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Wĳgula ontvangt predicaat Koninklĳk

21 november ontving rederĳ Wĳgula in Druten het
predicaat Koninklĳk. De onderscheiding werd uitgereikt
door de Gelderse gedeputeerde Jan Markink, in het bĳzĳn
van burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld en
wethouder Ronald Thoonen.
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Schippers ontmoetingsdag Rotterdam

Zondag 27 november was er weer eens een Schippers
ontmoetingsdag in Huize Antonius. Na de mooie viering op
deze 1ste zondag van de Advent was er een verdieping
hoger koffie met iets lekkers en alle gelegenheid om bĳ te
praten. Fĳn dat mensen in contact willen blĳven.
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Sint op het centrum

Voor de kinderen en de ouders en opa’s en oma’s was het
zondag 27 november een spannende dag. Sinterklaas zou
’s middags met zĳn Pieterbazen het centrum bezoeken.
De Sint werd begeleid door een aantal jonge Pieten. Voor
de Sint was de Verhalenstoel uit de kapel klaargezet.
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Van de directietafel

Hĳ komt, hĳ kwam de goede Sint…

Voor de kinderen – en de ouders en opa’s en oma’s – was het
zondag jl. een spannende dag. Sinterklaas zou ’s middags met zĳn
Pieterbazen het centrum bezoeken. Een feest is het geworden. Dat
de Sint ondanks zĳn leeftĳd redelĳk gezond en goed ter been was
bleek uit het feit dat hĳ met zĳn zwarte Pieten met gemak van de
Spanje Boot overstapte op de ms Vertrouwen en daarna op het
steiger van het KSCC schipperscentrum. Er was een voldoende
kundige bemanning aan boord. Bĳ het overstappen was er aandacht
voor zĳn feestelĳke en kostbare kleding: die mocht niet vuil worden.
Eenmaal op het steiger werd hĳ hartelĳk onthaald door de kinderen.
Het gezicht van de Sint en zĳn Pieterbazen straalden.
De Sint werd begeleid door een aantal jonge Zwarte Pieten. Die
gaven een leuke noot aan het geheel. Het hele feest werd uitstekend
geredigeerd door Mieke. En mocht u het niet weten, er komt heel
veel bĳ kĳken. De verzorging van de kleding en het kapsel van de
Sint en de Zwarte Pieten: de toga, de albe, de mĳter, de mantel,
koorkap, handschoenen, kousen en schoenen.

Van de directietafel

Wat zagen deze er mooi uit. Doordat de Sint met de Pieten ’s nachts
over de schepen en over de daken van huizen en wagens van de
kermis en circuskinderen gaan – dus blootgesteld aan weer en wind
– vraagt dit extra aandacht. Voor een kapster werd gezorgd.

Voor de Sint was de Verhalenstoel uit de kapel klaargezet: de stoel
van waaruit elke zondag het verhaal uit de Bĳbel wordt voorgelezen.
Kĳkt u maar naar de livestreamuitzending. U kunt het zelf zien en
meemaken. Uitbundig werd Sinterklaas toegezongen, begeleid op
de piano door Martien. Voor kinderen die niet bĳ het feest konden
zĳn was de livestream een oplossing.
Alle kinderen mochten met hun (groot) ouders bĳ de Sint komen. De
Secretaris Piet las voor wat de Sint te weten was gekomen. Altĳd
optimistisch en wanneer er een foutje genoemd werd, een
bemoedigend woordje voor de toekomst.
Aan pepernoten en chocolademelk geen gebrek.
Na een dankwoord van de aalmoezenier en onder het zingen “dag
sinterklaasje dag dag dag zwarte Piet” vervolgden de Sint en de
Pieten hun reis om heel veel andere kinderen blĳ te maken met een
bezoekje en cadeautje.
Veel handjes ruimden alles op en zorgden ervoor dat de aula er
weer spic en span uitzag.
U weet dat de Sint zĳn verjaardag eigenlĳk op 6 december viert.
Mochten er nog kinderen zĳn die hun schoen willen klaarzetten: zĳ
zĳn van harte welkom.
Dank aan de Sint en zĳn Pieterbazen, aan Mieke, aan Hetty, aan
Ruben en Hans, Ria en het beherend team en vrĳwilligers, de
fotograaf, de boekjes maker etc.
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Met uw nalatenschap draagt u bij aan de
Kerk als netwerk van liefde.

B. van Welzenes sdb - landelijk aalmoezenier

Elektronisch betalen

Elektronisch betalen kan op zeer veel plaatsen. Er wordt aan
gewerkt om het aan boord van het KSCC Nĳmegen ook mogelĳk te
maken. Misschien herkent u het bĳ u zelf,
maar weinigen hebben nog cashgeld in de
portemonnee.
Offertes voor een apparaatje worden
bekeken, prĳzen – want het kost allemaal geld
– vergeleken. Wĳ hopen er binnenkort mee te
kunnen starten.

