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Foto’s Telematicadag op het KSCC Nĳmegen

Op vrĳdag 30 december werd in Nĳmegen op het KSCC
in de Waalhaven voor de 25e keer de jaarlĳkse
Telematicadag georganiseerd. Dit jubileum stond in het
teken van de grote ‘digitale’ stappen die in de binnenvaart
zĳn gezet.
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In Memoriam paus Benedictus XVI

Met een plechtige ceremonie is donderdag op het Sint-
Pietersplein in Rome afscheid genomen van emeritus-
paus Benedictus XVI. Meer dan 50.000 mensen hadden
zich op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek verzameld
om hem de laatste eer te bewĳzen.
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Gelukkig Nieuwjaar

Dit is het eerste nummer van het Christoffel Nieuws 2023.
Velen van u hebben we de afgelopen weken al ontmoet
om elkaar persoonlĳk een gelukkig, en gezond maar ook
een zegen over 2023 toe te wensen.Terugkĳkend op de
afgelopen feestweken zĳn het goede weken geweest.
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Van de directietafel

Dit is het eerste nummer van het Christoffel Nieuws 2023. Velen van
u hebben we de afgelopen weken al ontmoet om elkaar persoonlĳk
een gelukkig, en gezond maar ook een zegen over 2023 toe te
wensen.
Terugkĳkend op de afgelopen feestweken mogen we concluderen
dat het goede weken geweest zĳn. Onze medewerkers en
vrĳwilligers hebben zich daartoe tot het uiterste ingespannen. Een
woord van dank is hier op zĳn plaats.

Natuurlĳk ook dank voor de vele wensen die wĳ hebben mogen
ontvangen. Ze zĳn een teken van verbondenheid. Er worden volgens
Post.nl steeds minder kaarten verstuurd, maar uit de hoeveelheid
kaarten die naar ons zĳn toegestuurd, blĳkt dit niet. Wanneer de
kaarten binnenkwamen werden ze allemaal gelezen. Grote
waardering voor hen die kaarten hebben uitgezocht met een
bĳzondere tekst, of met een zelfgemaakte tekst, of die zelf gemaakt
zĳn.

Van de directietafel

U weet dat er aan boord een mandje met zelfgemaakte
kaarten staan. U mag er een uitkiezen en een donatie
doen. Met de opbrengst steunt u ons een deel van het
werk, bĳvoorbeeld de reis voor de zieken in de
binnenvaart of een missieproject of anderszins.
Ook kwamen er veel e-mails en whatsapps binnen. Ook
daarvoor dank.

Na 2 jaar mocht het weer
Over de kinder/jeugdviering met de medewerking van de Kuenens en
Wagemakers en de Nachtmis met de inzet van het koor, de
trompettisten, de bloemenversiering enz. kunnen we zeer tevreden zĳn.

De nachtmis met Steffan Peters en Philip van de Ven



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 3

Van de directietafel

De viering in het circus Freiwald was ook een succes. Dank aan de
gastvrĳheid van de familie Freiwald, maar ook dank aan het KSCC
kerkkoor en het koor De Waalkanters, Martin Hoenselaar (orgel),
Sylvia Greve (zang) en Heleen Bartels (harp) en Jacques Verkerk
(zang); in de techniek Edwin Peters en Ruben van Schaĳk met hun
medewerkers en de kosterploeg met hun medewerkers.

Buiten de vieringen zĳn er ook veel vergaderingen en bĳeenkomsten
geweest.

Collecte en ziekenvaareis met de PWA
Zo vierde het protestants Schipperspastoraat op Tweede Kerstdag
haar traditionele kerstfeest in Zwĳndrecht. Ook deze traditie mocht
na twee jaar weer voortgezet worden.
In de viering werd veel gezongen, een mannenkoorsamenzang,
lezingen, preek en gebed met tot slot een kerstwens vormden
inspirerende onderdelen. Ook ontbrak de collecte niet. Tineke
Kruisinga had mĳ uitgenodigd het doel van de collecte uit te leggen:
een bĳdrage aan de Prins Willem Alexanderreis voor zieken in de
binnenvaart.
Natuurlĳk was het antwoord ja. En zo werd de
collecte tĳdens de dienst gehouden. Deze
bracht zo werd tĳdens het kopje koffie
meegedeeld € 2000,- op.
Namens de organisatie van de 25ste KSCC Prins
Willem Alexander vakantiereis oprechte dank

Eerste Kerstdagviering in Circus Freiwald



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 4

Van de directietafel De vergadering van de OZON en het
25 jarig jubileum van de Telematica
dag sprongen er uit.

De OZON vergadering, de nautische afdeling van de Koninklĳke
Binnenvaart Nederland werd goed bezocht. Ondanks dat
Schuttevaer onderdeel vormt van de fusie naar de KBN waren er
toch nog te nodige zorgen over de integratie. Hoe liggen de
verantwoordelĳkheden? Hoe zit het financieel in elkaar? Dat zĳn
maar enkele punten waarover volgens mĳ gesproken moet worden.
Naar mĳn smaak kwam het feit te weinig naar voren dat: We staan
achter de fusie, maar er moet het nodige nog aan de uitvoering
gesleuteld worden.
Het lĳkt mĳ dat het nu de hoogste tĳd is dat eraan de onderhuidse
spanning door middel van goede gesprekken een eind gemaakt
wordt. De neuzen staan wel zelfde kant op maar het reukvermogen
is niet even gevoelig. Er is een lange voorbereidingsperiode aan
vooraf gegaan. Nu moet er gehandeld worden. De overheid is
gevoelig voor een slagvaardige organisatie. Wĳ hebben ‘goud‘ in
onze handen zo kopte een van de scheepvaartkranten.
De binnenvaart moet een sterke lobby voeren naar de overheid.
Daarvoor is een duidelĳke stem nodig die met kennis, vertrouwen
heeft en vertrouwen wekt. Deze stem zal op het intermodale en
internationale vlak, de hele binnenvaart vertegenwoordigend
moeten laten klinken.
Succes

