maken. Het bezoek van de Sint is ook via
livestream te volgen.
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Christus Koning

Zondag aanstaande wordt het kerkelĳk C jaar afgesloten
met het Christus Koning feest. Het feest van Christus
Koning daagt ons uit na te denken hoe wĳ zelf onze
verantwoordelĳkheid dragen als rentmeester van de
aarde.
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Van de directietafel

De tĳd schrĳdt voort. Zondag aanstaande wordt het kerkelĳk C jaar
afgesloten met het Christus Koning feest. De ouderen onder ons
weten misschien nog dat dit feest vroeger groots werd gevierd. Alles
werd uit de kast getrokken om Christus als Koning te vieren:
processie, uitstelling van het Allerheiligste, liederen als: aan U
Koning der eeuwen.
Veel pracht en praal, veel bellen en toeters.
Dat had alles te maken met de triomferende gedachte dat de RK
Kerk dé kerk was waar je bĳ moest horen om in de eeuwige
zaligheid te komen.
Dit alles moeten wĳ dus zien in het maatschappelĳk perspectief.
In de loop der jaren kwam men tot bezinning, en ontdekte men de
werkelĳke inhoud van dit feest.
Door meditatie, studie en bezinning op het evangelie drong men
door tot de diepere laag van het evangelie: het woord van Jezus
over wat Hĳ als Koning dacht kwam naar boven. Zoals men nu in
kerken de fresco’s herontdekt die vroeger overgeschilderd zĳn.
Jezus was ‘Koning’ door dienaar te zĳn van zĳn Vader die Hem
vanuit het Eeuwige naar de aarde gestuurd heeft om deze
dienstbaarheid handen en voeten te geven. Maar vooral om zich te
tonen met een hart van liefde aan de mensen, uit zorg voor de
mensen, de planten, de bomen, de natuur en de wereld.

Dit thema staat regelmatig centraal in het nieuws. Er worden zoals
nu conferenties op wereldniveau gehouden. Wereldleiders treffen
elkaar en spreken hun bezorgdheid uit over de aarde. Er worden
plannen gemaakt waarvoor miljarden uitgetrokken worden. Enfin de
media staat er bol van.

Is dit uit echte bezorgdheid over de ontwikkeling van de aarde? Wĳ
maken ons zorgen over de toekomst van onze jeugd, de kinderen en
kleinkinderen Of zĳn we misschien benauwd dat de opwarming van
de aarde, de negatieve gevolgen van stikstof enzovoort ons ook zal
treffen.
Het kan ons ook allemaal treffen. Benieuwd ben ik naar de uitkomst
van de wereldconferentie in Egypte. Hopelĳk komen er besluiten die
voor ons ook uit te voeren zĳn.

Het feest van Christus Koning daagt ons uit na
te denken hoe wĳ zelf onze
verantwoordelĳkheid dragen als rentmeester
van de aarde. En wat we er zelf aan
doen.
Energie is een hot item. Het blĳkt dat
mensen toch meer verantwoord met
energie omgaan. Dat is goed. Het
spaart geld, maar het is ook een
bĳdrage aan de opdracht van God die
ons voor het reilen en zeilen van de
aarde verantwoordelĳk maakt.
Daarbĳ hoort ook het sociale en
communicatieve klimaat. We
schreven het u al eerder: er is ook
een milieuvervuiling aan het
sociale en communicatieve leven.
Wat mensen uitkramen in de media
is vaak beneden peil. De taal die
gebruikt wordt heeft een negatief
effect op het taalgebruik van de
jeugd.
Christus Koningfeest nodigt ons
uit dienstbaar aan elkaar te zĳn op de
plaats waar u, jĳ en ik leven.



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 3

Van de directietafel

22 november feest van st. Cecilia

St. Cecilia is de patroon van de muziek. Dus alle reden om het
kerkkoor en de Waalkanters in het zonnetje te zetten.
Elke week repeteert het KSCC-kerkkoor op dinsdagavond om 19.30
uur, om in de zondagse heilige Mis de liederen goed te laten klinken.
De zang en muziek zĳn een ondersteuning in de viering. De liedjes
worden passend bĳ de het thema uitgezocht.

Ze worden netjes in een misboekje geplaatst zodat de kerkgangers
óf mee kunnen zingen óf de tekst kunnen volgen. De boekjes mag u
na de viering meenemen. Een idee om er ‘s avonds bĳ wĳze van
spreken in te lezen en zo een
leuke vorm van avondgebed.

Het Waalkanterskoor
repeteert op de
woensdagmorgen om 10.30
uur. Buiten dat er dan uit volle
borst gezongen wordt, is het
ook een gezellige
bĳeenkomst.

De Waalkanters mogen er
zĳn. Diverse keren hebben zĳ
aan boord of ‘buiten’ mogen
optreden: in hun eigen outfit.
Altĳd een groot succes. Door
de coronatĳd hebben de
repetities lang stilgelegen.
Maar zo langzamerhand
wordt het koor weer compleet.
Muziek maken geeft een
feestelĳk tintje aan de dag.
Koren succes en dank voor
jullie inzet.

Visitatio ad Limina

De Nederlandse bisschoppen zĳn op bezoek in Rome geweest en
hebben met de verantwoordelĳke van de diverse ministeries
gesproken. Het hoogtepunt was het bezoek aan de Paus.
De bisschoppen gaf hĳ een indringende boodschap mee. Hĳ sprak
over de nabĳheid van God, als bisschoppen onderling, nabĳheid tot
priesters en een nabĳheid tot alle gelovigen.
De paus heeft hiermee een aantal hoofpunten benoemd, die een
reden zouden kunnen zĳn van het teruglopend aantal gelovigen
binnen de katholieke kerk. Het rapport geeft een aantal waardevolle
bevindingen.
Onze parochie wordt genoemd:



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 4

Circus-, Kermis-, en Schipperspastoraat
• Het pastoraat voor de schippers en voor de circus- en kermismensen is

landelijk geordend. Hiervoor bestaat een landelijke categoriale parochie.
Daarover is een bestuur aangesteld en er is een aalmoezenier die met enkele
assistenten en vele vrijwilligers zich inzet voor deze mensen die al�jd
onderweg zijn.

• De bisschopreferent hee� overleg met het bestuur en bespreekt dan dit
specifieke pastoraat: vieringen, rijdende school, kerkschip, enz.

• Vanwege coronamaatregelen gaan kermissen en circusvoorstellingen niet
door. Daardoor worden de exploitanten en ar�esten getroffen door financiële
en sociale problemen. Dat vraagt veel zorg van pastoraat, diaconie en caritas.

De tekst is gewoon zwak. Maar goed we worden genoemd. In het
rapport missen wĳ de reflectie van de bisschoppen zelf: wie was ik
als bisschop, wie waren wĳ als bisschoppen.
In de videopodcast van donderdag 10 november heb ik er over
gesproken. Het college van bisschoppen wordt in de samenleving
gemist.
Een Mgr. Alfrink, Zwartkruis, Bluyssen en Van Luyn, dat waren
bisschoppen. Zĳ stonden ergens voor. De huidige bisschoppen
kunnen van hen nog veel leren.
Met de boodschap van de Paus: ‘houd vol’ spreekt hĳ ook naar ons.
Zelf zou ik daar het woord hoop aan toevoegen. Een boom die
omvalt maakt veel lawaai, maar het groen wat daarom heen groeit
hoor je niet, aldus de Paus.