Van de directietafel Het KSCC en de parochie in uw
testament vernoemen

In het bisdom blad van Rotterdam stond een artikel. ”Nalaten aan de
parochie: een daad van Liefde.” Het bisdom brengt dit thema bĳ
haar parochianen onder de aandacht. Bisschop Hans van de Hende
noemde dit een aantal jaren geleden: ‘Geld geen hoofdzaak, maar
wel noodzaak.’
Op radio, tv en de schrĳvende pers vindt je diverse spotjes waarin
aandacht gevraagd wordt om donatie te vermelden in het testament.
Daarom brengen wĳ u dit onder de aandacht. Onze parochie leeft
alleen maar van de inzet van de vrĳwilligers, de gezinsbĳdrage en
de vele giften en gaven.
De Duitsers zeggen: ”der Kluge Mann baut vor”. Wanneer er een
ondersteuning van de aalmoezenier/directeur wordt aangesteld
moet er wel een financieel perspectief zĳn voor deze kracht voor de
middellange termĳn. In de eerste uitgave van het Christoffel Nieuws
in het jaar 2023 wordt u hierover nader geïnformeerd.

Elektronisch collecteren

Elektronisch betalen bĳ collectes: we raken
eraan gewend. Wanneer het Nierfonds of de
Hartstichting bĳ u aan de deur komt bieden ze
ons hun collectebus met een QR code aan.
Door uw smartphone wordt een code gescand.
Het bedrag kunt u zelf intikken. In een van de
vorige uitgaves van het Christoffel Nieuws
hebben wĳ u n.a.v. het bezoek aan de
kerkenbeurs in Houten hierover geïnformeerd.
Een vraag. Mocht iemand van u met deze wĳze van collecteren
ervaring hebben in een of andere kerk, of iemand kennen die
ervaring heeft? Laat het ons weten.
Van mensen met ervaring word je wĳzer en kan er gemakkelĳker
een beslissing genomen worden.
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Van de directietafel Reliekschrĳn Dionysius de
Kartuizer wordt geopend

Dit staat in het persbericht van het bisdom Roermond te lezen.
Dionysius is in 1402 geboren als Denis van Leeuwen in St. Truiden
in België. Hĳ trad in de orden der Kartuizers in het klooster in
Roermond. Hĳ reisde veel en bouwde op diverse plaatsen kloosters,
onder andere in Sint-Oedenrode.
Dionysius heeft veel geschriften
nagelaten. Politiek-diplomatiek
was hĳ sterk. Zo gaf hĳ advies aan
Philips de Goede, hertog van
Brabant en bemiddelde hĳ
succesvol in het conflict tussen
Arnold van Gelre en diens zoon
Adolf.
De schrĳn wordt zaterdag 3
december in de Canisiuskapel in
Roermond geopend. De stoffelĳke
resten worden nog onderzocht o.a. de schedel, dit op verzoek van
de stichting Edmond Delhougne uit Roermond. Zĳ hopen informatie
te krĳgen over de leefstĳl van de mensen van toen. Wat waren de
voeding en leefgewoonten? Hopelĳk doet men veel ontdekkingen
die gebruikt kunnen worden ter bevordering van de
gezondheidssituatie van nu.

Zondag 4 december tweede zondag van de advent

Mochten wĳ zondag jl. de oproep horen om waakzaam te zĳn,
zondag aanstaande krĳgen wĳ een perspectief als wĳ de 10
geboden van God naleven. Een vredig tafereel levert dat op: de wolf
en het lam wonen samen, de panter vlĳt zich neer naast het bokje.
Zie je het voor je? Zet deze gedachten af tegen de huidige tĳd
waarin wĳ leven. Een schĳnbaar onhaalbaar ideaal.
Johannes, de voorloper van Jezus haalt uit naar de Farizeeën. Als
een felle persoonlĳkheid manifesteert hĳ zich met een heel
duidelĳke boodschap. Gooi het roer om, bekeert u, maak in uw hart
en in uw leven ruimte opdat God er in geboren kan worden.
De farizeeën hebben de wet wel in hun hoofd, maar niet in hun hart.
In die tĳd lieten velen zich door Johannes dopen. Onderdompelen,
om een nieuw leven te beginnen. In onze tĳd wordt het sacrament
van de doop naar de achtergrond geschoven vaak met als
argument… de kerk, de priesters etc. U kunt dit zelf invullen.
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Van de directietafel

Even en terug blik op de onlangs gehouden algemene
vergadering van Koninklĳke Nederlandse Binnenvaart

De fusie die in april plaats vond tussen CBRN, CBOB en BLN is een
zeer goede zaak geweest.
Veel gebeurt op papier, maar alles moet geïntegreerd worden.
Medewerkers moeten aan elkaar wennen. Gelukkig werd er al veel
samen gedaan.
Een fusie gaat altĳd met vallen en opstaan.
Jammer dat de vergadering niet online was, en dat de
vergaderstukken te laat bĳ ons waren.
Dit zĳn opstartproblemen die opgelost kunnen worden. Het
overgrote deel van de aanwezigen was positief gestemd. Er zal nog
het nodige aan informatie, communicatie geschaafd moeten
worden. Daarvoor is reflectie met de mensen op de werkvloer en de
leden van vitaal belang. Voeling met wat er echt leeft op de basis is
elke keer een stap voorwaarts.

