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Samen kerstmis vieren

Samen vieren wĳ Kerstmis aan boord van het KSCC
pastoraal centrum, samen vieren wĳ Kerstmis in de
circustent van de familie Freiwald die staat op de
Goffertweide in Nĳmegen (Eerste kerstdag 10.30 uur).
Samen sluiten wĳ 2022 af: Ons jubileumjaar.
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Elektronisch betalen

Het is het betalen van de toekomst of we het nu leuk
vinden of niet. Steeds meer mensen hebben geen cash
geld bĳ zich. Elektronisch betalen via een pasje, de
telefoon of horloge raakt steeds meer in. Ook het KSCC
de parochie gaan met deze ontwikkelingen mee.
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Binnenkort vieren we Kerst

Wĳ zĳn nog in de Advent. Zondag aanstaande wordt de
vierde kaars aangestoken. Wĳ zĳn vol verwachting op de
verjaardag van de geboorte van Jezus. Dit jaar weer het
‘oude normaal’. Op Eerste Kerstdag een kerstviering in de
circustent van de familie Freiwald.
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Van de directietafel

Kerstmis 2022 - Dit jaar weer het ‘oude normaal’

Vorig jaar zaten we nog midden in de coronatĳd. Het
maatschappelĳke leven ondervond de gevolgen van deze pandemie.
Het vieren van ‘ons 50-jarig jubileum’ moest uitgesteld worden.
Voor de 2de keer op rĳ kon de h. Mis op Eerste Kerstdag in het
circus Freiwald geen doorgang vinden. En zo zĳn er nog heel veel
activiteiten die afgeblazen werden.
Dit jaar is gelukkig weer het oude normaal.
Nu ja, wordt het echt weer normaal?
De oorlog in Oekraïne, de stĳgende prĳzen van dagelĳkse
levensbehoeften, de energiecrisis: de politiek die steeds slechter
functioneert omdat ze niet relationeel werkt en de burger niet serieus
lĳkt te nemen omdat deze zich in de marge geplaatst voelt.
Het wordt niet meer het oude normaal. Het roer moet om. Er is meer
dan economie, een mens is een sociaal wezen, in de relatie met de
ander groeit hĳ en ontwikkelt hĳ zĳn talenten.
Dat vraagt inzet. In gezamenlĳkheid lukt dit.

Ons jubileumjaar 2022 is een heel bĳzonder jaar geweest.
Veel vreugde was er, maar ook het nodige verdriet.
Vreugde om het vieren van ‘Ons Jubileum’. Met de inzet van vele
vrĳwilligers, onze medewerkers, directie, pastoraal team en bestuur
laat dit jaar heel veel mooie herinneringen achter. Videofilmpjes,
foto’s het jubileumboek spreken boekdelen. Naar hen zĳn er
woorden van dank uitgesproken.

We kĳken ook naar de toekomst. De wereld is vol verandering.
Maatschappelĳk, financieel, religieus.
Het niveau van de technologie schiet omhoog. Computers,
elektronica: het is allemaal in ontwikkeling. Woorden als milieu,
duurzaam, green deal, ecologie, zĳn helemaal ingeburgerd. Zĳ
worden veel in toespraken vermeld.
We moeten ook zorg hebben voor het geestelĳk milieu, de
maatschappelĳk om gang met elkaar, het taalgebruik. Hoe gaan we
met elkaar om. De vrĳheid tot mening uiting wil naar mĳn smaak niet
zeggen dat alles kan en moet. In onze nieuwsbrieven zĳn deze
onderwerpen al een aantal keer aan de orde geweest.

Van de directietafel

Foto:Elina
Fairytale
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Van de directietafel
Het kerstverhaal

Tĳdens de kerstdagen wordt in kerken, maar ook in gezinnen het
verhaal van de geboorte van Jezus, 2.000 jaar geleden, gelezen.
Het verhaal van de geboorte van een kind uit zeer kwetsbare
ouders, maar wel ouders die ergens voor stonden. Hun kindje
gezond geboren laten worden, om het dan met waarden en normen
groot te brengen en hem ook het verhaal van de tocht van het
Joodse volk te vertellen en daarbĳ niet de profeet Jesaja te
vergeten.

Het roer om

Johannes de Doper: een
man in kameelharige mantel
gekleed, verwoordde het
duidelĳk: het roer moet om.
Zo zĳn er nu in onze tĳd
mensen die hetzelfde
zeggen. Ze zeggen het gaat
om onze kinderen. Maar
mogen wĳ als christenen
ook zeggen: ‘het gaat om
zorg voor onze schepping,
God heeft de mens als
rentmeester over de aarde
aangesteld’.
Het verhaal van de geboorte
van het Jezuskind in een
voederbak, met Jozef en
Maria in een stal, omgeven
door de os en de ezel, met
de zingende engelen en een
stralende ster is sterk door
zĳn eenvoud. Dit verhaal
kan ons aanspreken niet
alleen in het sentiment van:
ach, triest hoe leit dit
kindeke in de kou. De dieren gaven Jezus lĳfelĳke warmte.
Jozef en Maria omgaven Jezus met hun lĳf en liefde.

Johannes zegt hier "Ecce Agnus Dei qui tollit peccata
mundi", zoals opgetekend in Johannes 1:29 (Zie het
Lam Gods, dat de zonden van de wereld zal
wegnemen.)
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Van de directietafel
Nieuwe geboorte

Wĳ zĳn nog in de Advent. Zondag aanstaande wordt de vierde kaars
aangestoken. Wĳ zĳn vol verwachting op de verjaardag van de
geboorte van Jezus. Wordt het een nieuwe geboorte in ons hart, in
ons gezin, in onze leefwereld van kermis, circus en scheepvaart,
wordt het een stap naar vrede dichtbĳ en ver weg?
Verhalen vertellen een boodschap. Het verhaal van de geboorte van
Jezus mogen wĳ op onze eigen manier met elkaar delen:
Vrede op aarde aan iedereen van Goede wil.

Kerken kapellen, scholen en internaten, onze schipperscentra, maar
vooral het gezin zĳn uitstekende plaatsen waar we de Kerst
Vredesboodschap met elkaar kunnen delen.
Het volgende gedicht is van Gerard en Xenia de Koning-
Merkelbach, Scheepbouwer uit Frankrĳk.

Prettige Kerstdagen en voor 2023 wensen we jullie allen….

Dat je in je hart de gouden herinnering bewaren mag van elke rĳke dag.
Dat alle gaven die God jou schonk in het nieuwe jaar groeien mag.

Dat er steeds mensen mogen zĳn die jou de hand reiken als het moeilĳk is.
Dat elk uur van Vreugde en Verdriet, Vrede en Troost mogen vergezellen.

GERARD en XENIA

V----------------VERDRAAGZAAMHEID
V----------------VOORSPOED
V----------------VREDE

Bedankt voor de goede wensen

Het KSCC en de parochie hebben veel goede wensen voor kerstmis
en nieuw jaar ontvangen.
Oprechte dank ervoor.
U kunt ze zelf bekĳken. Ze hangen in de koffiehoek en bĳ de bar.
Er worden steeds meer wensen via de mail ontvangen.

Ook daarvoor natuurlĳk onze dank.

Elektronisch betalen

Ok hierover hebben wĳ u in het Christoffel Nieuws geïnformeerd.
Het is het betalen van de toekomst of we het nu leuk vinden of niet.
Steeds meer mensen hebben geen of bĳna geen cash geld bĳ zich.
Elektronisch betalen via een pasje, de telefoon of horloge raakt
steeds meer in.
Ook het KSCC de parochie gaan met deze
ontwikkelingen mee. Het elektronisch
apparaatje hiervoor is al aanwezig.
Elke betaling kost geld. Uitgezocht
wordt nu door Karel Schreurs,
die Tonny in deze zaak
ondersteunt, wat de
financiële gevolgen zĳn.
Deze moeten wel zo
beperkt mogelĳk blĳven.