25 jarig jubileum Telematicadag

Onderwerp was onder meer wat er op het vlak van Telematica in de
afgelopen 25 jaar is ontwikkeld. Dirk van der Meulen en Desiré
Savelkoul gaven dat kort weer.
Wĳ kunnen ons de tĳd bĳna niet meer heugen hoe het allemaal
begon. Van tekstprogramma Word Perfect naar Word.
Hoe het aan boord begonnen is herinner ik me nog goed. Word
Perfect werd gebruikt en Word was in ontwikkeling. In de staf
bespraken wĳ dit onderwerp en er werd afgesproken dat wĳ 14
dagen de gelegenheid zouden nemen te bekĳken of Word iets voor
ons was.
Na 14 dagen zĳn we overgestapt tot tevredenheid van eenieder.

Nu zĳn de ontwikkelingen bĳna niet meer bĳ te houden. Dat bleek uit
de diverse presentaties op deze jubileumdag.
Een belangrĳk onderwerp in dit proces moeten wĳ niet vergeten. Er
is nog een mens die dit moet verwerken, aansturen en kunnen
controleren. Onbemand varen wordt al gepreciseerd in semi-
onbemand varen. Het blĳkt dat er zoveel toeters en bellen aan het
schip (maar ook aan de wal) aangebracht moet worden dat dit bĳna
onmogelĳk lĳkt. Er zal toch veiligheid aan boord en aan de wal
gegarandeerd moeten worden.
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En wat te denken van de veranderingen
door het milieu. Regelmatig worden we
geconfronteerd met het veranderende

weer in het gletsjergebied. Dit heeft allemaal invloed op de
waterhuishouding en heeft consequenties voor de scheepvaart. Er
wordt nu overwogen schepen te bouwen die bĳ hoog en laag water het
te vervoeren tonnen zo hoog mogelĳk houden.
Ook de ontwikkeling die de schipper ondernemer gemaakt heeft is
enorm. Was vroeger de vraag wel of geen radar, nu zĳn er vaak 2
radars aan boord.
Was vroeger een hele stapel papieren documenten waarmee je in
Emmerich of elders aan de wal ging vanzelfsprekend en nog even ging
‘bellen’, nu is het zoveel mogelĳk papierarm varen. Was vroeger de
telefoon in opmars nu is de smartphone een apparaat waar je ook mee
kunt bellen.
In de 25 jaar waarin we de Telematicadag in Nĳmegen hebben
georganiseerd is er veel ontwikkeld, dankzĳ mensen die hiervoor hun
nek uitstaken.
Starters waren Elbert Vissers, Desiré Savelkouls, Nick van Haagh en

Piet Nefkens (hĳ beschikte eind
jaren zeventig al over een Apple
laptop. Niet compatibel).
Tĳdens de dag werd de Telematica
Award uitgereikt door voormalig
bestuurslid van bureau
Telematicadag de heer Martin van
Dĳk.

De heer Ivo ten Broeken,
projectmanager River Information
Services bĳ Rĳkswaterstaat was
de gelukkige. Hĳ is ook de
Rĳnvaartcommissaris namens het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. En een actieve,
stimulerende, en relationele kracht
in de CCR en trouw bezoeker van
de Telematicadag. Altĳd heeft hĳ
een goede boodschap en geeft
blĳk van positieve betrokkenheid.
Kortom: een man met visie.

Van de directietafel Snert Award voor Ria Lentjes en haar medewerkers

De commissie vond het van
groot belang de vrĳwilligers
van het KSCC te eren. Een
‘Snert Award’ ontwikkeld door
Leon Woudstra van het bedrĳf
van Duinen werd haar
aangeboden door de heer Jan
Struĳk voormalig bestuurslid
van BTB maar niet nadat
Henk van Laar en
ondergetekende de Award
hadden ondertekend.
Beiden van harte onze gelukwensen.

U een fijn weekend toewensend
B.E.M.van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelĳk aalmoezenier

Rai neemt de Award in ontvangst
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Vaarreis voor zieken en hulpbehoevenden met vakantieschip de
Prins Willem-Alexander (PWA)

Heel fijn dat wĳ u kunnen berichten dat dit jaar de 25e ziekenvaarreis
door gaat.

De reis start op zondag 25 juni, dan komen de gasten aan boord, en
van maandag 26 t/m vrĳdag 30 juni 2023 gaan we varen.

De vaarvakantie is speciaal voor mensen die hulp nodig hebben om op
vakantie te kunnen.

Voor iedereen uit de binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap.

In eerdere reizen stapte een breed gezelschap aan boord, variërend in
leeftĳd van 30 tot 100 jaar.