Doop Joshua in circus Freiwald 2018. Foto: Gerard Guiking

Dopen is belangrĳk

Dopen is een kind als een geschenk van God accepteren en het in
de Geest van de 10 geboden in zĳn of haar leven voorgaan.
Wanneer een volwassene gedoopt wordt betekent het niet alleen
dat hĳ/zĳ een nieuwe levensstĳl aangaat, maar is de geborgenheid
even belangrĳk.
De geborgenheid die de gelovige gemeenschap biedt, is essentieel.
In gezamenlĳkheid kunnen wĳ elkaar geborgenheid bieden. Maak
een pas op de plaats, kĳk waar je staat, de blik vooruit en dan aan
de slag.

Prettig weekend,

B.E.M. Van Welzenes sdb

Directeur KSCC
Landelĳk aalmoezenier

Foto: KBN
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christoffel
Nieuws,

Als we het hebben over ‘hoe loopt het?’ gaat het zelden over
wandelen. Leuk hoe taalkundig allerlei verbanden kunnen worden
gelegd met sporten en bewegen. We wandelen even door de
agenda heen en wie trekt de stoute schoenen aan? Als we dat
traject ingaan is het dan geen doodlopende weg? En natuurlĳk zĳn
er ontwikkelingen die samenlopen of er is een samenloop van
omstandigheden, maar een held op sokken zal niet ver komen. En
als je grote stappen wilt maken, moet je er goed op letten dat
anderen je nog kunnen volgen, en dan kan het misschien wel een
stap in de goede richting worden. Uiteraard moet je proberen te
voorkomen dat anderen een loopje met je nemen. Ja, en stap voor
stap kom je verder. Wat te denken van stapvoets rĳden, terwĳl je in
een gemotoriseerd voertuig zit dat gemakkelĳk 150 km per uur kan
halen. Weet je dat je je lelĳk kunt verstappen, vooral als je niet goed
oplet en met flinke stappen worden er mooie vorderingen gemaakt.
Een lopend vuurtje zal niet veel spierpĳn veroorzaken, ook als met
de berichten een loopje wordt genomen.

Maar het is ook andersom, want als er wordt gesproken over een
ommetje, weet een ieder dat het om een wandelingetje gaat en bĳ
voetje voor voetje is duidelĳk dat het looptempo niet hoog ligt. De
bewuste bananenschil wordt altĳd afgebeeld met een wandelende
persoon, hopende dat het alsnog goed afloopt.

Uit het wandelprogramma kunnen de volgende gegevens worden
gehaald:

4 december 2022
2e tocht 42e Winterwandelserie in Wĳchen
Afstanden: 5-10-20 km
Startpunt: jeugdhuis Woezik Woeziksestraat 334 6604 CC Wĳchen
www.wsv-paschalis.eu
06-44404672

11 december 2022
Wandelserie in Escharen
Afstanden: 6-10-15-20 km
Startpunt: ‘t Dorpsuus Meester Bongaardsweg 5364 PM Escharen
t.alders@hetnet.nl
0486-473527

Op 3 december is er een wandeltocht in Geldermalsen en op 4, 10
en 11 december in Rotterdam.

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

Wandelnieuws

https://www.wsv-paschalis.eu
mailto:t.alders@hetnet.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 32.
Waar, waarom en wanneer en wie zĳn dit? Gegevens graag
doorgeven via e-mail: info@kscc.nl met vermelding van nummer 32.
Wĳ danken u bĳ voorbaat zeer voor uw reactie.

32
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
Twee vliegen zitten samen op

het kale hoofd van een oude man.
Zegt de ene vlieg tegen de ander:

“Kan je nog bedenken
dat we hier ooit verstoppertje

speelden?”

Ha Ha Ha
Ha Ha

Ha HaHa 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: 18 minuten en 10 seconden).

Videopodcast aalmoezenier

Schippers ontmoetingsdag
Zondag 27 november was er weer eens een Schippers
ontmoetingsdag in Huize Antonius te Rotterdam.

Om elf uur begon in de kapel een mooie dag met een Woord en
communieviering. De kapel was goed gevuld, er was maar één stoel
vrĳ. Ruim veertig mensen uit onze gemeenschap waren op de
uitnodiging ingegaan en daarnaast nog ruim tien mensen van Huize
Antonius.
Een mooie viering op deze eerste zondag van de Advent. Samen
gezongen, geluisterd en inspiratie opgedaan. Het was een mooie en
fijne viering.
Daarna een verdieping hoger koffie met iets lekkers en alle
gelegenheid om bĳ te praten. Zoals eerder al genoemd is de
ontmoetingsdag dit jaar gekoppeld aan een zondagse viering. Onze
mensen hebben genoten. Soep, kroketten, luxe broodjes,
krentenbollen en fruit, maar vooral veel kletsen met elkaar. Veel
lachende en blĳe gezichten. Natuurlĳk werden er ook wel enkele
mensen gemist, maar dan wist altĳd wel iemand te vertellen waarom
die persoon er vandaag niet bĳ kon zĳn.
Fĳn en belangrĳk dat de mensen uit onze gemeenschap elkaar toch
altĳd nog blĳven vinden en contact blĳven zoeken.

Ook zĳn er deze dag 100 loten gekocht van de Grote Clubactie.
Geweldig toch, voor de ziekenvaartocht met de Prins Willem
Alexander van 2023.
Met Kerstmis, 25 december, is onze volgende maandelĳkse viering.
Noteer dit maar goed in uw agenda.
Diny Hofman weer bedankt voor alle mooie en goede zorgen.