Collecteren tĳdens de
heilige Mis of gebed- en
communiediensten.
Waarom een collecte in de
kerk?
De collecte wordt tĳdens de
heilige Mis gehouden om met
brood en wĳn de materiele gaven
aan God op te dragen en te
zegenen.
De zegen over het gebruik van dit geld
wordt uitgesproken. Dat met dit geld het
parochiële werk gedaan wordt en de
pastorale zending vorm krĳgt.
Het gebeurt wel eens dat ter gelegenheid
van een huwelĳksviering, bruid en
bruidegom vragen niet te collecteren.
Wanneer uitgelegd wordt waarvoor de
collecte bedoeld is, begrĳpen ze dit en wordt er
gewoon collecte gehouden.
Soms wordt er gecollecteerd voor een speciale bestemming zoals
bĳvoorbeeld de vastenactie, jaarlĳkse KSCC vaartocht voor de
zieken met de Prins Willem Alexander, etc.
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Van de directietafel
Binnenkort

Aan boord kunt u tĳdens de vieringen binnen nu en niet al te lange
tĳd uw bĳdrage ook elektronisch geven.

Er wordt nu een parochie bezocht waar men elektronisch aan de
collecte kan mee doen.
Het lĳkt niet zo’n moeilĳk. Kĳk alleen maar naar de Hart- en
Nierstichting. Zĳn geven allang de mogelĳkheid elektronisch te aan
de collecte mee te doen.
Maar er zĳn vele aanbieders van een
betalingssysteem, waarvoor per betaling
onkosten betaald moeten worden.
We gaan dus niet over één nacht
ĳs.

Voorwaarden
U moet wel in het bezit zĳn van een
smartphone. Heel veel mensen
hebben al zo’n telefoon.
Het zal wennen zĳn. Natuurlĳk blĳft de
mogelĳkheid om cash te betalen.
Er blĳken parochies te zĳn waar men dit praktiseert.
Geld om het pastoraat draaiende te houden is geen hoofdzaak,
maar wel noodzaak.

Kerstvieringen

Het kerstfeest, het geboorteverhaal van Jezus geeft een unieke
kans om tot bezinning te komen. Het zĳn donkere dagen, lichtjes
branden, in de stad is het gezellig, thuis, aan boord of in de wagen
wordt he gezellig gemaakt. De kerstboom is geplaatst en gelukkig
staat er ook een kersstalletje.
Om dit kerststalletje draait het.

Er worden liedjes gezongen, waar je bĳ de tekst soms vragen kunt
stellen, maar ze verbinden, ze geven een gevoel: wĳ samen. Nou
daar gaat het toch om.
En dan is het goed te weten wie jĳ in het ‘samen zĳn’ bent: Ben je
een vrede brenger, breng je een lichtje naar degene die jĳ op je pad
ontmoet, laat je je raken door wensen die - en daar ga ik van uit
oprecht - worden uitgesproken, nemen we de tĳd om naar een
kerstviering te gaan en te luisteren naar het verhaal van de geboorte
van een kind, liggend in een kribbe, omdat de mensen geen oog
hadden voor de mens in nood?
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Van de directietafel
Welkom

Welkom: ons pastoraat ontvangt alle mensen van goede wil.
Ja, hoor je “met kerstmis komen mensen die je anders nooit ziet”en
vervolgen ze dan “ze nemen de beste plaats in”.
Wees blĳ dat mensen nog komen. Sommigen moeten heel veel
overwinnen om de stap naar de kerk te maken. Misschien heb en ze
een of ander meegemaakt waardoor ze zĳn afgehaakt, een
teleurstelling.
Iedereen is welkom Het is een moment om te zaaien. Wĳ hoeven
niet te oogsten. Belangrĳker is het zaaien en elke gelegenheid
gebruiken om niet alleen het geboorte verhaal van Jezus te
vertellen, maar ook te helpen om met elkaar deze boodschap te
ontwikkelen, zoals Jezus zich ook in het gezin waarin Hĳ leefde
ontwikkeld heeft en uitgegroeid is tot degene die het heil verkondigd
heeft en vredestichter geworden is.

Samen kerstmis vieren
Samen vieren wĳ Kerstmis aan boord van het KSCC pastoraal
centrum, samen vieren wĳ Kerstmis in de circustent van de familie
Freiwald die staat op de Goffertweide in Nĳmegen (1ste kerstdag
10.30 uur).
Samen sluiten wĳ 2022 af: Ons jubileumjaar.
Samen starten wĳ het nieuwe jaar onder Gods zegen.
Dank aan ieder, die zich dit jaar voor het KSCC en parochie heeft
ingezet.
Dank aan ieder die zich dit jaar voor ‘ons jubileumjaar’ hebben
ingezet
Dank aan ieder die het materieel en immaterieel mogelĳk gemaakt
hebben het KSCC en het pastoraat te laten draaien. ‘Samen
onderweg in de toekomst’
Dank aan God: Hĳ is de stuwende en begeesterende kracht.
Dank aan de Voorspraak van Maria en Don Bosco.
Dank aan U aan jou: mensen van Goede wil.
Het meervoudige jubileumjaar 2022 geeft zoveel energie dat wĳ met
groot vertrouwen de toekomst ingaan.
Het jaar 2023 staat voor de deur: Vol vertrouwen en moed gaan we
2023 jaar in.

Namens de vrĳwilligers, medewerkers, directie, pastoraal team en
bestuur,
Een zalig Kerstfeest en zegen over 2023.

B.E.M. van Welzenes sdb
Landelĳk aalmoezenier / directeur KSCC

Deel op Facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden
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Nieuwe Provinciaal Don Bosco

Op 12 december jl. ontvingen wĳ bericht van het Don
Bosco Provincialaat dat de heer Bart Decancq de opdracht van de
Algemeen Overste heeft aanvaard om per augustus 2023 de nieuwe
Provinciaal te worden in Vlaanderen en Nederland.

Wĳ wensen hem van harte proficiat en beloven hem ons gebed en
onze medewerking.

Tot die tĳd houden wĳ contact met de huidige Provinciaal heer
Wilfried Wambeke, die wĳ eveneens heel hartelĳk willen danken
voor zĳn inzet en betrokkenheid.

Meer informatie vind u op de website van Kerknet.be

De heer Bart Decancq

Van de redactie

Deze Christoffel Nieuwsbrief nr. 25 is al weer de laatste reguliere
uitgave van het jaar 2022. (Op 29 december komt nog een
Wintereditie van de Christoffel Nieuwsbrief.) Het is wel een speciale,
want er is ook een Kerstbĳlage bĳ. In de Nieuwsbrief vindt u het
reguliere nieuws en in de Kerstbĳlage de diverse kerstwensen en
artikelen van diverse mensen, organisaties en bedrĳven die met het
KSCC en de parochie verbonden zĳn. Aan de schrĳvers en
columnisten ervan onze hartelĳke dank.

Ook willen wĳ onze adverteerders hartelĳk dankzeggen voor de
advertenties die zĳ plaatsen in de Christoffel Nieuws, hiermee
ondersteunt u het KSCC en onze parochie en het geeft de vele
vrĳwilligers, medewerkers, directie, pastorale team en het bestuur
een extra stimulans om zich met veel energie in te zetten voor het
welzĳn in de binnenvaart-, circus en kermisgemeenschap.
Ook dank aan onze sponsoren die ons financieel ondersteunen om
de nieuwsbrief mogelĳk te maken.

Wilt u nog eens terugblikken op het hele jaar dan kan op Christoffel
Nieuwsbrief - KSCC en rechts in de kolom kunt u op het archief CN
jaar klikken dat u wilt bekĳken.

Voorts willen wĳ u allen een zalig kerstfeest en een gezond 2023
wensen.