Het juiste programma en alle details kunt u in het volgende Christoffel
Nieuws lezen. Houd ook onze website in de gaten op www.kscc.nl

Contactpersoon bĳ ons is mevrouw Mieke Bosman, u kunt haar per e-
mail bereiken via info@kscc.nl

Alle personen die eerder met ons gevaren hebben ontvangen
binnenkort een e-mailbericht van ons.

https://www.kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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Paus Benedictus XVI
265ste opvolger van de apostel Petrus

Joseph Alois Ratzinger werd geboren in
Marktl am Inn (Duitsland) op 16 april
1927. Hĳ bracht zĳn jeugd door in Traunstein, een klein dorpje
vlakbĳ de Oostenrĳkse grens, dertig kilometer van Salzburg. In deze
omgeving ontving hĳ zĳn christelĳke, culturele en menselĳke
vorming.

Ouders
Zĳn vader, een politieman, behoorde tot een oude familie van
boeren uit Neder-Beieren met bescheiden economische middelen.
Zĳn moeder was de dochter van ambachtslieden uit Rimsting aan
de oever van het meer van Chiem.

Oorlogsjaren
Josephs jonge jaren waren niet gemakkelĳk. Zĳn geloof en het
onderwĳs aan huis bereidde hem voor op de harde ervaring van de
jaren waarin het nazi-regime een vĳandige houding aannam
tegenover de katholieke kerk. Tĳdens de laatste maanden van de
oorlog werd Joseph opgenomen in een hulpdienst van de
luchtafweer.

Studie en priesterwĳding
Van 1946 tot 1951 studeerde hĳ filosofie en theologie aan de
Hogeschool voor Filosofie en Theologie van Freising en aan de
Universiteit van München. Hĳ ontving zĳn priesterwĳding op 29 juni
1951. In 1953 behaalde hĳ zĳn doctoraat in de theologie op een
proefschrift getiteld ‘Het volk en het huis van God in Augustinus’

kerkleer’. Vier jaar later kwalificeerde hĳ zich voor het doceren aan
de universiteit.

Bisschop
Op 25 maart 1977 benoemde paus Paulus VI hem tot aartsbisschop
van München en Freising. Op 28 mei van datzelfde jaar ontving hĳ
bisschopswĳding. Hĳ was de eerste diocesane priester in 80 jaar die
de zorg van het grote Beierse aartsbisdom kreeg.

Kardinaal en conclaaf
Tĳdens het Consistorie van 27 juni 1977 jaar creëerde paus Paulus
VI hem tot kardinaal. In 1978 nam hĳ deel aan het conclaaf van 25
en 26 augustus, waar paus Johannes Paulus I gekozen werd. In de
maand oktober van hetzelfde jaar nam hĳ deel aan het conclaaf dat
paus Johannes Paulus II op de pauszetel bracht.

Pauskeuze
Op 19 april 2005, twee weken na de dood van paus Johannes
Paulus II op 2 april, werd Joseph Ratzinger na een twee dagen
durend conclaaf gekozen als diens opvolger. Hĳ nam de naam
Benedictus aan als erkenning voor de ‘vredespaus’ Benedictus XV
die de Kerk leidde in de tĳd van de Eerste Wereldoorlog en voor de
grote heilige Benedictus van Nursia, die van enorme betekenis is
geweest voor het christendom in Europa.

IN
MEMORIAM

In Memoriam paus Benedictus XVI
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Wandelnieuws

Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van
Christoffel Nieuws

Na een periode met, voor velen van u, vrĳe dagen gaan we al weer
richting de afronding van de tweede week van 2023. En konden we
een maand geleden nog iets van winter ervaren, nu vragen we ons
af of die das nog wel een functie heeft. De milde tot zeer milde
weersomstandigheden geven een extra impuls om de deur uit te
gaan. En dat is altĳd goed, zeker als de conditie merkbaar op een
goed niveau blĳft en het gevoel daaromtrent rust geeft. 18 miljoen
mensen in Nederland en het veelvoudige aantal daarvan in andere
delen van de wereld hebben de opdracht over hun eigen
gezondheid te waken, wetende dat helaas niet alles in de hand kan
worden gehouden. Het gegeven dat zorg voor de komende
tientallen jaren niet onbeperkt voorradig is, zal ook een signaal
kunnen zĳn.

Wandelen, fietsen, kanoën, roeien en zwemmen zĳn bezigheden die
vermaak, spierkracht en energiehuishouding van het lichaam mooi
kunnen bundelen. Uiteraard zal er bĳ een hogere leeftĳd of bĳ een
lichamelĳke beperking moeten worden gezocht naar een geschikte
mogelĳkheid. Dan kan het ook gaan om de beleving. Zo is bekend
dat iemand die door een langdurige genezing al maanden niet meer
buiten was geweest vroeg om een rondje door de buurt terwĳl het
regende. De verzorger zei dat dat niet echt gunstig is. De wens om
weer eens een regendruppel te kunnen voelen won deze afweging.
Zo zien we dat zelfs een natte jas geen belemmering hoeft te zĳn.

Het is al weer een paar dagen geleden dat stichting De 4daagse
met nieuws kwam over de 105de Nĳmeegse Vierdaagse. Op 23
januari 2023 om 10.00 uur begint de inschrĳving van het
internationale wandelevenement. De eerste ronde is voor hen die in
2022 de driedaagse succesvol hebben volbracht. De tweede ronde
volgt later en dan kunnen alle belangstellenden zich inschrĳven. De
limiet ligt bĳ 47.000 en er zal geen loting zĳn, wat inhoudt dat
nummer 47.001 zich te laat heeft aangemeld. Op www.4daagse.nl is
heel veel informatie te vinden.