Feest van dank: vrĳwilligers ontmoeten elkaar

Vrĳdag 18 november. Dank aan alle vrĳwilligers van het KSCC en de
parochielocatie Nĳmegen. De vrĳwilligers vormen steunpilaren voor
ons sociaal maatschappelĳk en pastoraal werk. Voor aanstaande
vrĳdag zĳn er zo’n 100 uitgenodigd. Van de een valt het werk op van
de ander merk je bĳna niets, maar alles bĳ elkaar vormen zĳn
steunpilaren voor het vele werk binnen het KSCC en de parochie.
Er is voor de avond een leuk programma samengesteld. Een
toespraakje van de voorzitter de heer Jos Rouw en van de directeur
aalmoezenier. Er wordt voor een hapje en drankje gezorgd. Aan
muziek za het niet ontbreken. De vaste medewerkers zullen gastheer
zĳn.
Mocht u merken dat er een vrĳwilliger geen uitnodiging heeft
gekregen: laat het ons weten.
Een fijne avond.

Zaterdag 19 oktober. Reünie vrĳwilligers KSCC-vakantiereis met
de PWA

Het is goed om de
vrĳwilligers van de PWA
2019 in het zonnetje te
zetten. Dat gaat gebeuren
aan boord van de Prins
Willem Alexander. Dit schip
ligt aan de Rĳnkade te
Arnhem. Er zal voldoende
tĳd zĳn om elkaar te
ontmoeten.
Na een woordje van welkom
zal vanuit de directie van de
Prins Willem Alexander
verteld worden hoe de reis
er van 25 t/m 30 juni 2023 uit zal zien. Het wordt, zo is afgesproken
de 25ste KSCC-reis. De organisatie zo schreven wĳ u in een van de
vorige Christoffelnieuws uitgaven ligt in de handen van de PWA.
Van de KSCC kant kunnen vrĳwilligers inschrĳven, die het nodige
facilitaire en ander werk kunnen verrichten. Mieke Bosman-Nuĳ zal
voor het administratiedeel zorgen. Henriëtte en Paul Leensen
houden het contact met de coördinator van de PWA.

Van de directietafel
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Van de directietafel

Livestream

Misschien hebt u het gemerkt in de uitzendingen van vóór afgelopen
zondag, dat de aanwezigen in de kerk nooit in beeld werden
gebracht. Een kleine 1,5 jaar geleden is afgesproken in het kader van
de privacy om geen mensen in beeld te nemen. Van diverse mensen
kregen wĳ nu de opmerking dat het soms lĳkt alsof er niemand in de
aula is. Het zou leuk zĳn wanneer wĳ ook in de aula een kĳkje
kunnen nemen.

Nu de vraag gesteld werd dit wél te doen is na ampel beraad
besloten het voortaan wel te doen. Maar daaraan gekoppeld te
vermelden dat wanneer u hiervan niet gediend bent, een plaatsje
buiten het beeld te zoeken. Kĳkt u maar naar vieringen op de tv. Zo
ziet het er dan uit. Met Ruben is afgesproken om de camera zo nu en
dan is op de aanwezigen te richten, maar geen persoonlĳk shot te
nemen.

Tot slot: Hoe te handelen bĳ calamiteiten

Maandag 7 november kwam de
coördinatieraad samen.
Coördinatoren van de diverse
werkgroepen vertelden over de
stand van zaken.
Een belangrĳk punt was hoe te
handelen bĳ calamiteiten aan
boord van het schipperscentrum.
Hierover is door Karel Schreurs
een document opgesteld van

enkele pagina’s. Deze pagina’s worden ingekort tot een handzaam
en bruikbaar instructiepaper.
Het ligt bĳ de bar en op de bureaus van de kantoormedewerkers en
in het museum.
Ook zĳn er enkele plattegronden van het centrum worden
opgehangen voorzien van de telefoonnummers die gebeld moeten
worden.

Andrea de Waardt nieuwe voorzitter LOVT

Een felicitatie aan Andrea de Waardt. Zĳ is gekozen tot voorzitter van
het LOVT. Patricia Rutjes heeft
het stokje aan haar
overgedragen. Patricia blĳft nog
een jaar in het bestuur van het
LOVT, zodat het bestuur nog
gebruik kan maken van haar
opgebouwde expertise.

Andrea de Waardt, ik heb haar al
bĳ een aantal bĳeenkomsten
ontmoet, zal als nieuwe voorzitter
samen met haar bestuursleden,
zeker een goede koers over de
zorg voor onze jeugd die op de
internaten verblĳven varen. Andrea de Waardt
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Schippersontmoetingsdag KSCC Rotterdam

Na de ‘coronastilte’ is het weer mogelĳk om op zondag 27
november een Schippers Ontmoetingsdag te organiseren met een
lunch/brunch samenzĳn.
Het begint aansluitend op de kapelviering met voorganger Remy
Jacobs in Huize Antonius van 12.00 tot 14.30 uur of zolang het
natafelen duurt.
Voor de organisatie is het belangrĳk te weten op hoeveel personen
ze kunnen rekenen. Stuur hen vóór 21 november een bericht als u
van plan bent te komen.

U kunt u aanmelden bĳ Diny Hofman:
d.hofmanwerkhoven@gmail.com.

Plaats: Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam.

Schippersontmoetingsdag 2019

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

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

mailto:d.hofmanwerkhoven@gmail.com
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

In de inleiding van het wandelnieuws wordt vaak stilgestaan bĳ
bewegen, maar eigenlĳk nooit gedacht aan kanoën, suppen of
roeien. Zo af en toe is te zien dat ook de Goedheiligman de riemen
hanteert om aan land te komen. Natuurlĳk is het een goede promotie
voor de roeisport, maar het blĳft minder eenvoudig om de
wandelschoenen bĳvoorbeeld te verruilen voor een roeiboot. Maar
goed, elke niet gemotoriseerde sport draagt bĳ aan een versterking
van de weerstand. Valt het u ook op dat bĳ veel sportverenigingen
uitgekeken wordt naar leden, naar deelnemers aan wedstrĳden? Dat
geldt voor alle leeftĳden en bĳ veel sporten: afgelastingen van
voetbalwedstrĳden, omdat een team niet meer met elf personen kan
worden geformeerd, onderdelen van zwemwedstrĳden vervallen,
omdat de vierde persoon voor de estafette zich heeft afgemeld, maar
ook tennistoernooien die snakken naar meer deelnemers om een
volwaardig evenement te kunnen organiseren. Het is een lastige
uitdaging, omdat de uitgaven in huishoudens binnen een jaar flink
zĳn toegenomen.