Tekst en foto’s: Karel Schreurs

Bekĳk alle foto’s op onze website.

Lees verder →

https://youtu.be/5rvhUAkGOCw
https://kscc.nl/foto/schippers-ontmoetingsdag-rotterdam/
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Uit liefde voor de rivier

Wie aan een rivier geboren is, is verslaafd. Voor mĳ is dat de Maas,
de centrale rivier in mĳn leven. Uren heb ik op de kazemat in mĳn
geboortedorp Cuĳk doorgebracht. Kĳken naar het water, naar de
voorbĳvarende schepen. Waar gaan ze naar toe, wat vervoeren ze,
wat is de schipper voor iemand?
De aantrekkingskracht van een rivier is groot, want het is ook het
hart van het sociale dorpsleven. “Eifkes naar de Maas”, zei mĳn
vader en slingerde zĳn been over het zadel.
Want ze komen allemaal elke dag “eifkes”naar de Maas. Even de
dag bĳ lullen.

Ouderen zĳn er praktisch de hele dag. Uren zitten ze op de bankjes
en vertellen elkaar wilde verhalen over de prestaties uit het
verleden: “Ik heb een hele trein leeg gezopen”, zei hĳ met die
moppige rode neus. “Ik wel twee”, werd hĳ door zĳn buurman met
de pet, de klaks, over zĳn kale kop verbaal overtroeft. Het levens
theater: de liegput.

Voltooide nevengeul © Flip Franssen

Containerschip Henri R. © Flip Franssen

Door Hans Jacobs

Fotograaf

Flip Franssen moet die verslaving ook hebben. Voor hem is het
rivierengebied, het Rivierenland, het theater waar hĳ een vaste
zitplaats heeft. Veertig jaar is hĳ fotograaf. Voor regionale dagbladen
als De Gelderlander en voor de grote landelĳke bladen. Winnaar
van de Zilveren Camera. Een topfotograaf die niet vooraan staat te
dringen in het strĳd gewoel, maar juist op die afstand waardoor de
foto ook iets te vertellen heeft.

Lees verder →
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Uren bracht hĳ met zĳn camera door in het fascinerende landschap,
dat altĳd in beweging is, altĳd golft. Het water, maar zeker ook die
meeslepende wolken die hoog boven de rivier vaak in tegengestelde
richting meevaren. Op weg naar verre einders.
En aan de oever stond de in Wĳchen geboren Flip. Lang geleden al
aan de hand van zĳn vader, later alleen met de vinger op de
sluiterknop.
Soms lĳkt de tĳd stil te staan, maar een bocht verder is die tĳd de tĳd
vooruit gesneld.

Panorama

Uit de hele stapel foto’s heeft Flip een selectie gemaakt in het boek:
Panorama Rivierenland. Een tĳdsbeeld van het hoogwater en dan weer
het extreme laagwater, de droogte, de ruimte voor de rivieren, de
dĳkverzwaringen en het vermaak dat de rivier en het rivierenlandschap
kan brengen.
Maar altĳd is er het water en de altĳd maar voorbĳvarende
scheepvaart.
Een prachtig fotoboek. Niet om er “iefkes” in te bladeren, maar om
onderdeel te worden van het spectaculaire landschap. Om verslaafd te
worden aan de rivier.
Het boek Panorama Rivierenland is voor 24,95 te koop bĳ Dekker van de Vegt in
Nĳmegen en te bestellen bĳ www.picturepublicers.nl/product/panorama-rivierenland

Drukte op de Waal bĳ Kekerdom © Flip Franssen

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

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

https://www.picturepublicers.nl/product/panorama-rivierenland
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OOK DIT JAAR ZĲN ER KERSTSTUKJES TE KOOP AAN BOORD
VAN HET KSCC NĲMEGEN

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

U kunt kiezen uit twee Kerstukjes:
A: € 17,50 (h= ± 30 cm) of B: € 17,50 (h= ± 45 cm).

Alebei inclusief lampjes.
B kan ook met een goud-, wit- of zilverkleurige boompuntje
uitgevoerd worden.
Geef duidelĳk uw wensen aan in uw bestelling. Zo voorkomt u
teleurstellingen.

U kunt 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.
Vermeld welk kerststukje u wilt bestellen.

De Kerststukjes kunnen dan worden afgehaald vanaf vrĳdag 16
december in de middag op het KSCC Schipperscentrum.

Uiteraard zĳn er ook Kerstukjes te koop tĳdens de Kerstmarkt
op zondag 18 december. Deze Kerststukjes hoeven NIET besteld
te worden.

Kerststukjes te koop

KERSTMARKT ZONDAG 18 DECEMBER 2022

Op zondag 18 december 2022 wordt 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.

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

De kerstmarkt begint rond 12.15 uur (direct na de Mis) en duurt tot
ongeveer 16.00 uur.A B

H= ±30 cm H= ±45 cm

mailto:info@kscc.nl
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UW KERST-
EN NIEUWJAARSWENSEN

Ook dit jaar willen wĳ u weer de
mogelĳkheid bieden om uw kerst- en
nieuwjaarswensen via het Christoffel
Nieuws Kerstspecial (uitgave van
donderdag 15 december) kenbaar te
maken, want iemand vergeten kan
heel vervelend zĳn.