Een blik in het wandelprogramma heeft het volgende opgeleverd:

15 januari 2023
3e tocht 4e Winterwandelserie in Wĳchen
Afstanden: 5-10-20 km
Startpunt: jeugdhuis Woezik

22 januari 2023
Winterserie in Escharen
Afstanden: 6-10-15-20-30 km
Startpunt: ‘t Dôrpshuus

22 januari 2023
13e Wintertinteltenentocht in Oeffelt
Afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startpunt: café-zaal Die 2

Op 14 januari zĳn er een wandeltochten in Aalten en in Made, op 15
januari in Barchem en in Waalwĳk en op 21 januari 2023 in Epe en
in Breda.

Met tintelingen in de vingers, rode oortjes en een kleurtje op de
wangen komen we, al dan niet met een das de wintermaanden door.
Op www.wandel.nl kunt u zien in welke plaatsen er georganiseerde
wandeltochten zĳn.

Henry Mooren

DE INSCHRĲVINGVOOR DE VIERDAAGSEVAN NĲMEGEN 2023BEGINT OP MAANDAG
23 JANUARI OM 10.00 UURwww.4daagse.nl

https://www.4daagse.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 33.
Wie zĳn deze kinderen onder toeziend oog van een nog hele
jonge Aalmoezenier? Gegevens graag doorgeven via e-mail:
info@kscc.nl met vermelding van nummer 33. Wĳ danken u bĳ
voorbaat zeer voor uw reactie.

33
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

Na lang aarzelen verzamelt een vrouw
de moed om haar jarige vriendin te bellen
en haar ‘Lang zal ze leven’ toe te zingen

over de telefoon.

Halverwege realiseert ze zich dat ze het
verkeerde nummer heeft gebeld.

"Waarom hield je me niet tegen toen je
besefte dat het een verkeerd nummer
was," vraagt ze de dame aan de andere

kant van de telefoon.

"Je hebt alle oefening nodig die je kunt
krĳgen!"

Ha Ha
Ha Ha HaHa Ha

mailto:info@kscc.nl
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KSCC Schipperscentrum en Waalhaven niet bereikbaar via
Havenweg !

Vanaf maandag 16 januari zullen de werkzaamheden op de
kruising van de Havenweg x Laan van Oost Indië van start gaan
en zullen duren t/m 3 februari. In deze weken zullen er
voorbereiding worden getroffen zodat de firma Sterk een damwand
door de kruising kan realiseren. Vervolgens zal Van Gelder binnen
deze periode de kruising weer gereed maken voor verkeer. In deze
periode is de ingang richting de haven volledig afgesloten voor
alle verkeer.
Omleiding
Gedurende de werkzaamheden zal de Waalhaven bereikbaar
blĳven via het voormalig Honigterrein. Tĳdens de werkzaamheden
zal een omleiding ingesteld worden via de Havenweg, Laan van
Oost Indië en het voormalig Honigterrein. Volg met de auto de
aangegeven gele verkeer-omleidingsborden.
Fiets
Ook voor de fiets geldt een omleiding. U kunt het Schipperscentrum
en de Waalhaven bereiken door de gele omleidingsborden die
speciaal voor fietsen zĳn geplaatst te volgen.
We vragen u er rekening mee te houden dat uw reistĳd iets langer
zal zĳn.
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Familieberichten

DOOP

Op dinsdag 3 januari 2023 werden Yisanne Henderica (Petra)
Fong en Yack Marinus (Marcel) Fong gedoopt. Zĳ zĳn de kinderen
van Cheryl Henderica van de Wiel en Yan Way Fong. Ook Cheryl
en Yan werden gedoopt.
Zĳ werden gedoopt op het Schipperscentrum te Nĳmegen door
aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

Op 8 januari 2023 werd Cornelis Antonius (Cokkie) Branternaar,
zoon van Cokkie Arjaans en Christy Brantenaar gedoopt door
aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb. De viering vond plaats in
Onze Lieve Vrouw Kerk, Korte Zĳlweg 7 te Overveen om 13.30 uur.

EERSTE COMMUNIE

Op donderdag 12 januari ontvangt Johanna de Voer
haar Eerste Heilige Communie. In de Heilige Geestkapel
in Assel bĳ Apeldoorn door aalmoezenier B. van
Welzenes.

Op zaterdag 14 januari ontvangt Djayda Brunselaar haar Eerste
Heilige Communie. In de R.K. Kerk in Sweikhuizen door
aalmoezenier B. van Welzenes.

HUWELĲK

Op 8 januari 2023 trouwden Cokkie Arjaans en Christy
Brantenaar. Het huwelĳk werd voltrokken door aalmoezenier
B.E.M. van Welzenes sdb. De viering vond plaats in Onze Lieve
Vrouw Kerk Overveen om 13.30 uur.

Op vrĳdag 13 januari 2023 gaan Cheryl van de Wiel en Yan Way
Fong trouwen. De kerkelĳke huwelĳkssluiting vindt plaats in de Sint
Janskerk te ‘s-Hertogenbosch door aalmoezenier B.E.M. van
Welzenes sdb.

Op woensdag 18 januari 2023 treden Jopie en Michelle Rooze –
de Voer in het huwelĳk. De huwelĳksvoltrekking, na tien jaar
samenzĳn, zal om 13.00 uur plaatsvinden in het Raadhuis van
Apeldoorn.
Wĳ wensen Jopie en Michelle een fijne trouwdag toe.