Het is uit het oogpunt van heel veel sporten niet eerlĳk om altĳd maar
wandelen te noemen als een gemakkelĳk toegankelĳke activiteit.
Maar als je tussen twaalf en een weer mensen ziet gaan om hun
middagwandelingetje te volbrengen, dan is de bewering van dat
bewuste ommetje snel gemaakt. Buitenlucht, een november
zonnestraal op het gezicht, een briesje door het haar en verbranding
van calorieën, het is opladen voor de komende werkzaamheden, al
dan niet zittend.

Uit het wandelprogramma kunnen de volgende gegevens worden
gehaald:
26 en 27 november 2022
Winterserie in Dieren
Afstanden: 5-10-15 km
Startpunt: clubhuis Diderna Kolonieweg 2, 6952 GX Dieren
harrie.teunissen@diderna70.nl
0313-422908

27 november 2022
Sint Nicolaas Wandeltocht in Heumen
Afstanden: 5-10-15-20 km
Startpunt: café Kanaalzicht Dorpstraat 5, 6582 AK Heumen
www.maldenwandelt.nl
024-3581145

Op 19 en 20 november is er een wandeltocht in Apeldoorn, op 20
november in Rotterdam en op 27 november in Waalwĳk.

En op zondag 20 november 2022 wordt in Nĳmegen de
Zevenheuvelenloop gehouden. 15 kilometer in een zo hoog mogelĳk
tempo. Alle deelnemers veel succes gewenst en misschien zit er een
persoonlĳk record in.

Met tintelingen in de vingers, rode oortjes en een kleurtje op de
wangen komen we de wintermaanden door.
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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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.
Bĳ veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze
rubriek zĳn we op zoek naar gegevens bĳ de afgebeelde foto 31.
Waar is dit en wanneer is deze foto gemaakt. Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 31.
Wĳ danken u bĳ voorbaat zeer voor uw reactie.

31
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

"Wil je met me trouwen?"

-
"Nee."

-
2 uur ongemakkelĳke

stilte
in de luchtballon.Er is gereageerd op foto nr. 30. Het gaat om Dhr. Bernard Janssen Janssen

van de Jolles. In de pan zitten waarschĳnlĳk mosselen er werden nl in die
tĳd wel eens mosselavonden georganiseerd op het Schipperscentrum.

Ha Ha

Ha 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 en bekĳk deze
videoboodschap.

(Duur: 19 minuten en 51 seconden).

Voorstelling over Titus Brandsma in theater Lindenberg Nĳmegen

Wat bezielde Titus Brandsma?

Dat vertelt acteur en toneelschrĳver Peter Vermaat in zĳn voorstelling:
Titus, held of heilige? Het gebeurt immers niet elke dag dat een
Nĳmeegse professor, geboren in een Fries boerengezin, heilig wordt
verklaard en uitgeroepen tot de grootste Nĳmegenaar aller tĳden.
Titus, held of heilige? is het verhaal van een kwetsbaar mens die
overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van
een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in
crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Hĳ moest het met de
dood bekopen, maar zĳn houding blĳft inspireren tot op de dag van
vandaag.
Peter Vermaat kruipt beurtelings in de huid van Titus en belangrĳke
personages uit zĳn leven. Hĳ laat hen spreken, beeldend ondersteund
door levensgrote poppen en rekwisieten.

Praktisch:
De voorstelling is op donderdag 1 december om 20.00 uur te zien in
de Karolingenzaal van Toneel en muziektheater Lindenberg,
Ridderstraat 23 in Nĳmegen. Voor meer informatie en kaartjes kĳk op
delindenberg.com.

https://youtu.be/_2j_Na8wH6s
https://www.delindenberg.com/theater/peter-vermaat
https://www.delindenberg.com/theater/peter-vermaat
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De persoon die ik zoek is oud-leerling van Don Boscocollege
Zwĳnaarde, studeerde er in 1998 af en is intussen minister van
Financiën. Wie is het? Botst u na enig opzoekwerk op Vincent
Van Peteghem of Matthias Diependaele? Wel, beide antwoorden
zĳn correct. Het zou dan ook een gemiste kans zĳn om hen niet
samen uit te nodigen op hun oude school. “Als we elkaar nu
tegen het lĳf lopen, gaat het ook altĳd even over Don Bosco.”

Door: Tim Bex

Woensdag, 8.45 uur. De schooldag is nog maar pas begonnen, maar
voor ministers Van Peteghem en Diependaele ligt er al een flinke
stapel huiswerk klaar. Zeker in de drukke tĳden die het
begrotingsakkoord met zich meebrengt. Toch maken beide heren
graag even de tĳd om terug te keren naar Don Bosco Zwĳnaarde, de
school waar ze hun jonge jaren doorbrachten en de basis legden
voor hun (politieke) carrière. Want vergis je niet, ondanks de vele
gelĳkenissen is er natuurlĳk ook een verschilpunt: hun politieke
overtuiging.
Waar Vincent lid is van CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams),
koos Matthias voor een carrière bĳ de N-VA (Nieuw-Vlaamse
Alliantie). We beslissen echter unaniem dat het vandaag eens niét
over politiek hoeft te gaan.

Het is intussen 24 jaar geleden dat jullie afstudeerden in Don
Bosco Zwĳnaarde. Is er veel veranderd?
Vincent: “Ik voel me zo’n oude vent die vertelt hoe het vroeger was
en hoe het allemaal zo snel verandert, best grappig. (lacht) Maar om
op je vraag te antwoorden: ja en nee. Er zĳn wel wat dingen anders,
maar het meeste herken ik nog. Het zĳn op dit moment vooral
aangename herinneringen die naar boven komen.”
Matthias: “Idem. Toen we de toiletten aan de speelplaats
passeerden, moest ik meteen terugdenken aan een grap die we eens
uithaalden met toenmalig adjunct-directeur meneer Vande
Kerckhove. Het komt allemaal weer naar boven.”
Vincent: “Dat had ik bĳ de sporthal! Ik weet nog goed hoe onze
frisbee daar eens op het dak belandde en we dan maar beslisten om
op het dak verder te spelen. Tĳden!”

Vincent Van Peteghem en Matthias Diependaele

Twee Vlaamse ministers met verschillende politieke visies, maar met dezelfde waardering voor Don Bosco
“We werden uitgedaagd om boven onszelf uit te stĳgen”

Lees verder →
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Ik hoor het al: jullie waren niet de braafste leerlingen van de
klas.
Matthias: “Dat viel wel mee hoor! Ik was best een brave leerling en
haalde eigenlĳk niet veel kattenkwaad uit. Toch niet op school, op het
internaat was dat iets meer.”
Vincent: “Juist, jĳ hebt ook op internaat gezeten.”
Matthias: “Klopt, in Don Bosco Sint-Denĳs-Westrem, aan de andere
kant van de autostrade. Ik zat er ongeveer drie jaar, van het vierde
tot het zesde. Een wanhoopspoging om mĳn jaar niet te hoeven
overdoen.
Tevergeefs. Het vierde jaar heb ik uiteindelĳk moeten dubbelen. Het
is ook daardoor dat Vincent en ik samen zĳn afgestudeerd, want
eigenlĳk ben ik een jaartje ouder.”