Voor slechts € 10,00 (voor het goede doel) is het mogelĳk om uw
wens kenbaar te maken, hetzĳ per mail:

info@kscc.nl of bellen mag ook naar 024 – 377 75 75.

Opgave wensen kan tot uiterlĳk maandag 12 december 2022.

mailto:info@kscc.nl
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Sinterklaas bezoekt KSCC Schipperscentrum Nĳmegen
Voor de kinderen – en de ouders en opa’s en oma’s – was het zondag 27
november rond 12.15 uur een spannende dag. Sinterklaas zou ’s middags
met zĳn Pieterbazen het centrum bezoeken. Een feest is het geworden.
De Sint werd begeleid door een aantal jonge Zwarte Pieten. Voor de Sint
was de Verhalenstoel uit de kapel klaargezet. Uitbundig werd Sinterklaas
toegezongen, begeleid op de piano door Martien. Voor kinderen die niet
bĳ het feest konden zĳn was de livestream een oplossing.
Na een dankwoord van de aalmoezenier en onder het zingen “dag
sinterklaasje dag dag dag zwarte Piet” vervolgden de Sint en de Pieten
hun reis om heel veel andere kinderen blĳ te maken met een bezoekje en
cadeautje. Dank aan de Sint en zĳn Pieterbazen, aan Mieke, aan Hetty,
aan Ruben en Hans, Ria en het beherend team en vrĳwilligers.

Foto's: Ruben van Schaĳk

Bekĳk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/foto/sinterklaas-bezoekt-kscc-schipperscentrum-nijmegen/
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Familieberichten

OVERLEDEN
Op dinsdag 22 november is, op de leeftĳd van 73 jaar, José
Huibers – Kleipas overleden. Echtgenote van Henk Huibers.
Het informele afscheid voor familie en genodigden neemt op
maandag 28 november om 13.00 uur plaats in Restaurant Comer in
Egmond aan Zee. Rond 16.00 uur vertrekt het gezin voor de
crematie in besloten kring.
Correspondentieadres; Zwanebloem 31, 1724 XX Oudkarspel.

Op dinsdag 22 november is, in de leeftĳd van 85 jaar, Cornelia
Petronella Johanna Maria (Corrie) van Strien – de Bot overleden.
Echtgenote van Jan van Strien.
Binnen de intieme beslotenheid heeft de familie van Corrie
stilgestaan bĳ haar leven en mooie, zorgzame en warme
persoonlĳkheid.
Correspondentieadres: Krammer 50, 3332 VG Zwĳndrecht.

Op woensdag 30 november is Ad Suĳkerbuĳk overleden. Nadere
gegevens volgen. Zie onze website.
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3-12 Jordy Poppelier.
4-12 Mieke Buil-Bosman; Marina Willemsen; Claudia van Megen.
5-12 Miranda Gerrits; Hettie Seuren; Niklas Sieger.
6-12 Jesper Peters.
7-12 Wim Buil, m/s "Franciscus"; Loes Tonissen.
9-12 Mevr. Thea van Megen-van der Berg; Nuria van Oyen;

Richard van Meegen; Amber de Bont; Hans Peter de Vries;
Bernard Tonissen.

10-12 Maik Janssen; Nelly Bosman-Wennekes; Linus Berkers.
11-12 Max van Meegen; Anne Berends.
12-12 Mevr. Geertje de Bont-Robben; mevr. Isabel Geerts;

Huub Keuvelaar, v/h “Adato”; dhr. Theo Heĳmen.
13-12 Zjarri Stadhouders.
15-12 Mevr. Nel Keuvelaar; Monique Huibers.
16-12 Han de Beyer; Tamara Diks.

2DE ADVENTZONDAG 4 DECEMBER 2022
Dhr. Ad Suĳkerbuĳk,
Mw. Corrie van Strien-de Bot,
José Huibers-Kleipas,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
ouders Nel Zĳlmans-Schoenmakers, Cornelis Zĳlmans,
dhr. Nico van Welzenes en overleden familieden,
mw. V. Steentjes-van Welzenes en overleden familieleden fam. van
Welzenes-Klarenaar,
dhr. Jan Joosten en vrouw Wil de Korte,
Jenny en Nico Verlaan m/s Francisca en Patrick,
ouders Schimmel, dhr. Jan Wanningen.

3DE ADVENTZONDAG 11 DECEMBER 2022
ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
mw. Marja Straathof-Kuĳf,
dhr. Frits de Voer,
dhr. W. Heĳmen "Hermina" en Nicolai,
mw. H. Bouhuis, Magda Sipkema,
mw. Corry van der Hoeven-Janssen, dhr. Jan van der Hoeven,
dhr. Toon Bosman,
mw. Tiny Keĳzer-Brouwer, weduwe van Joop Keĳzer,
mw. Rina Derksen, Paul en Annie Coolen.
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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

* Mevr. Thea van der Hoeven-Spann.
MILLINGEN A/D RĲN, BEETHOVENSTRAAT 18, 6566 DT.
* Dhr. Piet Herckenrath (St. Elisabeth zorgcentrum).
BENEDEN-LEEUWEN, ROZENSTRAAT 10, 6658 WX.
* Mariet Mooren – Wanders.
EINDHOVEN, BERKVEN 9, 5646 JH.
* 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. Marc Bongers.
* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies Brugman).