Redactie Christoffel Nieuwsbrief

Foto:R
on

Lach

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/bart-decancq-nieuwe-provinciaal-van-de-salesianen
https://kscc.nl/christoffel-nieuwsbrief/
https://kscc.nl/christoffel-nieuwsbrief/
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Ina van de
binnenvaartsoos

Ina van de binnenvaartsoos

De kerstcolumn betekent dat het eind van het jaar inzicht is. Een
bewogen jaar die begon met een oorlog in Europa op 24 februari
met de inval van het Russische leger in Oekraïne. Hoe anders zĳn
voor de bevolking van Oekraïne dit jaar de kerstdagen, waarbĳ de
geboorte van Jezus wordt herdacht en de gezelligheid er om heen.
Hopelĳk is het voor hen mogelĳk om veilig naar kerken te gegaan en
gezamenlĳk het kerstfeest te vieren. Veel doden zĳn er door het
geweld van bombardementen. Eveneens vallen er aan de
Russische zĳde ook vele doden. Moge er snel een eind aankomen
aan deze oorlog dat zou mĳn grootste kerstwens zĳn. Dit geldt ook
voor andere regio’s op de wereld. Het kerstverhaal gaat ook over
vrede op aarde.
De tĳd voor kerstmarkten is ook aangebroken, heel gezellig
altĳd.Velen gaan er naar Duitsland waar de kerstmarkten altĳd
gezellig zĳn. Bĳ de Glüwein en braadworst stalletjes zie je altĳd de
meeste mensen staan. In Nederland zien we inmiddels ook
kerstmarkten verschĳnen zoals in Valkenburg. Den Haag heeft ook
een gezellige kerstmarkt met een echte kerstman, Glühwein en de
echte Duitse braadworst. Of zoals in Deventer het Dickens Festĳn
ook in kerstsfeer.
Het jaarlĳkse ritueel met de kinderen keert ook altĳd terug, althans
bĳ ons, van wie is er aan de beurt voor het kerstdiner en er wordt
volop gebakken en gekookt. Gelukkig kan alles weer op een
normale manier, vorig jaar mochten we officieel niet meer dan 4
mensen ontvangen met de kerst, dit jaar geen last van dergelĳke
beperkingen en iedereen kan kerst vieren zoals men dat graag wil.
Ik kĳk uit naar de gezelligheid van de echte kerstboom met de
lichtjes aan en de geur van brandende kaarsen. Bĳ mĳ geen
kunstboom in huis.
We denken aan mensen die met de feestdagen hun werk moeten
blĳven doen of paraat moeten blĳven zoals in ziekenhuizen,
openbaar vervoer, politie of brandweer. Laten we deze mensen
dankbaar zĳn.

Na de kerstdagen volgt al snel de jaarwisseling met daarbĳ de
traditionele oliebollen en appelflappen en we gaan weer aan de slag
om ze te bakken.
Zelf bakken is toch gezelliger het hoort zo bĳ de laatste dag van het
jaar.
Inmiddels is de Sint weer het land uit en is de eerste sneeuw in
Nederland weer gevallen wat voor de een vervelend is en voor de
ander sneeuwpret geeft. We hopen maar niet op een al te koude
winter met de huidige energieprĳzen waardoor er mensen zĳn die in
betalingsproblemen komen.
Ik wens iedereen een goede en gezellige kerst en een goed en
vredig 2023.

Ina Feenstra
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Wandelnieuws Beste wandelvriendinnen, -vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws

Nachtwandelen is niet hetzelfde als slaapwandelen, hoewel de twee
eerste delen van de woorden met elkaar in verband staan. Het kan
wel een verbintenis hebben met de Kennedymars, waarbĳ het de
bedoeling is 80 kilometer af te leggen zonder grote onderbrekingen.
De start is dan meestal in de avond en twintig uur later sluit de
aankomstperiode. Maar goed, in het donker wandelen kan in deze
tĳd van het jaar al snel. Uiteraard is het wel gewenst om zo goed
mogelĳk te kunnen zien waar de voeten worden neergezet.
Bovendien zĳn er nog wel andere ongemakken, zoals de
verminderde gelegenheid om ergens van het sanitair gebruik te
maken. En mocht het echt laat worden, niet overal is dan nog
openbaar vervoer
beschikbaar. Maar duisternis,
vooral bĳ een heldere lucht of
met wisselende bewolking,
blĳft een fascinerend beeld
geven, ook al is er in
Nederland heel veel
kunstlicht.
Lopen we 2022 door dan zien
we dat veel
wandelorganisaties hun
tochten hebben kunnen
houden. In het jaarprogramma neemt het Nĳmeegse evenement in
juli een prominente plek in. De zeer hoge temperaturen hebben de
organisatoren van de stichting De 4Daagse ertoe bewogen om er
maar een driedaagse van te maken. De dag van Elst sneuvelde,
maar het restant was toch een sportief en feestelĳk gebeuren.
Volgend jaar zal het overigens vier jaar geleden zĳn dat er een
volwaardige Vierdaagse kon worden gehouden. En nu maar hopen
dat voor de wandelliefhebbers in 2023 de sterren gunstig staan.
Een blik in het wandelprogramma heeft het volgende opgeleverd:
18 december 2022
4e Winteravondwandeling in Valburg. Afstanden: 6-12 km
Startpunt: evenementenlocatie Watergoed
Tielsestraat 129 6675 AC Valburg
www.solemates.one, 06-25044859

18 december 2022
48e Winterserie in Mill
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startpunt: clubhuis Op Goede Voet
Sportweg 13 5451 HE Mill
www.wsvamicitia.nl
0485-470287
8 januari 2023
16e Snertmars in Nĳmegen
Afstanden: 5-10-15-20 km
Startpunt: wĳkcentrum Ark van Oost
Cipresstraat 154 6523 HR Nĳmegen
pierre@famdetmers.nl
024-3785089
Op 17 december is er een wandeltocht in Maasland, in Breda en in
Rotterdam en op 18 december in Lochem en op 7 januari 2023 in
Geldermalsen, Dieren, Breda en Rotterdam
Met tintelingen in de vingers, rode oortjes en een kleurtje op de
wangen komen we de wintermaanden door.
Op www.wandel.nl kunt u zien in welke plaatsen er georganiseerde
wandeltochten zĳn.
Voor allen een mooi Kerstfeest en doorlopend geluk in 2023,
Henry Mooren

https://www.solemates.one
https://www.wsvamicitia.nl
https://www.wsvamicitia.nl
mailto:pierre@famdetmers.nl
mailto:pierre@famdetmers.nl
https://www.wandel.nl
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Videopodcast 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: ongeveer 19 minuten).

Videopodcast aalmoezenier

Mop

Wat is het verschil tussen
een man en een kat?

-
De een eet veel,

is lui en
geeft er niet om wie het eten brengt.

De ander is een huisdier.

Info 96

SCHIPPERSCENTRUM
“HET ZUIDEN”

RAAMSDONKSVEER

Het Kerstnummer van KSCC Het Zuiden is uit.

Met bĳdrages van onder andere liturgisch assistent pater Ad
Blommerde sm, gebedsleider Jos van Dongen en Annie van Zwol
over Unicef. Lees ook de activiteitenkalender, Onze Jarigen en de
Familieberichten.
Ga naar onze website om Info 96 te lezen.

Ha HaHa Ha Ha
Ha Ha

Deel op Facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden

https://youtu.be/KydsQeIkXs8
https://kscc.nl/info-96-kerstmis-2022-van-kscc-het-zuiden-is-uit/
https://kscc.nl/info-96-kerstmis-2022-van-kscc-het-zuiden-is-uit/
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Financiën

EINDEJAARSTIPS

Het leek mĳ (weer) aardig om aan het einde van het jaar de lezer
mee te nemen naar de laatste mogelĳkheden voor 2022 en een
doorkĳkje te geven naar het volgende jaar.