Kenden jullie elkaar dan al op school of is dat pas later
gekomen?
Vincent: “Kennen wel, maar het is niet dat wĳ in elkaars hechte
vriendengroep zaten of zo. (Matthias knikt) Maar je zit natuurlĳk in
hetzelfde jaar, dus je komt elkaar sowieso regelmatig tegen. Als ik
me niet vergis zat de klas van Matthias tegenover de onze.”
Matthias: “Correct. Jĳ in Latĳn-wiskunde, ik in Economie-moderne
talen. Met als leerkracht Sociaal-economische initiatie (SEI) ... Martin
Van Peteghem, de vader van Vincent.”
Vincent: “Weet je? Ik heb eigenlĳk voor Latĳn gekozen omdat ik
geen les van mĳn vader wilde hebben. (lacht)
Eigenlĳk was ik verschrikkelĳk slecht in Latĳn, maar ik wilde niet van
richting veranderen omdat hĳ dan mĳn leraar zou zĳn.”
Matthias: “Nochtans was jouw vader een prima leerkracht! Ik
herinner me nog goed hoe wĳ na schooltĳd terug naar het internaat
moesten. Niet ver, maar toch waren er regelmatig problemen met bus
of fiets. Dan stonden meneer Van Peteghem en zĳn Opel Omega
paraat om de pechvogels ‘thuis’ te brengen. Ik ben nog regelmatig
met hem meegereden.”

Kleine bedenking: de ene wilde geen les van zĳn vader, de
andere moest zĳn jaar overdoen. Waarom dan toch die keuze
voor Don Bosco Zwĳnaarde?
Matthias: “Heel makkelĳk: omdat ik me er goed voelde. De eerste
drie jaren kwam ik elke dag met het openbaar vervoer vanuit
Zottegem. Ik pakte de bus om 6.45 uur ’s ochtends en was ’s avonds
pas rond 18 uur thuis. En ook toen ik moest blĳven zitten, was de
keuze snel gemaakt. Ik kon voor een andere richting in een andere

school kiezen of mĳn jaar overdoen. Voor mĳ was er geen twĳfel: ik
wilde in Don Bosco blĳven.”
Vincent: “Mĳn situatie is natuurlĳk iets vanzelfsprekender. Mĳn vader
gaf er les, dus het was niet meer dan logisch dat ik ook naar DBZ
zou gaan. Daarnaast gingen ook heel wat van mĳn vrienden van de
lagere school naar Don Bosco. Ook voor mĳ was de keuze dus snel
gemaakt.”

Kunnen jullie dan ook beschrĳven wat Don Bosco Zwĳnaarde
zo uniek maakt?
Matthias: “Misschien wat cliché, maar: alles. Het was meer dan een
school. Leerlingen kregen er de kans om zich te ontplooien, werden
uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en konden kiezen uit een
enorm ruim aanbod aan activiteiten – tĳdens de schooluren of erna.
Zo heb ik bĳvoorbeeld nog kernwerking gedaan (met jongeren praten
over geloof en zingeving), volgde ik een animatorcursus in Sint-
Pieters-Woluwe en ben ik als gids mogen meegaan op de gekende
Turĳnreis. Het was dus meer dan gewoon wat les volgen.”
Vincent: “Zowel qua pedagogisch project als op maatschappelĳk vlak
is Don Bosco gewoon ontzettend sterk.

Lees verder →
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De activiteiten die georganiseerd werden en het verhaal dat erachter
zit ... Je merkt dat dat je vormt als mens. Dat je daardoor nu
aandacht hebt voor dingen waar je anders geen aandacht voor zou
hebben.”

Don Bosco heeft jullie dus ook in jullie verdere leven
geïnspireerd?
Vincent: “Zoals Matthias zegt: de Turĳnreis, de wandeltochten, de
sponsortochten, de Wereldjongerendagen ...”
Matthias: (onderbreekt) “De Wereldjongerendagen in Parĳs! Die was
ik al vergeten. Een moment van ontmoeting met 1,2 miljoen andere
jongeren ... Indrukwekkend!”
Vincent: “Inderdaad! Door zo’n dingen mee te maken, kan je als
jongere een enorme basis leggen. Een basis die ik tĳdens mĳn
studententĳd verder kon ontwikkelen. Ik was best een bezige bĳ in
Zwĳnaarde. Op mĳn rapport stond: ‘Vincent neemt deel aan te veel
activiteiten.’ Maar door de vele engagementen die ik toen heb
opgenomen, kon en durfde ik op latere leeftĳd ook meer
verantwoordelĳkheden opnemen.”
Matthias: “Je maatschappelĳk inzetten, bĳdragen aan de

samenleving ... Het zĳn allemaal
zaken die ik hier heb geleerd.
Natuurlĳk heeft dat ook met je
opvoeding te maken, maar zeker ook
met de vorming die je hier kreeg. De
normen en waarden die ik door dit
opvoedingsproject heb
meegekregen, zĳn blĳven hangen.
Heel erg zelfs.”
Vincent: “Ook het feit dat de
leerkrachten tussen de leerlingen
staan en dat je gestimuleerd wordt
om je te engageren, zĳn zaken die je
vormen en die je meeneemt naar de
toekomst toe. Don Bosco is bĳ mĳ
dus zeker blĳven hangen.”
Matthias: “Zal ik eens iets
bekennen? De mouwen van mĳn
hemd zĳn altĳd opgerold. Zelfs dát
komt door Don Bosco. Er werd ons
verteld – en dat bevestigde de Don
Boscostrip – dat Don Bosco zĳn

mouwen altĳd opstroopte. Waarom? Omdat hĳ altĳd klaar wilde staan
om de handen uit de mouwen te steken en te helpen waar nodig. Dat
is nóg iets wat ik heb meegenomen.” (lacht)

Komt Don Bosco nu ook nog ter sprake tĳdens jullie
ontmoetingen?
Matthias: “Je lacht, maar effectief: het doet nog altĳd iets. Als ik
Vincent of andere oud-leerlingen zie, wordt er gegarandeerd over
Don Bosco gepraat. Niet alleen over de school, maar ook over het
opvoedingsproject.”
Vincent: “Wat ook logisch is, hé. Je deelt dezelfde school en dus ook
dezelfde herinneringen. Wanneer je op vakantie iemand uit hetzelfde
dorp tegenkomt, schept dat ook een zekere band.”