* Mevr. Trees Bierens,
EINDHOVEN, ALBLASSTRAAT 6 5626 BJ.
* 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. 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.
* Dhr. Gerus Brugman.
NĲMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.

Onze zieken

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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Open dag
Binnenvaartmuseum Nĳmegen

Plaats: Binnenvaartmuseum Waalhaven Nĳmegen
Navigatie instellen op Havenweg, Nĳmegen

www.binnenvaartmuseumnĳmegen.nl

Bezoek ons fascinerende museum

Met medewerking van:
• Stichting Modelbouw Groep Devel
• Frank Antonie van Alphen (verhalenverteller)
• KSCC Nĳmegen
• Piet Leensen (touw splitsen)
• Cees van Dreumel (speelt op de trekzak)

Zaterdag 10 december van 12.00 tot 17.00 uur
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AGENDA KSCC NĲMEGEN 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

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.

Zo. 18 dec.
11.00 uur Vierde Adventzondag. H. Mis met celebrant

aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

12.15 uur Aansluitend op de Mis, is de KSCC Kerstmarkt.

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

Deel op Facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden

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. 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 2022/2023

Alle activiteiten van sv Sterreschans vinden plaats op het
Ontmoetingscentum, Kerkstraat 3 in Doornenburg.

Wo. 21 dec. 13.30 uur
Kerstbĳeenkomst met kersthapjes. Met zangeres
Marĳke Roozen begeleidt door gerard Rutjes op
piano. U dient zich voor deze middag op t e
geven. Zie ook p. 20.

Vrĳ. 27 jan. 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. 4 dec. 10.30 uur Tweede Adventzondag.Woord en
Communieviering.

Wo. 7 dec. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 11 dec. 10.30 uur Derde Adventzondag. Eucharistieviring met
celebrant Ad Blommerde.

Wo. 14 dec. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 18 dec. 10.30 uur Vierde Adventzondag. Woord en
Communiedienst.

Wo. 21 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 2022/2023
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam.

Zo. 25 dec. 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Akke Gerritsen.
Daarna een ‘aangeklede’ koffie of thee in
kerststemming.

Zo. 22 jan. 11.00 uur
Kapelviering met voorganger Akke Gerritsen. Na
de viering elkaar weer fijn ontmoeten met een
bakkie koffie of thee.

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

mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
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Schippersvereniging 

     Sterreschans 

       Doornenburg  

     nodigt u uit op:                                                     

      21 december 2022 voor het :                                                  

Schipperskerstfeest in het OC 
OntmoetingsCentrum Kerkstraat 3 

6686 BS Doornenburg.  

 
Met medewerking van Aalmoezenier Bernhard van Welzenes 

van het schipperscentrum uit Nijmegen. 

Ds. Da Costa uit Angeren. 

Zangeres mevr. Marijke Roozen met verschillende Kerstliederen, 

begeleid op de piano door dhr. Gerard Rutjes van het 

Doornenburgs koor, de Burchtsanghers.  

Deze middag is er bij binnenkomst koffie met Kerstbrood, 

daarna twee consumptie munten, tussendoor warme hapjes en 

tegen het einde broodje warm. Eigen bijdrage € 13,50.                               

Zaal open 13.00 uur. Aanvang : 13.30 uur.  

A.u.b. aanmelden tot en met 13 december a.s. dit kan per e-mail: 

info@svsterreschans.nl Per telefoon Jaap Stienstra: 06 17 59 22 76; Nellie van 

Megen 06 27 50 55 79 of Peter van Megen 06 30 57 44 58. 

Kerstviering SV Sterreschans
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Wĳgula ontvangt predicaat Koninklĳk

Persbericht - Druten, 21 november 2022

Vandaag ontving rederĳ Wĳgula aan de Waalbandĳk in Druten
het predicaat Koninklĳk. De onderscheiding werd uitgereikt
namens de commissaris van de Koning door de Gelderse
gedeputeerde Jan Markink, in het bĳzĳn van burgemeester
Corry van Rhee-Oud Ammerveld en wethouder Ronald
Thoonen. De directeuren Norbert Meixner en Egbert Schelhaas
namen tĳdens een feestelĳke bĳeenkomst de bĳbehorende
oorkonde in ontvangst. Wĳgula is hiermee het eerste bedrĳf in
de gemeente Druten dat zich Koninklĳk mag noemen.

Tankvaartrederĳ Wĳgula (Wĳnhoff & Van Gulpen & Larsen b.v.)
bestaat dit jaar 100 jaar. Wĳgula is een Nederlandse rederĳ die
transporten uitvoert van gevaarlĳke, vloeibare stoffen op de
Europese binnenwateren. Het hoofdkantoor zit sinds 1983 in
Druten. Wĳgula vierde met alle werknemers haar 100-jarig bestaan
op 1 oktober jl. “Het is voor ons een buitengewone eer om deze

onderscheiding te mogen ontvangen", aldus Norbert Meixner. "De
koninklĳke erkenning bevestigt de uitstekende reputatie van ons
bedrĳf, dat zich de afgelopen 100 jaar heeft ontwikkeld van
zwavelzuurhandelaar tot een moderne rederĳ voor vloeibare
chemicaliën en marktleider in het vervoer van zware anorganische
chemicaliën.”