• de meeste aftrekposten zĳn in 2023 nog aftrekbaar tegen een
tarief van 36,93%. Vanaf 2020 is dit een steeds lager tarief

• indien er sprake is van onvoldoende pensioenopbouw (denk o.a.
aan zzp'ers) kan er in 2022 nog bĳgestort worden op bestaande
pensioenpolissen of worden gestart met pensioenopbouw.
Achter deze ene zin gaat een actuele wereld schuil waar veel
over te doen is maar ook sprake is van een grote onbekendheid.
Overleg hierover met goede adviseurs, boekhouders en andere
intermediairs.

• giften die nog dit jaar gestort worden, kunnen bĳ de
inkomstenbelastingaangifte 2022 worden betrokken

• een altĳd terugkomende zaak betreft schenkingen. Aan kinderen
kan dit jaar belastingvrĳ € 5.677 worden geschonken en aan
kleinkinderen € 2.274. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar
mag dit bedrag éénmalig worden verhoogd met € 27.231. De
koek is dan nog niet op: als er sprake is van een studie dan mag
voor deze studie nog eens € 56.724 worden geschonken en als
er ook nog een eigen woning in het geding is, mag het kind nog
eens € 106.671 geschonken krĳgen (dit laatste gaat vanaf 2023
snel afnemen/stoppen)

• veel heb ik in mĳn columns geschreven over de perikelen m.b.t.
de box 3 belasting, zeg maar de huidige vermogenstax.
Eindconclusie is dat tot en met 2025 er sprake zal zĳn van
herstelwetgeving (de "spaarvariant" genoemd) om vanaf 2026
alleen de werkelĳke rendementen zullen worden belast (en
mogelĳk ook de vermogensaanwas....).In de aangifte 2022 wordt
uitgegaan van een rendement op sparen van 0,01% (op "overige
bezittingen" van 5,53%). Dit betekent dat de kou (lees: hoogte
van box 3 belasting) uit de lucht is. Over de jaren 2017 tot en
met 2020 wordt over dit onderwerp nog gesteggeld.

• investeren in alles aan en rondom het schip blĳft fiscaal
aantrekkelĳk. Voor investeringen op jaarbasis tussen € 2.401 en
€ 59.939 mag 28% van het investeringsbedrag worden
afgetrokken. Voor investeringen boven die € 59.939 geldt een
aftrek van maximum € 16.784

• Fiscale oudedagsreserve: veel binnenvaartondernemers
hebben op hun balans een opgebouwde fiscale
oudedagsreserve staan. Hierover moet bĳ staken van de
onderneming belasting worden betaald vanwege de eerdere
aftrekposten die tot de huidige hoogte van de "reserve" hebben
geleid (in 2022 mag 9,44% van de winst worden afgetrokken met
een maximum van € 9.632). Deze oude faciliteit houdt in 2023
op te bestaan!

• inkomstenbelastingtarieven 2023: tot een belastbaar inkomen
van € 73.31 is 36.93% belasting verschuldigd. Boven dit
inkomen 49,50%. Voor mensen geboren ná 1945 maar wel
AOW'ers zĳn: 19,03% tot € 37.149, daarna 36,93% tot € 73.031
en vervolgens 49,50% boven de € 73.031

• starters die een huis kopen, hoeven, onder voorwaarden, geen
overdrachtsbelasting te betalen

• tenslotte de corona-gevolgen: indien ondernemers uitstel van
(betreffende reguliere belastingachterstanden) de
belastingdienst hebben gekregen vanwege de corona-
problematiek, moeten vanaf 31 oktober 2002 toch gaan betalen
en wel over een periode van 5 jaar met eventueel een uitloop
naar 7 jaar.

Ik wens u fijne en goede kerstdagen en
bovenal een gezond 2023.

Wim Onderdelinden
https://kantoorabri.nl/

https://kantoorabri.nl/
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Soos met... in Kerstsfeer foto’s

Soos met …. 8 december was het weer zo ver. Soos met een Kerst
gedachten. We waren met ongeveer 35 personen. De Aalmoezenier
opende de dag. Er waren Kerst gedichten.
Wil Kreuze maakte een heerlĳk Kerst gerecht. (een gerecht met
rĳkelĳk drank) Er was een heerlĳke lunch. Toen kwamen er nog twee
engelen de boel versieren.
De stemming zat er goed in. Zoals we konden zien hadden de
mensen een vermakelĳke middag en gingen ze tevreden naar huis.
Foto's: Paul Leensen.

Bekĳk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/foto/kscc-nijmegen-soos-met-kerstsfeer/
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Familieberichten

OVERLEDEN

Op woensdag 30 november is, na voorzien te zĳn van het H.
Sacrament der Zieken, in de leeftĳd van 90 jaar, Adrianus Petrus
Antonius (Ad) Suĳkerbuĳk overleden. Echtgenoot van Jo
Suĳkerbuĳk – Kusters.
De uitvaartplechtigheid heeft op woensdag 7 december
plaatsgevonden in de Parochiekerk St. Antonius Abt te Mook.
Correspondentieadres: Zandsteeg 15, 6585 KJ Mook.

Op dinsdag 6 december is, op de leeftĳd van 77 jaar, Antoon
Meeuwsen overleden. Weduwnaar van Rini Meeuwsen – Bouwens.
De crematieplechtigheid werd op dinsdag 13 december gehouden in
de grote aula van Crematorium Rĳk van Nĳmegen te Beuningen.
Correspondentieadres: Dokter Nillesenstraat 33, 6645 AP Winssen.

Het KSCC, de parochie en de aalmoezenier ontvangen regelmatig
overlĳdensberichten, kaartjes voor geboortes, huwelĳk, jubilea of
verhuisberichten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt (in deze CN of
op onze website) geef dat aan bĳ het verzenden van de informatie.

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website.

Op donderdag 8 december is, in de leeftĳd van 88 jaar,
Ab Boere overleden. Echtgenoot van Jenny de Ruyter.
Weduwnaar van Leny Boere – van de Pol.
Op vrĳdag 16 december om 13.30 uur wordt er afscheid
van Ab genomen in de aula van crematorium Rotterdam,
Maeterlinckweg 101 te Rotterdam.
Correspondentieadres: Mullensstrook 5, 2726 VP
Zoetermeer.

Op maandag 12 december is, in de leeftĳd van 60 jaar,
Johanna Anna Maria Delphina (Joanita)
Klarenbeek – Huibers overleden. Echtgenote van Peter
Klarenbeek.
De afscheidsviering is op maandag 19 december om
16.00 uur in de grote aula van Crematorium Rĳk,
Schoenaker 12 te Beuningen. De viering is ook live te volgen via
een livestream.
Ga naar: https://play.quickchannel.com/chat/9g5cgi3.
Inlogcode is: 02412.
Correspondentieadres: Banjostraat 3, 6544 WK Nĳmegen.

https://kscc.nl/privacy/
https://play.quickchannel.com/chat/9g5cgi3
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17-12 Jos de Jong.
18-12 Rina Peters-Colmbĳn.
19-12 Dhr. Han van Angelen; mevr. Jo Heĳmen-Arntz v/h

“Hermina”; mevr. Lenie Arntz; dhr. Theo Nuy;
Linda Zĳlmans, mvs “Esti”; David Janssen.

20-12 John Rutjes; A.J. Vink-Nab.
21-12 Mevr. Annie Derksen-Bisschops; Jos van Oyen; Noel Diks.
22-12 Astrid Bouwens; dhr. Eugené Savelkoul; Bo Bosman.
23-12 Dhr. Nol Verberck m/s “Elithe”; Victor Peters; Anja Benda;

dhr. Nico van Lent, m/s. “Maja”.
24-12 Johanna Lagarde; Antoinette van Weel, “Reina”.
25-12 Maurice Vranken; Maurice Kievits.
26-12 Mary v/d Donk-v/d Heuvel; Laura Pruyn.
27-12 Jannie Struĳk.
28-12 Senna Hoveling.