Op vrĳdag 20 januari geven Chiel de Winter en Demi Buwalda
elkaar het ja-woord. De ceremonie begint om 10.30 uur in Kasteel
de Grote Hegge in Thorn. Aansluitend is de kerkelĳke inzegening in
de St. Martinuskerk in Weert.
Wĳ wensen Chiel en Demi een fijne trouwdag toe.

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.

Lees verder →

https://kscc.nl/privacy/
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Videobericht van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videopodcast voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap.

Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekĳk deze
videoboodschap.

(Duur: 19 minuten en 11 seconden).

Videopodcast aalmoezenier

OVERLEDEN

Op vrĳdag 16 december is, op de leeftĳd van 81 jaar, Toos Stuĳ –
Vermolen overleden. Weduwe van Frans Stuĳ.
De afscheidsplechtigheid heeft op woensdag 21 december in De
Scheldeaula van crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom
plaatsgevonden. Aansluitend had de begrafenis plaats.
Correspondentieadres: Callandweg 21, 4612 PG Bergen op Zoom.

Op woensdag 28 december 2022 is, in de leeftĳd van 82 jaar, Paul
Hofman overleden. Echtgenoot van Diny Hofman-van Werkhoven.
Op donderdag 5 januari 2023 is afscheid genomen van Paul in de
aula op de begraafplaats Oud-Kralingen te Rotterdam-Prinsenland,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Correspondentieadres: Merelhoven 241, 2902 KD Capelle aan den
Ĳssel.

Op zaterdag 31 december 2022 is, in de leeftĳd van 73 jaar,
Henricus Hubertus (Harrie) Hoefnagels overleden. Echtgenoot
van Wilma. Op zaterdag 7 januari heeft de crematieplechtigheid in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Rollemanstraat 16, 1033 WN Amsterdam

Aanvaard zoals het is.
Laat los zoals het was.
Geloof in wat zal komen.

https://youtu.be/mit0G-kOCvc
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13-01 Dhr. John van Oĳen; mevr. Ria Vermeeren-Huibers;
dhr. Willy Joosten; dhr. Edwin Peters; dhr. Eef Bosman;
mevr. Pauline Vermaas m/s “Poolster”.

14-01 Fien de Goey, m/s "Maasvallei"; mevr. J. Tonissen-Lips.
15-01 Dhr. Anton Arntz; Winand Sep m/s “Boris”; mevr. Wil Kreuze;

Laurens de Reuver; Samantha Smit.
16-01 Antonie Roland Bosman; dhr. Cor van de Veeken.
17-01 Dhr. Bas Brom; Marĳke van de Donk; Lieke Beĳer;

Trudie Roos; Milan Verlaan.
18-01 Dhr. Theo van Ophuizen; Miep Willems-Schüttler;

Kiki van Dongen; dhr. Ivo Cornelissen; Hidde Kuenen;
Sander Mooren “Prudentia”.

19-01 Mevr. Lies Broeders-Pruyn; Ed Mooren “Prudentia”;
Noud Johan Geutjes.

20-01 Dhr. Wim Derksen uit Druten; dhr. Romy Reemer.
21-01 William Peters; Philip Brouwer.
22-01 Bert van de Donk en Christien v/d Donk-Wanders;

Joeri van Thiel; Jan Willem Heĳmen.
23-01 Trudy van Kleef-Derksen; Jeanneke Deen-Wendt;

Roos Montens-Wigman;
Lise Sofie Broeders.

24-01 Idara Laeĳendecker.
25-01 Stephan Valk; Henny Bomert-Ooms; Nikita de Leeuw;

Nathalie Lindqvist; Wilbert van Tuyl.
26-01 Marjolĳn Lentjes-Beer; Bas Nuy; mevr. Zweers-Wiegers;

Ingrid Schipperheĳn-de Vries; mevr. Berendsen-Droog;
Chris Janssen, mvs. Padua; Juriaan Wissing; Tom Wissing.

27-01 Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk;
Mariette Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen; Dirk de Jong.

ZONDAG 15 JANUARI 2023
ouders Johan Bos en Rie Bos Heinen en overledenen familie Bos-
Heinen,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
Mevr. An Rouw,
mw. E. Hanegraaf-Stensen en Jack,
ouders Joke en Bertus Kerkhof,
mw. Riny Zimmerman-Dolphin,
mevr. Johanna Antonia van Laak-Reĳmers, Gerrit van Laak,
ouders H. Geraats,

- Huwelĳksinzegening van Yan Way Fong en Cheryl van de Wiel in
de Sint-Janskerk te ‘s -Hertogenbosch.

- 1ste heilige communie van Johanna de Voer.

- Huwelĳksinzegening van Cheryl van de Wiel en Yan Fong.

- 1e heilige Communie van Djayda Brunselaar.

ZONDAG 22 JANUARI 2023
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
Marĳke van Loon-Moonen, Willem van Loon.
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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.
* Mevr. Marga van Rĳswĳk.
NĲMEGEN, VEEMARKT 277, 6511 ZJ.
* Dhr. Marc Bongers.
* Dhr. Wim Stenssen (broer van Lies Brugman).
*Acrobaat van het Kerstcircus, (Amc So floor *B - Kamer 62).
LEIRE MUSTAFA DANQUIT TROUPE.