Je zegt dat het opvoedingsproject is blĳven hangen. Maakt het
geloof daar dan ook deel van uit?
Matthias: “Ik ben een product van de Salesianen gebleven. Een
Salesiaan verzorgde de huwelĳksceremonie van mĳn jongste broer,
mĳn kinderen zĳn door een Salesiaan gedoopt en ook op de
begrafenis van mĳn moeder ging een Salesiaan voor. Die band is dus
gebleven.”
Vincent: “Zingeving en geloof kwamen op school ook voldoende aan
bod, dus voor mĳ is dat een deel van wie ik ben. Ik ben zo
opgegroeid en daar heeft Don Bosco zeker zĳn rol in gespeeld.”
Matthias: “Al moet ik toegeven dat ik mĳn geloof op een zekere
manier ben kwĳtgeraakt. Als ik een kerk binnenga, vind ik daar wel
rust, maar ik bid niet meer tot God. Ik denk dat ieder project een
eigen instrument heeft om katholieke normen en waarden door te
geven. Het instrument van Don Bosco werkte voor mĳ, dat van de
Katholieke Kerk niet meer. Pas op, ik ben zeker niet tegen de Kerk.
Mĳn vriendin bĳvoorbeeld wel en dat levert soms fijne discussies op.
Ja, er zĳn dingen misgelopen, maar is de Kerk daardoor opeens
slecht? Dat vind ik niet. We mogen ook niet vergeten dat de Kerk
voor ontwikkelingssamenwerking en onderwĳs voor de meest
kwetsbare mensen heeft gezorgd. Maar de Kerk groeit op veel
vlakken niet mee en maakt ook fouten die je ze wél kwalĳk mag
nemen.”
Vincent: “Wat je daar zegt over het instrument van Don Bosco kan ik
beamen. Die zingeving in het salesiaans project is een enorme
sterkte. Ik denk dat het opnemen van zingeving in een pedagogisch
project ook vandaag voor heel veel mensen een ondersteuning kan
zĳn.” Lees verder →
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Jullie zĳn ook allebei vader. Mag
Don Bosco al op nieuwe
inschrĳvingen rekenen?
Vincent: “Dat zien we wel. (lacht) Ik
zou het in ieder geval niet erg
vinden. Het is wat ik al zei: het feit
dat al die opgenoemde elementen
aanwezig zĳn in een school, maakt
het voor mĳ wel een logische keuze
om mĳn kinderen daarheen te
sturen.”
Matthias: “Ik zou dat ook wel willen,
maar ik vrees dat het net iets te ver
is.”
Vincent: “Je kan volgend jaar de
sfeer nog eens komen opsnuiven
tĳdens de reünie.”
Matthias: “Juist, de reünie! Volgend
jaar is het 25 jaar geleden dat we
afstudeerden. Om de vĳf jaar wordt
er een reünie gehouden. In 2023 is
het dus aan de klas van ‘98.”

Vincent: “Dat belooft!” (lacht)

Omdat ik het niet vind kunnen om tegenover twee ministers van
Financiën te zitten en geen enkele financiële vraag te stellen,
heb ik er toch eentje om af te ronden. Zoals jullie weten richt
Don Bosco zich op de meest kwetsbare jongeren. De kloof
tussen arm en rĳk wordt echter steeds groter. Hoe kunnen we
die weer verkleinen?
Vincent: “Door ervoor te zorgen dat mensen gestimuleerd worden
om hun leven in handen te nemen. Je moet hen motiveren om te
gaan werken en zo hun eigen leven vorm te geven. Maak werken zo
interessant mogelĳk: op financieel vlak, maar ook qua organisatie. En
een tweede belangrĳk punt: zorg voor voldoende ondersteuning voor
de mensen die het tempo van onze maatschappĳ niet kunnen
volgen.”
Matthias: “Zelfs bĳ deze vraag ga ik Don Bosco bovenhalen. Er
wordt gezegd dat Don Bosco vroeger meer geld in handen heeft
gehad dan het jaarlĳkse BBP (Bruto Binnenlands Product) van
België. Ik weet niet of dat waar is, maar dat is het verhaal.

Don Bosco kreeg veel geld van de rĳken en gebruikte dat voor de
armen. Waar Don Bosco voor mĳ ook voor staat, is voor het uitdagen
van jongeren. Dat is iets wat ik nu mis in het katholiek onderwĳs: dat
‘pushen’ van jongeren. Natuurlĳk moet je zorg dragen voor wie het
moeilĳk heeft, maar je mag niet vergeten om de mensen ook uit te
dagen. Je moet hen geen hangmat geven, maar een springplank. De
voorbĳe anderhalve eeuw was het katholiek onderwĳs in Vlaanderen
een belangrĳke speler die de kloof tussen arm en rĳk verkleinde.
Waarom? Omdat ze iedereen uitdaagde om zĳn of haar eigen
talenten te ontdekken en boven zichzelf uit te stĳgen. Dat heb ik zelf
ook ervaren en dat is volgens mĳ ook de beste manier om mensen
omhoog te duwen op die sociale ladder. De laatste twee decennia is
ons katholiek onderwĳs dat verloren. Zeer jammer! Daar mag Don
Bosco zich in de toekomst niet aan laten vangen. We mogen de
jongeren niet alleen pamperen, maar moeten hen ook blĳven
uitdagen.”

Overgenomen uit Don Bosco magazine nr. 4 - 2022
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DOOP

Op woensdag 9 november werd Friederich Albertus
(Frits) de Voer gedoopt. Frits is het zoontje van Jean en
Angelique de Voer - Boschker. Peetouders zĳn Frielène
Sipkema Lutjens en Monique Vermeulen.
Frits werd gedoopt door aalmoezenier B. van Welzenes
sdb in de heilige Geest kapel te Hoogsoeren.
Wĳ wensen Frits een leven vol geluk en gezondheid en
een fijne doopdag!

HUWELĲK

Op dinsdag 15 november zĳn Kholina Svitlana en Kyrnickiy Dmitro
in het huwelĳk getreden. Het huwelĳk is door aalmoezenier Van
Welzenes op het Landelĳk Parochiecentrum in Nĳmegen ingezegend.

OVERLEDEN

Op zondag 6 november is, op de leeftĳd van 88 jaar,
Maria Leontina (Ria) Theuns – de Bot overleden.
Echtgenote van Frans Jegen † 1982. Echtgenote van
Piet Theuns † 2010.
De uitvaartplechtigheid voorafgaand aan de crematie
heeft op donderdag 10 november binnen de intieme
beslotenheid van de familie plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Fam. Jegen, Marsdiep 20, 3332 TC
Zwĳndrecht.

VERHUISD

Per 20 november 2022 verhuist mevr. Riet Wendt – Vermeeren van
de Havenweg in Nĳmegen naar haar nieuwe adres Henk van
Tienhovenstraat 67, 6534 JB Nĳmegen. Haar telefoonnummer blĳft
ongewĳzigd.

Onderweg in de toekomst

Het jubileumboek ‘Onderweg in de toekomst’ is nog steeds te
bestellen. Lees hoe 50 jaar sociaal-pastoraal werk handen en voeten
kreeg. Het boek is rĳkelĳk geïllusttreerd. Lees hier hoe te bestellen.

https://kscc.nl/Onderweg%20in%20de%20toekomst/
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18-11 Dhr. Ton Scholten; Guido Janssen.
19-11 Dhr. Jos Geutjes; Richard Mooren, Spes Nova;

Dingeman van Ĳzerlooĳ.
20-11 Antoinette van der Klocht-van Ommen.
21-11 Mevr. Mildred de Vries; Michelle van Gils, m/s ‘Rodeo’;

dhr. Ad Suykerbuyk; Gonnie Lenten; Peter Beyer.
22-11 Mevr. Marina Vermaas-v/d Giessen; Stan Schoenmakers;

dhr. W. de Beyer uit Oosterbeek; Leanne van de Wielen;
Rik van Toor, m/s ‘Enigma’.