Geschiedenis
De oorspronkelĳk oprichting gaat zelfs verder terug, namelĳk 150
jaar geleden. Wĳnhoff & Van Gulpen startten in 1872 ‘Bureau voor
Onderzoek van Suiker en andere stoffen’ in Amsterdam. Daar
kwamen later ook oliën, vetten en zwavelzuur bĳ. Het echte begin
van de rederĳ was in 1922 toen Hans Larsen toetrad tot het bedrĳf.
Naast handel in chemische producten ging het bedrĳf ook goederen
per schip vervoeren. Vanaf dat moment heeft het bedrĳf zich
ontwikkeld tot een belangrĳk internationaal opererende tankrederĳ
voor het vervoer van chemische vloeistoffen met binnenvaarttankers
in Europa. In 1991 kwam Wĳgula in Duitse handen, maar Wĳgula
hield haar eigen identiteit als Nederlandse rederĳ.

Predicaat Koninklĳk
Het predicaat Koninklĳk is een onderscheiding voor grote
ondernemingen die honderd jaar bestaan en een vooraanstaande
plaats op haar gebied in Nederland innemen. Zĳ onderscheiden zich
door kwaliteit, continuïteit en onbesproken gedrag. Bedrĳven die het

Lees verder →

Directeuren Egbert
Schelhaas en Norbert
Meixner tonen trots het
koninklĳk predicaat.
Gedeputeerde Jan Markink
(rechts) kĳkt toe.
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Kerstconcert 2022
KOOR SURPLUS brengt u op 11 december al in de kerststemming
door een aantal prachtige werken ten gehore te brengen.
Het programma begint met een hymne uit de 12de eeuw, getoonzet
door Zoltén Kodély, (1882 - 1967) een Hongaarse componist uit de
20ste eeuw.

Zo omarmen als het ware de beide tĳden van dit eerste werk van
ons concert de uitbundige tĳd van de Barok.
(Uit verschillende landen en in diverse talen (Duits, Engels, Latĳn)
klinken koorwerken en geven op deze wĳze het universele van de
geboorte van Christus weer.

KODALY - Adventi ének
BACH/KUHNAU - Uns ist ein Kind geboren
PURCELL - O, sing unto the Lord
VIVALDI - Credo
VIVALDI - Magnificat
PERGOLESI - Laudate
pueri

Met medewerking van:
Holland Kamer Orkest
Harry van Wĳk -
kistorgel
Wendy Roobol - sopraan
Tobias Segura Peralta -
alt (countertenor)
William Knight - tenor
Johan Vermeer - bas/
bariton

Algehele leiding:
José Doodkorte.

Voor meer informatie ga
naar de website
van KOORSURPLUS

predicaat ontvangen mogen de Koninklĳke Kroon in hun logo
opnemen. Jan Markink: “Het is een belangrĳke onderscheiding en
staat symbool voor het respect, de waardering en het vertrouwen
van de Koning in uw onderneming.”

Eerste Koninklĳke bedrĳf in Druten
Wĳgula is het eerste bedrĳf in de gemeente Druten dat het predicaat
Koninklĳk ontvangt. Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld
benadrukt hoe bĳzonder het is. “Namens het hele gemeentebestuur
feliciteer ik Wĳgula van harte met haar honderdjarig bestaan en
deze mooie onderscheiding. Daar mag u trots op zĳn, u hebt het
verdiend. Koninklĳk word je namelĳk niet alleen als je 100 jaar
bestaat, maar ook omdat je een belangrĳke plaats inneemt en van
landelĳke betekenis bent. En ook voor Druten is Wĳgula belangrĳk,
als werkgever, samenwerkingspartner en inspiratiebron voor andere
organisaties.

Een mooi en innovatief bedrĳf met duurzaamheid, veiligheid en
goed werknemerschap hoog in het vaandel!”

Directeur Norbert Meixner met het predicaat. Rechts naast hem op de foto
burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld. Foto: Rob Acket.

https://www.koorsurplus.nl/
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De Binnenvaartsoos Zwĳndrecht
De 'Creatieve Soos' trok veel bezoekers waardoor het op 15
november heel gezellig was op de soos. Het was een echte
topmiddag met veel bezoekers. Nel Timmer ontfermde zich weer
over de kan chocolademelk met toegevoegde slagroom voor de
liefhebbers. Alle vrĳwilligers waren behoorlĳk in touw om iedereen
zĳn of haar drankjes te bezorgen maar doen dat met plezier. De
creatieve dames hebben ook een bĳdrage geleverd aan een
geslaagde middag.

Foto's: Ina Feenstra

Bekĳk alle foto’s op onze website.

Wist u dat wĳ een officiéle
trouwlocatie zĳn voor de

burgerlĳke stand?

https://kscc.nl/foto/2022-11-15-binnenvaartsoos-zwijndrecht/
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Datalek bĳ WhatsApp
Iemand verkoopt naar verluidt actuele mobiele
telefoonnummers van bĳna 500 miljoen WhatsApp-gebruikers.
Computertechwebsite Cybernews kwam met het nieuws dat 5,4
miljoen telefoonnummers van Nederlandse WhatsApp-
gebruikers in handen zĳn gevallen van hackers. Welk risico
loopt u?