* 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.
* Acrobaat van het Kerstcircus Haarlem.
* Joas, zoon van Harriët Sietses en Joost van Ede. PRINSES
MAXIMA ZIEKENHUIS.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS.

Onze zieken

mailto:
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Foto’s Telematicadag op het KSCC Nĳmegen

Op vrĳdag 30 december werd in Nĳmegen op het KSCC in de Waalhaven voor de
25e keer de jaarlĳkse Telematicadag georganiseerd. Dit jubileum stond in het teken
van de grote ‘digitale’ stappen die in de binnenvaart zĳn gezet.
De deelnemers werden verwelkomt door Bernhard van Welzenes, directeur van het
KSCC. Foto’s: Binnenvaartkrant

Bekĳk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/foto/telematicadag-2022/
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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 2023
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75 in Zwĳndrecht.

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 2023

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

Vrĳ. 27 jan. 19.30 uur Gezellige verenigingsavond.

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

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2023
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2023
Alle activiteiten van ket KSCC Het Zuiden vinden plaats

op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 in Raamdsdonksveer.

Zo. 15 jan. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 18 jan. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 22 jan. 10.30 uur Woord en Communieviering.
Wo. 25 jan. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Zo. 29 jan. 10.30 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 NĲMEGEN 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

Elke zaterdag 14.00 uur Taalles voor Oekraïners.

Zo. 15 jan. 11.00 uur H. Mis met celebrant aalmoezenier B. van
Welzenes

Wo. 18 jan. 11.00 uur Vergadering TPN - West
Vr. 20 t/m 29
jan.

45ste editie van het Internationale Circus
Festival in Monte Carlo.

Za. 21 jan. Jaarvergaderingen ECA in Monaco.

Zo. 22 jan.
11.00 uur Woord- en gebedsdienst. Gebredsleider is Jos

van Dongen.
Jaarvergadering ESU in monaco

Ma. en di. Jaarvergdering FORUM in Monaco

Zo. 29 jan. 11.00 uur
Don Boscoviering. 31 januari is de sterfdag
van de heilige Don Bosco. Grondlegger van de
congregatie Salesianen van Don Bosco (sdb).
Celebrant is aalmoezenier B. Van Welznes sdb.

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

mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@kscc.nl
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Belangrĳkste belastingwĳzigingen per 1 januari 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het
pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een
groot aantal belastingmaatregelen wĳzigt. Belangrĳke
wĳzigingen zĳn het verhogen van de arbeidskorting, het
verlagen van het tarief in de eerste schĳf in de
inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de
vennootschapsbelasting en de verhoging van de
vliegbelasting. Ook wordt er een aantal regelingen afgeschaft.
Het overzicht van alle wĳzigingen vindt u hier.

Precies weten wat er voor uw persoonlĳke situatie wĳzigt per 2023?
Ga dan naar de 'wat betekent dit voor mĳ-tool' van Wĳzer in
Geldzaken.

Arbeid en inkomen
Het kabinet wil de situatie van werkenden verbeteren daarom
worden er per 1 januari 2023 een aantal wĳzigingen doorgevoerd.
Zo wordt de eerste schĳf van de inkomensbelasting verlaagd naar
36,93% voor belastingplichtigen met een inkomen uit werk en
woning tot € 73.031. Ook wordt de arbeidskorting in 2023 verhoogd
voor mensen met een inkomen tussen de € 37.697 en € 115.301.
Werkenden houden aan de verlaging van de eerste schĳf maximaal
€ 102 netto over en aan de verhoging van de arbeidskorting zo’n
€ 500 per jaar. Om dit te bekostigen wordt de arbeidskorting wel
sneller afgebouwd bĳ inkomens vanaf € 37.697, namelĳk met 6,51%
van het arbeidsinkomen.

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari verhoogd
van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Zo kun je een hoger bedrag
(onbelast) vergoed krĳgen voor reiskosten.

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewĳs
afgebouwd, om zo het verschil in de fiscale behandeling van
werknemers en ZZP’ers te verkleinen. In 2023 wordt deze verlaagd
van € 6.310 naar € 5.030.

Daarnaast worden er stappen gezet om het belastingstelsel te
vereenvoudigen. Zo vervallen per 1 januari 2023 de
middelingsregeling en de uitzondering gebruikelĳk-loonregeling voor

innovatieve start-ups. Vanaf 2023 kunnen ondernemers hun fiscale
oudedagsreserve niet meer verder opbouwen. Ze kunnen de fiscale
oudedagsreserve wel nog omzetten in een lĳfrente.

Ondernemen
Vanaf 1 januari wordt het excessief lenen bĳ de eigen vennootschap
beperkt om zo belastinguitstel tegen te gaan. Met ingang van het
nieuwe jaar gaan aanmerkelĳkbelanghouders inkomstenbelasting in
box 2 betalen over leningen van de eigen vennootschap van meer
dan € 700.000.

In de vennootschapsbelasting worden per 1 januari de schĳven en
het opstaptarief aangepast. Zo wordt de eerste tariefschĳf verkort
van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast wordt het belastingtarief
in de eerste schĳf verhoogd van 15% naar 19%. Het tarief in de
tweede schĳf blĳft 25,8%.

Ook worden er een aantal maatregelen ingevoerd om de lasten van
ondernemers te verlagen en investeringen aantrekkelĳker te maken.
Zo wordt in 2023 de vrĳe ruimte in de werkkostenregeling tot een
loonsom van € 400.000 tĳdelĳk verruimd naar 3%.