ZONDAG VIERDE DAG VAN ADVENT 18 DECEMBER
Joanita Klarenbeek-Huibers,
dhr. Ab Boere,
dhr. Antoon Meeuwsen,
dhr. Ad Suĳkerbuĳk,
Christ Geerts en Cor Geerts,
Wil en Jan Joosten – de Korte,
ouders Gerard en Miep Wennekes-Heĳmen en Liza Derksen-
Wennekes,
ouders Wennekes-van Oĳen, overledenen uit de familie Wennekes,
dhr. Cor Sep en George Sep,
dhr. Joop Balm,
mevr. Marie Wanders-Sanders,
dhr. Antoon Wanders, en Toon Wanders.

ZATERDAG NACHTMIS 24 DECEMBER
Jack de Grundt en Nora de Grundt Hanegraaf,
mw. Marie-Louise de Vries-van Musscher
en Anton van Breda.

ZONDAG EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
Dhr. Vincent Derksen en Marĳke van Oĳen en Gerrit van Oĳen,
Nico en Riecky Eckelboom,
dhr. Theo van Ophuizen sr., en Jack,
Chantal Wolf en overledenen familieleden van Bon.

Wist u dat wĳ een officiele
trouwlocatie zĳn voor de

burgerlĳke stand?
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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.
* Joas, zoon van Harriët Sietses en Joost van Ede.
PRINSES MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.
* Dhr. Frans Verlaan ligt in het ziekenhuis in België.
* Dhr. Marc Bongers.
* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies Brugman).

* 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. 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.
* Mevr. Gitta van der Hoeven, (Gasthuis St. Johannes de Deo).
MILLINGEN AAN DE RĲN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD

Onze zieken

mailto:g.smulders@bisdom-roermond.nl
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De achtbaan - een gedicht

De achtbaan schrĳft zĳn logische weg, zoals sinds jaar en dag omschreven, in een 8.
Juist! Hoe vertrouwd en het avontuur kan elk ogenblik van start voor ieder 1e die zĳn aangeschoven.
Eer het treintje Stĳgt tot grote hoogten openen zĳn poortjes.
Handenwrĳvend neemt de passagier plaats op de krappe zitting.
Na, wil ik nu wel of wil ik nu niet dit razende avontuur beleven.
Sluit de beugel en klemt je vast, geen weg meer terug.
Parelt de handen zacht het zweet en vrolĳkt de spanning tot diep in de haarkruin.
Plots de start die trekt met korte schokjes van waar je verdwĳnt naar waar je zo ook weer terugkeert.
Met aandachtig geratel klimt het korte treintje stĳl de hoogte in en knĳpen billen samen.
Tot het op de eerste bult boven even lĳkt te balanceren en dan denderend de diepte in.
Gillen en gieren armen wĳd gespreid haren wapperend in de wind.
In de korte kuil beland slaakt even een zucht, een lichtte tintel voelt vervreemd je voorhoofd.
Dan knarst het spoor de wielen plots door de scherpe bocht en sleurt je stevig in het rond.
Wat een kracht, of de hersenen door het oor gewrongen jou verlaten wil.
En pats daar scheur je weer schuddend en schokkend naar boven, hoger en hoger.
Alles wat je ziet is enkel de lucht en verder helemaal niets.
Dat wat er achter de volgende heuvel schuilt, geen idee, knuisten de vingers klemmend houvast.
Een schietgebedje prevelt over de lippen, is dit leuk?
Nou en of, zeker leuk, gilt en giert het door de kurkentrekker.
Tollend op je kop en zo weer recht overeind, schudt het treintje je laatste besef van oriëntatie.
Als een zombie met de ogen strak dichtgeknepen remt krachtig piepend je avontuur.
Beduusd sta je weer stil, opent de beugel je weer vrĳ, wankelt het evenwicht, Yes nog een keer!!
Maar liever niet in onze huidige onstuimige achtbaan, deze schudt de samenleving op haar grondvesten.
Terwĳl we stilstaan, geen zicht hebben op wat komen gaat, maakt ons vastgeklemde passagiers.
Van elke oriëntatie berooft trekt het spoor een mistig cĳfer, geen acht maar één met open einden.
Als ik kiezen mag, geef mĳ dan maar de vertrouwde 8.
In acht genomen, het lĳkt saai maar gillend van plezier vertrek je waar je ook weer uitkomt.

Gé van Berkel, Kermis 2022 , eindelĳk weer.
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AGENDA KSCC NĲMEGEN december 2022/ januari 2023
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. 18 dec.
11.00 uur Vierde zondag van de Advent. H. Mis met

celebrant aalmoezenier B. Van Welzenes sdb.

12.15 uur Aansluitend Kerstmarkt op het KSCC Nĳmegen.

Za. 24 dec.

Binnenvaartmuseum Nĳmegen gesloten.

18.00 uu
Kerstjeugdviering. M.m.v. Familie
Wagemakers en Kuenen. Kinderen mogen ook
zingen of instrument meenemen.

21.30 uur Kerstnachtviering. M.m.v. Steffan en Philip(trompet en hoorn) en het KSCC Kerkkoor.

Zo. 25 dec. 1v0.30
uur

Eerste Kerstdagviering in Circus Freiwald op
de Goffertweide in Nĳmegen. Zie voor informatie
de poster hiernaast.

Ma. 26 dec. GEEN KERSTVIERING OP HET KSCC

Di. 27 dec. 14.30 uur Jaarvergadering KBN/ OZON

Wo. 28 dec. 9.00 uur BHV-cursus door Cuore.

Vr. 30 dec. 10.00 uur Telematicadag. 25 jarig jubileum.

Za. 31 dec. Binnenvaartmuseum Nĳmegen gesloten.

Zo. 1 jan. 2023
19.00 uur Nieuwjaarsviering. M.m.v. Dinie Jacobs (fluit)en het KSCC Kerkkoor.
20.00 uur Aansluitend Nieuwjaarsreceptie.

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 2023

Alle activiteiten van sv St. Nicolaas vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119 in Millingen aan de Rĳn.

Do. 19 jan. 14.00 uur Gezellige soosmiddag
Contactpersoon voor sv st. Nicolaas: Peter Bex
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWĲNDRECHT 2022/2023
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. Met alsspeciale gast de burgemeester en een wethouder

Do. 12 jan. 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. 17 jan. 13.30 uur Binnenvaartsoos met een Nieuwjaarsborrel.
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 te
geven.

Vrĳ. 27 jan. 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2022/2023
Alle activiteiten vam ket KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 in Raamdsdonksveer.

Zo. 18 dec. 10.30 uur Derde Adventzondag.Woord enCommunieviering.
Wo. 21 dec. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 25 dec. 10.30 uur Eerste Kerstdag.Woord en Communieviering.
Wo. 28 dec. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 1 jan.
10.30 uur Nieuwjaarsdag. Woord en Communiedienst.
11.30 uur Aansluitend Nieuwjaarsborrel.

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
Eerste Kerstdag viering 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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Uit Kitty’s
Hoge Hoed

Bĳna Kerst en volop circus in ons land!

Grandioos om te zien hoeveel circussen er nu in deze tĳd in ons
land te zien zĳn! Van Maastricht tot Groningen, overal zĳn er
kerstcircussen. Hopelĳk doen ze overal goede zaken, hoewel de
verwarming heel veel geld zal kosten!