23-11 Bianca Poppelier-Janssen; Klaas Bouman; Pieter Rikken;
Elsje Mulders; Beau van der Neut.

24-11 Philip Valk; Edwin Peters.
25-11 Leidy Janssen-Verberck.
26-11 Mevrouw Meyer; Sylvia Janssen; Rutger van der Hoeven;

Frans Buil; mevr. Elly van Weel.
27-11 Dhr. Roland Bosman; Sandra Scholten; Esther Zĳlmans.
28-11 Marcel Derksen; dhr. Joris v.d Berg; Dorien Wennekes;

Oscar Jansen; Joost Gerrits; Stephanie Wams; Elsa Scholting.
29-11 Marielle Verberck. Ruben Bomert; mevr. Gemma Raats;

Ties van Dorst.
30-11 Corry Thonissen.

DECEMBER
1-12 Mevr. Sonja Verschuren-Sanders, “Bellona-V”; dhr. Henk Lischer,

“Natascha”; mevr. Mientje Paal; Wout Verschuren, m/s “Joël”.

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022

George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Dhr. Ad Bierens,
J. Rutten (Tegelen),
dhr. Theo van de Wĳgaart,
ouders Buil-Wanders,
ouders Heĳmen-van Ophuizen,
broeder Audifax, Bert van Rĳn,

1E ADVENT ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

ouders J. Schimmel sr.,
dhr. André Raaĳmakers en Jochem,
ouders Nel Zĳlmans-Schoenmakers, Cornelis Zĳlmans,
ouders Piet Sep, weduwnaar van Iny Sep-de Roo.

Foto:M
artProductions
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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. 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.
* Joas, zoon van Harriët Sietses en Joost van Ede. PRINSES
MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.
* Dhr. Gerus Brugman.
NĲMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.
* 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. Ad Suĳkerbuĳk, woonlocatie Eikenhorst, (1e verdieping –
kamer 173).
GROESBEEK, PARKLAAN 21, 6561 LA.
* Dhr. Gerard de Koning (man van Xenia).
FRANKRĲK, 309 IMPASSE VERDOT, 47350 ESCASSEFORT.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Tom Meeuwsen.
NĲMEGEN, JOACHIM EN ANNA. GROESBEEKSEWEG 327,
6523 PA.
* Dhr. Wim van Beers, (verpleeghuis Waalburcht).
PAPENDRECHT, KLEINE WAAL 6, 3353 BT.
* Mevr. Tonny van Megen.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7j, 6686 BS.
* Dhr. Molengraft
ROTTERDAM, MAASSTAD, MAASSTADWEG 21, 3079 DZ.

Foto:A
ndrea

Piacquadio

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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Grote Clubactie 2022
Er zĳn nog loten te koop. Helpt u ook mee om deze Grote
Clubactie weer tot een succes te maken? De opbrengst is voor
de Ziekenvaartocht met de Prins Willem Alexander. Van ieder
verkocht lot gaat 80% naar dit goede en mooie doel. Een lot kost
€ 3,00.

U kunt nog loten kopen tot 5 december van dit jaar. De trekking zal
op 6 december plaatsvinden.
Op dit moment zĳn er ook al 6 superloten verkocht. Een superlot kost
€ 150,00 en staat gelĳk aan 50 losse loten. Graag verkopen wĳ nog
meer van deze superloten. Sommige bedrĳven kopen zo’n superlot
en geven dan de losse klanten een lot cadeau. Iets voor U?
Wĳ moeten nog wat loten verkopen om op hetzelfde succes van
voorgaande jaren te komen. Help ons mee.
Hieronder de informatie over waar u hiervoor terecht kunt:

• Schipperscentrum Nĳmegen (Ria Lentjes) 024-3777575)
• Schipperscentrum Het Zuiden (Jos van Dongen)
• Zwĳndrecht (Jean Wĳnen)
• Karel Schreurs 06-20406872
• Mail aan info@kscc.nl
• Mail aan k.schreurs@kscc.nl
• Geld overmaken (€ 3,00 per lot) naar NL42ABNA0500244324

t.n.v. Katholiek Schipperswerk Rotterdam o.v.v. Grote Club Actie
2022 en uw adres.

Maakt u gebruik van de laatste optie, vergeet dan niet uw adres op te
geven. Anders kunnen wĳ niet de loten naar u opsturen.

Alle beetjes helpen.

Karel Schreurs
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AGENDA KSCC NĲMEGEN november/december 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 19.30 uur Repetitie KSCC Kerkkoor.

Elke woensdag 10.30 uur Repetitie koor De Waalkanters

Vr. 18 nov. 19.00 uur KSCC Vrĳwilligersavond. Alleen voor
genodigden.

Za. 19 nov. 11.00 uur Reunie van de PWA vrĳwilligers.

Zo. 20 nov. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

Zo. 27 nov.
11.00 uur Eerste Adventzondag. H. Mis met celebrant

aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

12.15 uur
Sinterklaasmiddag voor alle kinderen van
binnenvaart, circus en kermis. Met een leuk
voorprogramma.

Do. 1 dec. 10.30 uur Schuttevaer Smart Shipping Event. In Cultureel
Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht.

Zo. 4 dec. 11.00 uur Tweede Adventzondag. H. Mis met celebrant
aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

Wo. 7 dec. 9.00 uur Busreis naar kerstmarkt in Essen (D)

Do. 8 dec.
11.00 uur Soos met... Kerstsfeer met muziek.

13.00 uur Overleg over Telematicadag 2022.

Za. 10 dec.
10.30 uur Jaarvergadering van Binnenvaartmuseum

Nĳmegen

12.00 uur Open Dag. Binnenvaartmuseum Nĳmegen.

Zo. 11 dec. 11.00 uur Derde Adventzondag. H. Mis met celebrant
aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

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. 15 dec. 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. 24 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.

Do. 15 dec. 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. 20 dec. 13.30 uur Binnenvaartsoos met een kerstborrel.
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. 25 nov. 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.

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. 20 nov. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 23 nov. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 27 nov. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 30 nov. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 4 dec. 10.30 uur Woord en Communiedienst.
Wo. 7 dec. 13.30 uur Woord en Communieviering.
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2022
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam.

Zo. 27 nov. 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Remy Jacobs. Na
de viering is er een Schippers Ontmoetings Dag
georganiseerd met een brunch. U dient zich
voor deze dag aan te melden. Zie pagina 6.

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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Sinterklaasfeest op KSCC Nĳmegen

Zondag 27 november is het weer zover. Dan komt de goedheiligman
op bezoek op het KSCC parochiecentrum te Nĳmegen.

In ieder geval willen wĳ er voor de kinderen een groot feest van
maken.

Nadat de kinderen de Sint hebben verwelkomt en enkele liedjes voor
hem gezongen hebben, mogen de kinderen Sinterklaas vragen om
een gunst of een cadeautje.