Om te zorgen dat bedrĳven blĳven investeren, worden per 2023 de
milieu-investeringsaftrek met € 50 miljoen per jaar de energie-
investeringsaftrek met € 100 miljoen per jaar verhoogd.

https://www.wijzeringeldzaken.nl/wat-betekent-dit-voor-mij/
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Vermogen en wonen
Voor mensen met vermogen in box 3 verandert de wĳze waarop
berekend wordt of en zo ja hoeveel belasting zĳ betalen. Er wordt
uitgegaan van de werkelĳke verdeling van spaargeld, beleggingen
en schulden en hierbĳ worden rendementspercentages gebruikt die
dichtbĳ de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen.
Het heffingsvrĳ vermogen wordt verhoogd naar € 57.000. Het
belastingtarief dat mensen betalen over het vermogen gaat in 2023
omhoog naar 32% (was 31%).

Per 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften begrensd
tot € 250.000 per kalenderjaar, voor zowel een schenker als een
fiscale partner gezamenlĳk. Tot 2023 was het mogelĳk om onbeperkt
periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen af te
trekken van de belasting. Bĳ dergelĳk zeer hoge periodieke giften
kan het belastbaar inkomen sterk verminderd worden of zelfs tot nul
worden teruggebracht. Dit vindt het kabinet niet wenselĳk.

Om de woningmarkt te verbeteren en vermogensongelĳkheid te
verminderen, gaat de schenkingsvrĳstelling eigen woning per 1
januari 2023 omlaag naar € 28.947. Per 1 januari 2024 wordt de
schenkingsvrĳstelling eigen woning helemaal afgeschaft.

Daarnaast wil het kabinet de positie van starters en doorstromers op
de woningmarkt verbeteren. Daarom wordt de woningwaardegrens
van de startersvrĳstelling per 1 januari 2023 verhoogd van €400.000
naar €440.000. Door de startersvrĳstelling betalen huizenkopers
jonger dan 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting voor de
aankoop van een woning waarin ze zelf gaan wonen. Tegelĳkertĳd
verhoogt het kabinet het tarief voor de overdrachtsbelasting voor
kopers die de woning niet zelf gaan bewonen, van 8% naar 10,4%.

Ook wordt het eigenwoningforfait in 2023 verlaagd tot 0,35% voor
woningen tussen de € 75.000 en € 1.200.000. Het
eigenwoningforfait is een bedrag dat bĳ een belastingaangifte bĳ uw
inkomen wordt opgeteld als u een koopwoning heeft. De afbouw van
het eigenwoningforfait vond plaats in drie gelĳke stappen vanaf
2020.

Ook de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Door het afschaffen van
de verhuurderheffing krĳgen woningcorporaties meer ruimte om te
investeren in sociale huurwoningen.

Klimaat
Per 1 januari wordt de vliegbelasting verhoogd van €7,95 naar
€26,43 per vliegticket. Dit geldt zowel voor tickets voor korte
afstanden als lange afstanden. Hiermee wil het kabinet stimuleren
dat mensen. vaker kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig en
de CO2 uitstoot door vliegen verminderen.
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De btw op zonnepanelen wordt per 1 januari 2023 afgeschaft voor
particulieren. De administratieve lasten op de aanschaf van
zonnepanelen worden hierdoor verminderd en de aankoop van
zonnepanelen gestimuleerd.

Auto’s
Op het gebied van autobelastingen vinden er in 2023 een aantal
wĳzigingen plaats. Zo worden de CO2-grenzen en tarieven in de
bpm voor personenauto’s per 1 januari 2023 aangepast op de
verwachte technologische ontwikkeling van personenauto’s.

Per 2023 wordt ook de catalogusprĳs waarover korting in de
bĳtelling voor emissievrĳe personenauto’s van toepassing is
verlaagd van € 35.000 naar € 30.000. De korting op de bĳtelling
voor emissievrĳe personenauto’s over 2023 is daardoor maximaal
€ 1.800.

Het kabinet heeft sinds 1 april de accĳns op brandstof verlaagd in
verband met de sterk gestegen brandstofprĳzen. Deze maatregel
wordt verlengd tot en met juni 2023. Vanaf 1 juli wordt de accĳns
verhoogd, waardoor de accĳns op benzine € 0,789 wordt, de accĳns
op diesel € 0,516 en de accĳns op LPG € 0,186.

Gezellig Schipperskerstfeest in Doornenburg

Schippersvereniging Sterreschans uit Doornenburg, organiseerde
voor het eerst een druk bezochte Schipperskerstfeestmiddag
woensdag 21 december.
Na een welkomstwoord van de voorzitter, was het de beurt aan de
weleerwaarde heer, Aalmoezenier Bernhard van Welzenes, die op
zĳn eigen vertrouwde wĳze, door eerst verschillende kaarsjes aan te
steken met een Kerstkrib afbeeldingen erop, de aanwezige te
boeien met het brengen van de Kers gedachte.

Marĳke Roosen, begeleid op de piano door Maartje Woning, zong
met haar mooie stem verschillende bekende Kerstliederen, die
meegezongen konden worden. Als laatste zong Marĳke “Ere Zĳ
God” ter afsluiting, wat door de aanwezigen werd meegezongen.
In de twee pauze speelde accordeonist Leo Lenting een mix van
Kerst en zeemansliedjes, wat met een applaus werd beloond. Ook
dominee Natalie Da Costa vertelde een mooie Kerstboodschap.
Tussendoor werd er koffie met stol, warme hapjes en consumpties
geserveerd, ter afsluiting kwamen nog broodjes warm met koffie.
Een fijn Schipperskerstfeest zat er op, namens iedereen gaat dank
uit naar de bediening van het OC en keerden ieder voldaan
huiswaarts. Foto's: Jaap Stienstra.