Door het hele land kĳken alle circussen uit naar de Kersttĳd en zeg
nou eens eerlĳk: Wat is er mooier dan met Kerstmis, samen met je
lief en je kinderen en kleinkinderen, naar een schitterende,
hartverwarmende voorstelling kĳken……

Op www.circusweb.nl kunt u zien welk circus bĳ u in de buurt is. Ga
er naartoe en bezorg uzelf, uw familie, de artiesten en de dieren een
heerlĳke kerst! Er is zoveel ellende op de wereld, zelfs hier op nog
geen dag rĳden afstand! In-en-in-triest om te zien hoe mensen
moeten vluchten, huis en haard en vaak zelfs nog hun echtgenoot of
moeder moeten achterlaten, omdat er iemand is, die zo graag ’n
extra stuk land erbĳ wil hebben, dat hĳ nergens naar kĳkt en dat
voor hem ‘n soldaat meer of minder niks uitmaakt!
Wĳ kunnen alleen maar bidden, doneren en hopen, dat ons dat
bespaart blĳft en dat hĳ tot inkeer komt!
Hier in Nederland hebben we ’t fijn en goed, alleen is voor veel
mensen de energie veel te duur!!! Probeer te helpen waar u kunt en
laat niemand in de kou zitten!!! Vroeger in Zuid-Limburg zeiden we
wel eens: hĳ klaagt met de koteletten in de mond, daarmee
bedoelend: Hĳ klaagt wel, maar heeft nog genoeg te eten! Nu
moeten heel veel mensen echt opletten, er zĳn zoveel mensen die
door de hoge energieprĳzen echt letterlĳk in de kou zitten! Massa’s
mensen zitten ’s avonds met ’n dekentje om op de bank tv te kĳken
en zetten de thermostaat enkele graden lager!
Kĳk goed om u heen en draag uw steentje bĳ! Met z’n allen moet
ons dat lukken!! Ik wens u allen Hele fijne Kerstdagen en… een
2023 waarin we weer mens zĳn voor elkaar!

Kitty Cuĳpers-Custers

Uit Kitty’s Hoge Hoed

https://www.circusweb.nl
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Verenigingsavond Sterreschans

Afgelopen vrĳdag 25 november was er een druk
bezochte praatavond, ook leden van zuster vereniging
St. Nicolaas uit Millingen waren gekomen. Dit keer
stond op het programma de heer Sander Wels die zĳn verhaal van
vorige maal over zĳn belevenissen bĳ de RWS, Rĳks Water Staat
zou afmaken met als thema: VAREN DOEN WE SAMEN.

Bĳ binnenkomst liet ‘onze’ cineast Christiaan Wĳninga al een mooie
nostalgische film uit de jaren 20 van de vorige eeuw op het scherm
zien, waar door de vele ‘oud varende’ met belangstelling naar werd
gekeken.

Hierna heette de voorzitter de uit Gorsel komende Sander Wels en
zĳn vrouw welkom en kon Sander beginnen met zĳn lezing over het
samen varen van beroeps- en recreatievaart.
Ook de beroeps- en pleziervaart moeten bunkeren en zo kwam ook
de Neptun bunkersteiger in Nĳmegen op foto’s voorbĳ. Het bestuur
wist dat vroeger de vader van Sander op die steiger had gewerkt.
Eén van de bestuursleden had nog een in de verpakking zittende
NEPTUN vlag om deze als bedankje te overhandigen.

Bĳ het uitvouwen kreeg
Sander een traantje
weg te pinken en
bedankte voor dit leuke
cadeau.

Hierna werd nog
gezellig wat nagepraat.
Christiaan had nog een
mooie oude film over
de binnenvaart, waarna
een ieder voldaan
huiswaarts ging.

Jaap Stienstra
REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

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

Advent, voorbereiding op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus.
Wat betekent het tegenwoordig nog in onze samenleving?

Bĳ een enquête werd het duidelĳk dat heel wat mensen niet eens
meer weten wat er gevierd wordt met Kerstmis. De kerstman werd
het vaakst genoemd samen met de cadeautjes onder de versierde
kerstboom, anderen hadden het over lekker eten en drinken,
zonnewende met natuurlĳk de wintersport en vakantie in warmere
landen. Je kunt constateren dat sinds de teloorgang van het
speciaal katholiek onderwĳs de basiskennis van het christendom
ontbreekt. Maar ook ouders van katholieke huize hebben hier
blĳkbaar steken laten vallen en verzuimd hun kinderen de
ontbrekende kennis bĳ te brengen.

Ook mĳn eigen kleinkinderen, goed geschoold, hebben blĳkbaar
weinig animo het katholieke geloof te blĳven omarmen. Allen zĳn
gedoopt, de Eerste en Plechtige Communie gedaan met het
H.Vormsel maar eenmaal in de grote wereld hebben ze er, denk ik
toch, enigszins de brui aan gegeven ook al gaan ze braaf mee naar
de Kerstmis en bidden ze voor het Kerstdiner netjes met ons mee.
Maar ook ikzelf heb de laatste jaren moeite gekregen de lĳntjes van
het katholiek geloof te blĳven volgen en dat is gekomen door de
seksuele misbruiken binnen de RK Kerk. Goed, ook deze jongen
heeft op dat gebied geen schone lei, maar ook al zĳn het geen echte
misdrĳven, toch bedankte ik op verzoek van wĳlen aalmoezenier
Chris Eĳsermans om voorganger te worden op het
Schipperscentrum na een pastorale opleiding. Ik zou me te
hypocriet zĳn gaan voelen.

Windkanter
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Dat is wat mĳ het meeste steekt, een priester die met 'gewĳde
handen' en een uitgestreken gezicht de H.Mis opdraagt, de mensen
de mantel uitveegt en zelf niet deugt. Zelfs de heilig verklaarde
Poolse Paus Johannes Paulus ll heeft als Poolse bisschop Woytila,
gehoord de media, blĳkbaar steken laten vallen door foute priesters
de hand boven het hoofd te houden na hun 'biecht' en ze over te
plaatsen naar een andere parochie waar ze weer de verkeerde kant
opgingen.
Nu heb ik altĳd moeite gehad met het nu in onbruik geraakte
Sacrament van de Biecht met als dekmantel het Biechtgeheim. Als
katholiek moest je tenminste eenmaal per jaar biechten en
plaatsnemen in een biechtstoel en je zonden 'belĳden' tegenover de
plaatsvervanger van Jezus, de priester. Jezus zou immers gezegd
hebben: “Wie in mĳn naam iemands zonden vergeeft, ze zĳn
vergeven.” Maar tegenover de zondaar zei hĳ ook: “Ga heen en
zondig niet meer.” Juist dat laatste stukje was je snel vergeten en
ging je vrolĳk verder met je 'zondige' leven. Maar zou juist dat
zogenaamde biechtgeheim het tĳdig ingrĳpen bĳ misstanden niet in
de weg hebben gestaan? Wie het weet, mag het zeggen, maar ik
kan me de gewetensnood van goedwillende priesters in deze goed
voorstellen om gebonden te zĳn aan het biechtgeheim bĳ heikele
zaken.
Straks gaan we de geboorte van Jezus herdenken maar de
problemen stapelen zich weer op en zullen een mooie Kerstviering
in de weg kunnen staan. Na de coronaperiode en lockdowns zĳn het
nu de hoge energiekosten die roet in het eten kunnen gooien. Heel
wat kerken sluiten de deuren gedurende de Kerstperiode omdat
geld ontbreekt om het gebouw voldoende te verwarmen. Zĳn we
koukleumers geworden? Zelfs in de oorlogsjaren ging ik als kind
met mĳn ouders 's nachts om 04.00 uur naar de nachtmis in een
onverwarmde volle kerk waar de mensen elkaar warm hielden.

Zalig Kerstfeest en Gezegend 2023

Corvee
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Kermis

WAT GAAT 2023 ONS BRENGEN?