Op 16 november plaatste iemand een advertentie op een bekend
forum voor hackers, waarin hĳ beweerde een database van 2022
mobiele nummers van 487 miljoen WhatsApp-gebruikers te
verkopen. De dataset bevat naar verluidt WhatsApp-
gebruikersgegevens uit 84 landen, waaronder dus 5,4 nummers uit
Nederland.

Dergelĳke informatie
wordt meestal gebruikt
door aanvallers voor
spam, identiteitsfraude
of phishing-aanvallen
(=vorm van
computercriminaliteit
waarbĳ wordt
geprobeerd om via e-
mail en internet
vertrouwelĳke
informatie van mensen,
zoals wachtwoorden en
creditcardnummers, te
bemachtigen), dus we

raden gebruikers aan op hun hoede te blĳven voor oproepen van
onbekende nummers, ongevraagde oproepen en berichten.

Maar er is geen reden voor paniek. Alleen de telefoonnummers zĳn
gestolen en niet uw wachtwoorden of andere gegevens. Dus
hackers kunnen niet zomaar uw WhatsApp-account overnemen.

Het is echter verstandig om extra alert te zĳn op zaken zoals spam
en phishing. En als u door onbekende nummers benaderd wordt is
het zaak om uw gezonde verstand te gebruiken en de boodschap
met de nodige achterdocht te behandelen.

Foto: Tracy Le Blanc

Deel op Facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden
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Er is vóór Eindhoven wel een jachthaven,
maar wĳ zĳn te groot om daar te liggen.
Charles heeft daar een jacht liggen dat wat
kleiner is. Hĳ is die boot zelf aan het
betimmeren, maar hĳ is een vakman. Hĳ is
leraar meubel maken geweest. We gaan
morgen eens kĳken wat hĳ er van gemaakt
heeft. Maar dat zit bĳ hem wel goed. Hĳ heeft
vroeger de roef van het schip van mĳn vader
helemaal betimmerd, voor ons trouwen. Hĳ
heeft zelfs onze meubelen nog gemaakt. Dus
je begrĳpt dat hĳ er wel wat van kan. Miek
was ook altĳd vol lof over hem. We zĳn ook
enkele keren met hem op vakantie geweest
naar Zuid-Frankrĳk. Dat was ook altĳd een
mooie tĳd.

Na een paar dagen Eindhoven, vertrekken we
richting Tilburg. Daar blĳven we ook een dag
en dan varen we via Oosterhout door de
Biesbosch naar Werkendam en zo naar
Dordrecht. Door de Biesbosch is het mooi
varen, maar je moet er altĳd goed uitkĳken dat
je niet aan de grond vaart. Er zĳn daar veel
aftakkingen en als je geen kaart hebt is het
moeilĳk. Maar alles gaat goed. In Dordt ligt
onze zwager in de Kuipershaven en daar
gaan we opzĳ liggen. We gaan de hele familie
opzoeken die hier in de buurt woont en we
krĳgen natuurlĳk ook een tegenbezoek. En als
dat allemaal Weer is afgewerkt, vertrekken we
naar Den Bosch. Cor Sep gaat ook weer mee

en zĳn vrouw Sybilla ziet Den Bosch ook wel
zitten. Een leuke stad om te winkelen.
Morgen is Miek weer jarig. Er komen een
heleboel familieleden om haar er weer enkele
jaartjes bĳ te wensen. We blĳven tot 27
oktober in Den Bosch en varen dan weer naar
Nĳmegen. Weer een zomer voorbĳ. We
hebben het weer reuze naar onze zin gehad.
Nĳmegen is ook best aardig, maar de zomer
is toch mooier. Varen is mĳn lust en mĳn
leven! We beginnen al aardig op leeftĳd te
komen en besluiten onze tjalk volgend jaar te
koop te zetten. Haast hebben we niet. Hĳ
moet de prĳs opbrengen die we in ons hoofd
hebben, anders gaat het niet door. We blĳven
gewoon varen in de zomer, maar nu alleen in
Nederland en België. Waar het ons bevalt
blĳven we ook langer liggen. Als je pas gaat
verkopen als je niet meer kunt wegens ziekte,
ben je te laat. Dan weten de kopers dat je met

de rug tegen de muur staat en dan kun je het
wel schudden, wat de prĳs betreft. Het varen
gaat nog goed en het aanleggen lukt ook nog
aardig. Ze zeggen wel eens: dat varen is
niets, maar met het aanleggen hebben veel
jachtschippers de grootste moeite. Als je
sommigen ziet stuntelen moet wel eens
lachen. Ik heb wel eens gezien dat hun vrouw
of vriendin in de sluis aan de vastmaakbolder
hing, tenıvĳl de boot onder haar voeten was
verdwenen. Er zĳn er ook bĳ die de eerstede
beste paal grĳpen als ze een sluis invaren. Ze
hebben er geen erg in dat er nog meer
schepen de sluis in moeten. Maar ja, ieder
zĳn vak.

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.

De laatste varensjaren van een binnenvaartschipper. Feuilleton
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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:

Externe links

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
Foto

doorR
on

Lach

Belangrĳketelefoonnummers en websites

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
M. Janssen
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 25 met kerstbĳlage verschĳnt op donderdag
15 december 2022.
Deadline: maandag 12 december.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman.

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.

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

Colofon
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https://www.kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
https://kscc.nl/privacy/
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