Het bezoek van de Sint is ook via livestream te volgen. De uitzending
begint om 12.30 uur.

Aan de ouders:

Het is belangrĳk dat alle gegevens in het Grote Boek van de Sint
kloppen. Daarom willen wĳ u vragen om onderstaand formulier in te
vullen en naar ons toe te sturen. Wĳ verzamelen dan alles en sturen
het weer door naar Sinterklaas.

Ga voor alle informatie naar onze website.

https://youtu.be/gSLj1NCpFpc
https://kscc.nl/sinterklaasfeest-op-kscc-nijmegen/
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KERSTMARKT ZONDAG 18 DECEMBER 2022

Op zondag 18 december 2022 wordt hopelĳk weer de traditionele
KSCC kerstmarkt gehouden op ons KSCC Schipperscentrum.
Men kan een tafel huren voor € 5,00. Voor het huren van de tafels
kunt u bellen naar het KSCC en vragen naar Ria Lentjes,
Tel. 024 – 377 75 75.

De tafels worden leeg geleverd zodat men zelf de tafels kan
aankleden en versieren. Indien nodig is er stroom aanwezig.

Opbouw op zaterdag 17 december 2022 van 11.00 tot 13.00 uur en
zondag 18 december van 9.00 uur tot uiterlĳk 10.30 uur. Tĳdens de
Heilige Mis wordt er niet opgebouwd en niets verkocht.
De kerstmarkt begint rond 12.15 uur (direct na de Mis) en duurt tot
ongeveer 16.00 uur.

OOK DIT JAAR ZĲN ER KERSTSTUKJES TE KOOP AAN BOORD
VAN HET K.S.C.C. NĲMEGEN

De kerststukjes worden weer gemaakt door Yvonne.
De opbrengst is voor het goede doel.

U kunt kiezen uit twee Kerstukjes.
In het volgende Christoffel Nieuws
van 1 december ziet u welke
Kerststukjes en de prĳzen.

U kunt dan bestellen tot en met
zondag 11 december via de mail:
info@kscc.nl of bel even naar het
K.S.C.C. 024 – 377 75 75.

De Kerststukjes kunnen dan worden
afgehaald vanaf vrĳdag 16 december
in de middag op het K.S.C.C.
centrum.

(Uiteraard zĳn er ook Kerstukjes te
koop tĳdens de Kerstmarkt op zondag
18 december. Deze Kerststukjes
hoeven NIET besteld te worden.) (Foto dient ter illustratie)
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Dit komt er allemaal af op de binnenvaart: wees voorbereid
Trackpilot, semi-autonoom varen, slimme sluizen, voyage data
recorders of schepen die automatisch kunnen aanmeren. Het gaat
hard met deze ontwikkelingen in de binnenvaart. Slimmer varen,
veelal aangeduid als smart shipping, roept ook veel vragen op. Is het
veilig, is het te betalen en passen wetten nog bĳ deze slimme
schepen?
Op het eerste Smart Shipping Event van Weekblad Schuttevaer
gaan we in op alle facetten van smart shipping en geautomatiseerd
varen en wat het betekent voor schippers, binnenvaartondernemers
en toeleveranciers. Het evenement vindt plaats op donderdag 1
december bĳ Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht.
Onderwerpen
• Een moderne rederĳ kan niet zonder slimme systemen
• Waarom zet bevrachter Naval Inland Navigation in op semi-
autonome schepen?
• Wat is de link tussen Smart Shipping en Smart Logistics?
• De toekomst met smart shipping is dichterbĳ dan je denkt. Wat doen
de ministeries in Nederland en Vlaanderen om dit mogelĳk te maken?
Het Smart Shipping Event is het podium voor alle ontwikkelingen op
het gebied van slimmer varen, geautomatiseerd varen en intelligent
datagebruik. Het event neemt de maritieme sector mee in wat er nu
gebeurt en wat gaat komen. Het evenement richt zich op binnenvaart,
rederĳen, scheepsbouwers, vaarwegbeheerders als Rĳkswaterstaat,
beleidsbepalers en wetenschappelĳke instituten als universiteiten en
TNO.
Praktisch
Wanneer: donderdag 1 december 10:00 – 17:00 uur
Waar: Cascade, Hoge Kade 50 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht
Voor meer informatie en toegangskaarten ga naar de website van
Smart Shipping Event.

Dag van de Binnenvaart

De Dag van de Binnenvaart van
zaterdag 12 november is een groot
succes geworden. KSCC Nĳmegen en
het aldaar gevestigde
Binnenvaartmuseum Nĳmegen hebben
veel bezoekers mogen ontvangen.
Misschien was het succes niet in de
laatste plaatas te danken een artikel dat
in de Gelderlander verscheen.

https://events.schuttevaer.nl/smart-shipping-2022/
https://events.schuttevaer.nl/smart-shipping-2022/
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Busreis naar Kerstmarkt Essen (D)

Hallo allemaal
Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben 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.

Er is nu nog plaats in de bus. U kunt u nog aanmelden
tot en met 30 november

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

mailto:m.bosman@kscc.nl
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Maandag verlaten we Hasselt en varen naar
de Blauwe Kei. Hopelĳk blĳft het nog een tĳdje
mooi weer. Dan is het daar goed toeven. Je
ligt er tussen de bossen tegen een groen
kantje. Als je boodschappen wilt halen, moet
je met de fiets naar Lommel of Balen. Daar is
ook een supermarkt. Maar aan de Blauwe Kei
zĳn alleen een paar cafés en een restaurant
waar je lekkere gegrilde ribbetjes kunt eten. 's
Avonds om zeven uur staat er al een rĳ om
binnen te komen. De mensen komen overal
vandaan. Zo lekker zĳn die ribbetjes. Je krĳgt
drie van die grote stukken op je bord. Als je
van binnen geen mudzak hebt hangen kun je
ze lang niet op. Als je sommige mensen ziet
eten vraag je je af waar ze het allemaal laten.
Zo zat er eens een jongetje in de klas die het
altĳd had over vreten. De meester maakte
daar en opmerking over en zei: Jantje,
mensen eten en dieren vreten. Dus goed
onthouden: mensen eten al vreten ze nog
zoveel.