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

Het jaar 2022 zit er bĳna op. De
feestdagen met al haar tradities
staan voor de deur. Terwĳl de
oliebollenbakkers onder ons dan
even zullen genieten van een paar
dagen rust zĳn de beide kerstdagen,
voor iedereen die open staat op een
evenement, juist de belangrĳkste
dagen van deze periode. Dit geldt
overigens ook voor mezelf nu we

momenteel weer (na het succes van 2019) voor Kerstcircus
Enschede zes weken in het Volkspark ‘kamperen’. De vrieskou en
bevroren waterleidingen hebben ook hun charme zullen we maar
zeggen….

En terwĳl veel mensen samen met familie en vrienden genieten van
hun vrĳetĳd tĳdens de kerstvakantie zĳn wĳ als kermisexploitanten
ons ervan bewust dat er tĳdens deze hoogtĳdagen hard gewerkt
moet worden. Vaak wel omringd door familie en dierbaren maar we
verwachten wel dat iedereen de mouwen opstroopt….

Tĳdens de afgelopen twee jaarwisselingen werd ons leven beheerst
door de invloed van corona. Nu corona gelukkig niet meer die alles
bepalende rol speelt hunkeren we naar een ‘normaal’ jaar. Maar
niets is helaas minder waar. Ons leven wordt momenteel beheerst
door de energie crisis, de enorme inflatie, schaarste in vele
materialen en oorlogsdreiging op de rand van Europa. Zorgde
corona al voor veel onzekerheid aangaande onze toekomst, ook de

huidige omstandigheden zorgen voor
de nodige twĳfeling over onze
bedrĳfsvoering in 2023; welke invloed
hebben de dieselprĳzen (aggregaten)
volgend jaar op onze ritprĳzen en
deelnametarieven? Kunnen wĳ met
elkaar als ondernemers de kermis
nog betaalbaar houden voor het grote
publiek?

Heel veel gerenommeerde partĳen en
instanties waarschuwen voor een
naderende crisis. Sommige branches
merken dit al in het bestedingspatroon
van de consument. Onder andere de
detailhandel (retail) registreert reeds
een teruglopende omzet terwĳl juist
deze ‘cadeautjes’-maanden moeten
zorgen voor een extra impuls.

Alle geluiden die ons tot op heden bereiken over de verkoop van
oliebollen zĳn nagenoeg allemaal positief. De resultaten van het
najaar 2021 worden veelal gerealiseerd maar toen was de oliebol

over het algemeen nog € 0,20
goedkoper…

Overigens kunnen we gerust stellen
dat 2022 voor het Nederlandse
kermisbedrĳf een goed jaar is
geweest maar om de corona-schade
te boven te komen hebben we nog
enkele van dergelĳke jaargangen
nodig. Toch moeten we kritisch zĳn
over de verwachtingen voor volgend
jaar.

Er zĳn redenen te over om aan te
nemen dat we in 2023 een stapje
terug zullen moeten doen. Er leeft
echter ook de verwachting dat het
voor de kermis nog wel zou kunnen

Lees verder →
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vallen omdat mensen eerder geneigd zĳn te besparen op luxe
goederen zoals buitenlandse vakanties, eten buiten de deur,
pretpark bezoek, etc. Juist het kermisfeest in eigen stad of dorp zou
hiervan kunnen profiteren…

Wanneer we de prognoses in de media moeten geloven dan wordt
er - na twee jaarwisselingen afwezigheid - komende oud & nieuw
voor een recordbedrag aan vuurwerk afgestoken. Dan kun je toch
nog niet echt spreken van een crisis….? Hoe dan ook; speculeren
over wat de toekomst gaat brengen is natuurlĳk niet voor niets een
aloude ‘kermiskunst’. Aangezien ik absoluut geen voorspeller ben
houd ik het maar bĳ een welgemeende
wens:

Allen fijne feestdagen met uw
dierbaren. Veel succes tĳdens de
kerstdagen en op oudejaarsdag. Voor
2023 wens ik u veel geluk, gezondheid
en geborgenheid. Laten we er met
elkaar een goed jaar van gaan maken!
En natuurlĳk voor iedereen die ‘open’
staat; succesvolle weken gewenst,
gunstige weersomstandigheden en veel
publiek die zorgt voor de sfeervolle en
gezellige 'reuring' uiteraard met de
bĳbehorende 'beuring'! Blĳf allemaal
gezond en graag tot over acht weken!

Hartelĳke groet,
BOVAK - Nationale Bond van
Kermisbedrĳfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter
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Uitnodiging jubileum editie Telematicadag 30 december

Locatie: KSCC te Nĳmegen
Tĳd: vanaf 09:30 uur inloop, start programma om 10:00 uur.
Dagprogramma: download dagprogramma.

Op vrĳdag 30 december aanstaande wordt in Nĳmegen op het
KSCC in de Waalhaven voor de 25e keer de jaarlĳkse
Telematicadag georganiseerd.
Dit jubileum staat in het teken van de grote ‘digitale’ stappen die in
de binnenvaart zĳn gezet.

Er is in 25 jaar heel veel veranderd aan boord en op de vaarwegen;
elektronische kaarten zĳn een niet meer weg te denken onderdeel
van iedere moderne stuurhut, ook de invoering van AIS wordt als
een nuttige digitaal instrument ervaren en veel schepen melden hun
reis- en ladinggegevens met behulp van BICS. Dit alles overigens in
de context van zeer goede en inmiddels betaalbare mobiele
dataverbindingen.
Maar daarbĳ blĳft het echter niet, ook de introductie van meer
intelligentie bĳ de besturing van schepen klopt zo langzaam op de
deur van onze vloot. En ook de verdere integratie van vervoer over
water in de logistieke keten vormt een belangrĳke uitdaging voor de
toekomst.

De organisatie, onder leiding van Bureau Telematica Binnenvaart,
heeft een aantrekkelĳk programma in elkaar gezet dat is gericht op
de binnenvaartondernemer aan de wal en in de stuurhut. Ook
beleidsmakers en andere stakeholders zĳn traditioneel aanwezig op
dit toonaangevende evenement. Tĳdens de dag zullen deelnemers
met elkaar een antwoord zoeken op de vraag hoe de digitale
toekomst van de binnenvaart eruit moeten komen te zien.
Ook wordt de Telematica Award uitgereikt aan een persoon die een
meer dan gemiddelde bĳdrage heeft geleverd aan de toepassing
van telematica in de binnenvaart en op de vaarwegen.

De vrĳwilligers van het KSCC voorzien ons gedurende de dag weer
van een drankje en een hapje en niet te vergeten de inmiddels
bekende lunch.

Tot ziens op 30 december a.s. bĳ het KSCC
Waalhaven 1K, 6541 AG Nĳmegen (navigatie: Havenweg)

Routebeschrĳving.

https://binnenvaart.org/wp-content/uploads/2022/11/Programma-TM-dag-2022.pdf
https://binnenvaart.org/wp-content/uploads/2022/11/Routebeschrijving-KSCC.pdf
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‘Bestemming Havenstad’ is de nieuwe tentoonstelling van het
Maritiem Museum Rotterdam, die vanaf 13 december 2022 te
zien is. Hierin ontdekken bezoekers het verleden, heden en de
toekomst van Rotterdam en haar haven, en hoe die twee
onlosmakelĳk aan elkaar verbonden zĳn. Stap in een virtuele
metro en reis van dam tot wereldhaven.

In Bestemming Havenstad nemen Rotterdammers de bezoekers
van de tentoonstelling mee in hun verhalen over verschillende
plekken in de stad, locaties die onmiskenbaar gevormd zĳn door de
invloed van de haven. De expositie is een reis door de tĳd, die laat
zien dat stad en haven elkaar beïnvloeden.

Bezoekers stappen in het verhaal van de afdamming van de Rotte
en reizen via het centrum naar Rotterdam Zuid, via Pernis en de
Maasvlakte naar de toekomst. Daarbĳ komen ze prachtige objecten
uit de museumcollectie tegen en maken ze kennis met de verhalen
uit de stad.