Bekĳk alle foto’s op onze website.

https://kscc.nl/foto/schipperskerstfeest-sterreschans-doornenburg/
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Toen het zo ver was lagen we netjes op de
opstapplaatsen. De man die Sint Nicolaas
moest vervoeren deed dat al enkele jaren. Hĳ
had een flinke boot en dat was wel nodig ook,
want er kwam een heel blaasorkest bĳ hem
aan boord. Bĳ ons op het achterdek stonden
zestien zwarte Pieten. Het waren allemaal
jonge meiden. Ze stonden als haringen in een
ton. Ik zei dat de helft wel op het voordek kon
gaan staan als ze maar zorgden dat ze niet te
water raakten. Als dat in de haven gebeurt sta
je gelĳk voor gek. Dan zien de kleine kinderen
een zwarte piet ondergaan en een witte
bovenkomen. Wĳ kĳken wel uit, schipper. Mokt
oew eigen mar gin zurgen. Het was grandioos.
Langs de kant stond het zwart van de mensen.
Sinterklaas voorop en wĳ er achteraan met
een stel Pieten die stonden te dansen en te
springen. Ze hadden allemaal een zak met
snoep en pepernoten bĳ zich. Wĳ hebben er
nog weken van kunnen eten.
Toen we weer vastlagen en ons vrachtje kwĳt
waren, kwam iemand een grote zak met
oliebollen brengen. Hĳ vroeg gelĳk of we het
volgend jaar weer mee wilden doen. Ik
vertelde hem dat de boot te koop stond en dat
ik niet wist of we tegen die tĳd een koper
hadden gevonden. Als we de boot dan nog
hadden wilden we het heel graag doen. Ik zou
het hem laten weten. We vonden het mooi om
zoiets meegemaakt te hebben.
Na een paar dagen varen we naar Gorkum.

Daar gaan we met een veerboot naar slot
Loevestein waar Hugo de Groot uit is ontsnapt
in een boekenkist. Dat was een slimme zet. Ik
had het ook gedaan als ik daar gezeten had,
want veel gezelligheid kon ik er niet
ontdekken.
Daarna varen we de Linge op. Dat is een mooi
riviertje. Eerst leggen we aan in Leerdam en
bezoeken daar de glasblazerĳ. Echt de moeite
waard. Dan gaat het naar Geldermalsen. In de
bovenste jachthaven is geen jacht te
bespeuren. Het is al eind oktober. Voor de
kaaimuur staan ongeveer zeven meter uit de
wal een aantal houten palen. Het is de
bedoeling dat je met de kop aan de wal gaat
liggen. Maar wĳ hebben een hoge kop en dan
kun je daar geen loopplank op leggen. Dan
moet je een aap zĳn om aan de wal te komen.
We varen tussen de palen door en gaan aan
de kade liggen. Nu kunnen we zo aan de wal
stappen. Maar ‘s morgens kwam ik tot de
ontdekking dat we een halve meter aan de
grond zaten. Wat was het geval? Ze waren in
Arkel aan het spuien gegaan omdat het water
in de Linge te hoog stond. Tussen de palen
was het erg ondiep en daarom moest je met
de kop aan de wal gaan liggen! Maar ja, dat
moest je maar weten.
Tegen een uur of tien kwam de havenmeester
om het havengeld te innen. Ik zei tegen hem
dat ik hier voorlopig niet meer weg kon. Daar
kunt u wel eens gelĳk in hebben. Het water
staat een stuk onder peil. Ik zal Arkel
waarschuwen dat ze voorlopig niet moeten
spuien. Hĳ snapte wel waarom we tegen de
kade waren gaan liggen. Mĳnheer, ik reken u
geen havengeld zolang u vastzit. Die man wist
wat een arme donder toekwam. We hebben er
drie dagen vastgezeten, maar vonden dat
geen ramp. Het was een aardig stadje.
Op een dag zĳn we over Buren naar Tiel

gefietst. Dat was een aardig tochtje. Buren is
heel oud, maar heel leuk om eens door te
Iopen. De koffie en koek waren er erg lekker.
Toen we los waren, werd het weer tĳd om
onze stal in Nĳmegen op te zoeken. Het begon
guur en koud te worden. Onze zomer was
weer mooi geweest. Je moet niet te gauw
roepen: dat kan ik niet meer en daar ben ik te
oud voor. Dat deed mĳn vader. Die woonde in
Born en dan stelde ik wel eens voor om op de
fiets naar de haven van Grevenbicht te gaan
kĳken wat voor schepen dat daar lagen. Dan
keek hĳ me aan en zei: weet je wel hoe oud ik
ben? Toen was hĳ amper zeventig. Ik geloof
dat die mensen graag oud waren.

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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OPLOSSING

KERSTWOORDZOEKER 2022

Kerstwoordzoeker 2022

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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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 www.lovk.nl 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/
https://www.lovk.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 2 verschĳnt op donderdag 26 januari 2023.
Deadline: maandag 23 januari.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harrie Broekmeulen, Mieke Bosman, redactie
Binnenvaartkrant, Jaap Stienstra.

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

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

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

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

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