We fietsen ook een keer naar Leopoldsburg.
Dat zĳn ongeveer 20 kilometer langs het
kanaal. Hier zĳn we echt in de oude Kempen.
Op het eind van het kanaal hebben ze een
mooie jachthaven gemaakt. Die ligt helemaal
vol. Ik weet nog goed dat wĳ er in mĳn jonge
jaren wel eens een vracht grind naar toe
brachten. De plaats waar we toen losten is nu
de jachthaven. Het plaatsje zelf vinden we

niet zo mooi. De winkelstraten liggen er niet
mooi bĳ elkaar. Maar de rĳstevla met koffie
smaakt er prima. Wat is het leven toch goed!
Ze zeggen dat we het later in de hemel nog
beter krĳgen, maar dat kan ik niet geloven.
Op vrĳdag fietsen we naar Reusel. Dat is net
over de grens in Nederland. De tocht gaat
bĳna helemaal door de bossen. In Reusel is
een grote supermarkt en daar doen we wat
inkopen. Als we terugfietsen komen we langs
Postel. Daar is een abdĳ van de witte paters.
Je kunt er abdĳbrood kopen. Dat ziet er lekker
uit, dus kopen we zo'n karrenwiel. Het zĳn
grote ronde broden. Wĳ wilden liever een
halve, maar dat deden ze niet. Alles of niets.
We hebben de hele week abdĳbrood moeten
eten. Het was op het laatst zo droog als kurk.
Dat is een miskoop geweest. Naast de kerk
hebben de paters nog een kaasmakerĳ en
een restaurant, waar je lekkere Brusselse
wafels kunt eten met aardbeien en slagroom.
Daar hebben we ons op getrakteerd. Ik zeg
tegen Miek: we moeten onszelf maar kietelen,
want een ander doet het niet meer. Laten we
het er maar van nemen. Ik heb een vrouw die
bĳ zo'n aanbod nooit tegensputtert. Als we *s
avonds aan boord komen, hebben we onze
kost wel weer verdiend, vinden wĳ. Het was
een flinke fietstocht.

Zondags komen Thea en Heinz met hun drie
spruiten. We gaan met zĳn allen naar
Bobbiaanland. Dat is met de auto niet zo ver
van ons vandaan. Het is een groot pretpark.
Er valt van alles te beleven voor de kinderen,
maar ook de grote mensen hebben er veel
plezier. De kinderen hebben de dag van hun
leven. Ze kunnen 's avonds geen pap meer
zeggen en wĳ ook niet. Het was een mooie
dag, maar aan alles komt een eind. We gaan
de Blauwe Kei weer verlaten met het

voornemen om er zo spoedig mogelĳk terug
te komen.
Op de terugweg blĳven we een dag in Weert.
Daar komt Sjanneke met een vriendin aan
boord. De volgende dag vertrekken we naar
Eindhoven. Daar zĳn we met de tjalk ook nog
niet geweest. Er woont een broer en die gaan
we ook eens opzoeken. Charles heeft de
havenmeester al verwittigd dat wĳ er aan
komen en we krĳgen een mooi plaatsje om te
liggen.

Wordt vervolgd.

Harrie Broekmeulen schreef zĳn
herinneringen aan zĳn laatste
varensjaren op in het boekje ‘Wie
schrĳft die blĳft’. Na het overlĳden
van Harrie in oktober 2020 hebben
wĳ besloten met deze feuilleton
door te gaan. Zĳn herinneringen
hebben iets extra’s gekregen.
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Koninklĳke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rĳn- en
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Algemene Schippers Vereeniging

IVR

European Barge Union (EBU)

Europese Schippers Organisatie (ESO-
OEB)

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Vereniging “De Binnenvaart”

Sociëteit de Wandelgang

Marine Club Rotterdam

Binnenvaartpastoraat Protestantse Kerk

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

Stichting voor Landelĳk Onderwĳs aan
Varende Kinderen (LOVK)

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

Stichting Limena – reformatorische
internaten voor schipperskinderen

STC Group – Scheepvaart en Transport
College

VAART!

Binnenvaartkrant

Scheepvaartkrant

Weekblad Schuttevaer

Binnenvaart media

De Kermis Carroussel
De Komeet
Kermis.nu
De Kermisgids

Kermis media

Circus Web
De Piste
Der Komet (Duitstalig)

Circus media
Nederlandse Kermisbond (NKB)

Nederlandse Bond voor Kermisbedrĳven
(BOVAK)

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

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

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

Netwerkorganisaties kermis

Circuspunt

Wereld Circus Association (ECA)

Fédération Mondiale du Cirque (FMC)

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland

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

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

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

Netwerkorganisaties circus

Netwerkorganisaties binnenvaart EXTERNE LINKS
VOOR BINNENVAART - CIRCUS - KERMIS

Volg het KSCC op:

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

Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpost Nĳmegen (bĳ CWZ) Weg door Jonkerbos 108

0900-88 80
Tandheelkunde 024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post 024-365 85 44
Apotheek Radboud post 024-361 91 91

ZIEKENHUIZEN: NĲMEGEN

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

ZIEKENHUIS: ARNHEM

Rĳnstate Wagnerlaan 55 088-005 88 88

KERMIS

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

CIRCUS

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

ONDERWĲS/INTERNATEN

St. Nicolaas internaat Nĳmegen 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar: www.st.meander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stichting Riĳdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65

BINNENVAART:

L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Koninklĳke Binnenvaart Nederland 078-782 05 65
Afdeling Schuttevaer Z O N 06-514 39 451
Censis Barendrecht 0180-69 14 20
A.S.V. Zwĳndrecht 06-109 77 114
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06

RĲKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02

Sluis Weurt 088-797 40 20
Sluis Tiel 088-797 42 35
Sluis Hagestein 088-797 36 88
Sluis Amerongen 088-797 36 78
Sluis Driel 088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix) 088–797 39 10
Sluis Grave 088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries 088-797 41 35
Sluis Wĳk bĳ Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht 088-797 42 20
Sluis Volkerak 088-797 49 90

VP Nĳmegen 088-797 41 70
VP Dordrecht 088-797 08 00
VP Wĳk bĳ Duurstede 088–797 36 85
VP Brandaris 088-797 45 98
VP Wemeldinge 088-797 48 01
Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant 0800–03 41

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:

Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nĳmegen 14 0 24
Bureau voor Rechtshulp 0900-80 20
Informatie Rĳksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst 0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep 024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst 0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen 06-225 25 998
Havendienst Nĳmegen 06-461 95 473
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rĳksverkeersinspectie) 088-489 00 00
KSCC Regio ‘t Zuiden 0162-52 17 82

ALARMNUMMER: 1 1 2

Politie (meldkamer) 0900-88 44
Waterpolitie 0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem 0800-70 00
Brandweer 088-457 50 00

BELANGRĲKE TELFOONNUMMERS EN WEBSITES

Fo
to
do
or
R
on

La
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

Kerkkoor
Waalkanters
Ziekenzorg
Soos met …

P.W.A. Coördinator

Y. Meering
G. Valk / M. Bosman
Vacature
G. Verschuren
H. Leensen
G. Janssen-Raats
M. Bosman-Nuĳ

Kosters-ploeg
Onderhoud
Kerkbalans /

Gezinsbĳdrage
Livestream

B. Derksen
P. Wanders
H. Mooren

R. Van Schaĳk

Coödinatiegroepen:

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 24 verschĳnt op donderdag 1 december 2022.
Deadline: maandag 28 novemberv.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman, Diny Hofman, Tim
Bex, Karel Schreurs.

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelĳke parochie voor de binnenvaart,
circus- en kermisgemeenschap en verschĳnt elke twee weken. Christoffel Nieuws is een
familiemagazine voor de trekkende bevolking.

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

Redactieadres:
Waalhaven 1 k, 6541 AG Nĳmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

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