Groots
De tentoonstelling beslaat een complete verdieping van het
Maritiem Museum. Met 850 vierkante meter is dit één van de
grootste tentoonstellingen die het museum ooit realiseerde. Op de
grote, open vloer zĳn de virtuele metrostations Rotte, Leuvehaven,
Feĳenoord, Zuid, Heĳplaat, Pernis, Maasvlakte en Horizon te
vinden. In die laatste stop kom je meer te weten over de toekomst
van de haven. Wat er in dit station te zien is, bepaalt elk jaar een
nieuwe gastcurator. Bĳ de opening van de expo is dit LOLA
landschapsarchitecten. Dit bureau blikt vooruit op het jaar 2200, als
de zeespiegelstĳging een feit is. Wat zĳn hun oplossingen voor een
nieuwe werkelĳkheid in de haven en de stad?

Havenbedrĳf
Zonder de steun van hoofdsponsor Havenbedrĳf Rotterdam - ‘Port
of Rotterdam’ - had deze tentoonstelling niet tot stand kunnen

Expo Bestemming Havenstad opent in Maritiem Museum Rotterdam
Virtuele metro brengt bezoeker van dam in de Rotte naar de toekomst

Lees verder →



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 29

komen. In de afgelopen zomer tekenden het Havenbedrĳf en het
Maritiem Museum een overeenkomst voor samenwerking tot en met
2028. Bert Boer, algemeen directeur Maritiem Museum: “Het
hoofdsponsorschap van het Havenbedrĳf stelt het museum in staat
om de grote ambities die we hebben met de nieuwe tentoonstelling
‘Bestemming Havenstad’ te realiseren. ” Allard Castelein: “Het
Havenbedrĳf viert dit jaar zĳn 90e verjaardag en wil graag iets
terugdoen voor de stad. De nieuwe tentoonstelling toont dat stad en
haven onlosmakelĳk met elkaar zĳn verbonden. Zowel in verleden,
heden als in de toekomst. Ook vandaag de dag is de Rotterdamse
haven van groot belang voor de stad en dus past het de haven in de
stad goed zichtbaar te laten zĳn. Mede daarom is Havenbedrĳf
Rotterdam hoofdsponsor van deze nieuwe tentoonstelling.”

Creatives krĳgen een podium
Voor Bestemming Havenstad legde fotograaf Frank Hanswĳk de
stad vast in haar realistische, ruwe vorm. Daarnaast is er een
eigenzinnig tentoonstellingsontwerp van Studio Marleen Bos, naar
het idee van Boris Maas. Khalid Amahkran, Michael Barzilay en
studio Roodenburgh zĳn verantwoordelĳk voor de audiovisuele
producties, die speciaal voor deze expositie gemaakt zĳn.

Emigranten aan boord van de 'Rĳndam' circa 1895
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Zomer 2000

In het jaar 2000 zĳn we weer een paar weken
naar Maastricht geweest. Daar kregen we al de
eerste kĳker aan boord. Het was een
Canadees met een groot fototoestel op zĳn
buik. Hĳ nam foto's van de binnen- en
buitenkant en wĳ dachten: daar gaat onze tjalk.
Maar gelukkig hebben we nooit meer iets van
hem gehoord. Je wil wel verkopen, maar als er
iemand komt merk je dat je er nog niet aan toe
bent. Donder op, denk je dan. Eigenlĳk wil ik er
nog geen afscheid van nemen. Je hebt er zo'n
fijn leven op gehad en dat komt dan nooit meer
terug.
Van Maastricht zĳn we naar de Blauwe Kei
gevaren. Cor Sep was er ook bĳ. Zoals ik al
eerder zei: het is daar mooi rustig en groen om
je heen. Om boodschappen te halen fiets je
door de bossen naar Lommel. Op zaterdag is
daar grote merkt en op zondag fietsen we door
de bossen naar de Paterskerk in Postel. Na de
mis eten we in het restaurant Brusselse wafels
met aardbeien en slagroom. Heerlĳk! Vóór ons
liggen goede buren die ‘s winters ook bĳ ons in
Nĳmegen in de haven liggen. Ze zĳn niet
gelovig, maar gaan toch met ons naar de kerk,
omdat we verteld hadden dat de wafels, die je
daar na de mis opgediend krĳgt, zo lekker zĳn.
Die zĳn niet gratis natuurlĳk, maar dat vonden
ze geen bezwaar. We gaan al jaren met die
mensen om, want in Nĳmegen liggen we de
hele winter naast elkaar. Ik drink wel eens een

borrel met hem. Ik moet soms lachen als hĳ
zegt: voor jou is niets te veel, want jĳ gelooft in
de Here Jezus. Maar, een goede buur is beter
dan een verre vriend.

Na een paar weken vertrekken we naar Weert
en dan gaat het weer naar Den Bosch toe,
zoete Iieve Gerritje. We zĳn dit jaar vĳftig jaar
getrouwd en daar gaan we hier in Den Bosch
een feestje op bouwen. We kiezen voor De
Raadskelder op de Markt. Het ziet er heel leuk
uit en voor de familie ligt het gunstig, want het
ligt ongeveer even ver van Limburg als van
Zwĳndrecht, waar iedereen vandaan moet
komen. We waren met vĳftig man. Heel
gezellig! 's Avonds na het bruiloftsfeest
zoenden wĳ elkander. Als de een er moe van
was, begon de ander weer. Miek vroeg: Harrie,
blĳf je nu altĳd zo lief? Ik zei: meid, je bent mĳn
hartendief. Als onze generatie uitgestorven is,
zullen de gouden bruiloften niet zo vaak meer
voorkomen, denk ik. Tegenwoordig hebben ze
in vĳftig jaar minstens drie partners gehad. Op
de tv hebben ze het negen van de tien keer
over hun ex. Let er maar eens op! Ze kunnen
zeggen: mĳn kinderen en jouw kinderen maken
ruzie met onze kinderen. Het lĳkt mĳ ideaal,
maar niet heus. Ik heb wel eens gezegd: liefde
is soep eten met een vork. Je krĳgt er nooit
genoeg van. Wĳ hebben ook verschillende
familieleden en kennissen die gescheiden zĳn.
En die zeggen: Harrie, er verandert niets. Het
blĳft geven en nemen. Meer geven dan nemen.
Dat had ik er weer niet achteraan moeten
zeggen.

Op een dag stond er een heer van de
gemeente Veghel bĳ ons aan de deur. Hĳ
kwam vragen of ik geen zin had om op 18
november Sinterklaas te varen. Daar heb ik ja
op gezegd. Het leek ons heel leuk om dat te
doen. We zouden met twee boten zĳn. Op de

eerste stond dan Sinterklaas en op de onze
een stuk of vĳftien zwarte Pieten. Het was pas
eind oktober, dus we hadden tĳd genoeg om
naar Veghel te varen. In Veghel kregen we van
de havenmeester een mooi plaatsje
toegewezen met stroom van de wal. De man
van de gemeente kwam ons vertellen wat we
die dag in november moesten doen. We
moesten dan net onder sluis vier aan
stuurboord de overslaghaven in varen om
Sinterklaas en de Pieten aan boord te nemen.
Dan moesten we terugvaren naar de haven
van Veghel. Helemaal op het eind van de
haven waren houten steigers waar 's zomers
passanten hun boot aanlegden. Daar moesten
we aanleggen om Sint en de Pieten op te laten
stappen. Dat waren onze orders. En ik moest
de Pieten wat in toom ouden en zorgen dat ze
niet over de roef gingen lopen.

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/
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http://www.bovak.nl/
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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/
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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/
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https://ente.education/
https://ente.education/
https://esu-ufe.eu/
https://rijdendeschool.nl/
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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 26 wintereditie verschĳnt op donderdag
29 december 2022.
Deadline: dinsdag 27 december vóór 10.00 uur.

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

mailto:redactie@kscc.nl
https://www.kscc.nl
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https://kscc.nl/privacy/

