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Nalaten aan een goed doel

Denkt u er weleens aan wat u bĳ overlĳden wilt nalaten?
En wie er mag bepalen over uw nalatenschap? Of heeft u
dit al geregeld bĳ een notaris? Wĳ willen u vragen om
onze parochie als begunstigde te overwegen om het
goede werk voort te zetten.
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Zondag Don Bosco feest

Don Bosco is patroonheiligen van onze parochie en ook
de patroonheilige voor de kermis- en circusgemeenschap.
Zondag stellen wĳ Don Bosco centraal in de heilige Mis.
Wĳ bidden dat wĳ ons door hem mogen laten inspireren
en ons blĳven inzetten voor onze gemeenschappen.
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Circusfestival in Monte Carlo

Op vrĳdagavond 20 januari begon het jaarlĳkse Int.
Circusfestival in Monte Carlo. In de kielzog van het festival
waren er de jaarvergaderingen van ECU, FMC en
FORUM. Circuspromoter Henk van der Meĳden werd
speciaal geëerd.
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Van de directietafel

Wĳ naderen alweer het einde van de maand januari 2023. De
nieuwjaarsrecepties zĳn weer voorbĳ. Wĳ komen nu in een wat
rustiger vaarwater, alhoewel er heel wat zaken op de agenda staan.

Vanuit Monaco wordt deze tekst geschreven. Vanaf vrĳdagavond 20
januari tot nu toe was er een strak georganiseerde agenda. Het hele
programma in Monaco was een dag ingekort. Zodoende moest er in
weinig dagen veel gebeuren. Dat betekende weinig tĳd voor
discussies.

Ook hield dit jaar de Europese Schausteller Union (ESU) haar
jaarvergadering. Dat betekende voor velen van ons dat de planning
nog strakker werd. De kermis- en circusorganisaties gebruiken het
festival in Monaco om hun jaarvergadering te houden. Ook het
internationale oecumenische FORUM behoort daarbĳ.
Er waren zeer interessante voordrachten over een palet van
onderwerpen zoals onderwĳs, beroepsonderwĳs en veiligheid.
Verschillende vertegenwoordigers uit heel de wereld vertelden hoe
het bĳ hen er aan toeging.

Normalerwĳs is Prinses Stefanie bĳ bepaalde activiteiten aanwezig.
Door ziekte getroffen was dit voor haar dit jaar niet mogelĳk. Alle
activiteiten gingen toch gewoon door, maar zĳ werd wel node gemist.
Mochten in de vorige vergaderingen het onderwerp wilde dieren aan
de orde komen, dit jaar was dit veel minder. Het lĳkt of de
circuswereld er zich bĳ
neerlegt.
De internationale
circusdag werd bekend
gemaakt: zaterdag 15
april 2023.

Tĳdens de lunch in de
Hermitage maakte Urs
Pilz voorzitter van de
FMC bekend dat de
heer Henk van der
Meĳden tot
Internationale
ambassadeur van het
circus is benoemd. Een
staande ovatie volgde.
In een toch emotionele
toespraak vertelde
Henk zĳn geschiedenis
die op velen een diepe
indruk maakte.

Van de directietafel
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Tĳdens de jaarvergadering van de ESU op zondag 22 januari
kwamen de bekende thema’s aan de orde: financiën,
bestuursverkiezing etc. Albert Ritter als president werd met zĳn
bestuur herkozen, waaronder Atze Lubach, vice president en Nina
Crommelin. Aan het einde van de vergadering, het was inmiddels
04.00 uur, vertelde een vertegenwoordiging van Engelse
kermisvrouwen over hun promoting kermis in Engeland. Alhoewel
het al laat was en de vermoeidheid redelĳk toegeslagen had,
luisterden de aanwezigen met enorme aandacht. Het was een bron
van inspiratie om ook in andere landen er mee aan de slag te gaan.
Onder anderen lanceerden zĳ het idee om een jaarlĳkse mondiale
kermisdag in september te organiseren. Dit idee was afgekeken van
de jaarlĳkse mondiale circusdag.

Van de directietafel

Lees verder →

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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Van de directietafel

Maandag 24 startte de mondiale oecumenisch jaarvergadering van
het FORUM, de pastores die werken in de wereld van de kermis en
circus.
Helaas waren weinig leden aanwezig, Ziekte en andere problemen
waren de oorzaken van de verhindering. Maar met de groep die
aanwezig was werden diverse zaken besproken. Onder andere
blikte men terug op de coronatĳd. Hoe men de kermis- en
circusgemeenschap nabĳ was, hoe men hen in samenspraak met
de sociaaleconomische organisaties de nodige steun verleend had;
een luisterend oor, een ondersteunend contact met overheden om
ook financiële tegemoetkomingen te bereiken, sociale hulpverlening
en dit alles vanuit een pastoraat diaconaal perspectief.
Indrukwekkend hoe belangrĳke elke schakel in de hele keten is
geweest.

Het thema onderwĳs kwam ook
ruim bod. Een vertegenwoordiging
van een Italiaanse
onderwĳsinstelling bestaande uit
de heer Bruno Lazzoni en
mevrouw Sara Vatteroni spraken
uitvoerig en toch zakelĳk en met
passie over hun inzet voor
onderwĳs voor de kermis- en
circusgemeenschap. Hun hele
verhaal vertoonde gelĳkenis met
wat de onderwĳsorganisatie ENTE
doet. Afgesproken is dat wĳ met
ENTE coöperatief gaan
samenwerken. In de vergadering
van 16 februari zal een eerste
aanzet gegeven worden.
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Van de directietafel

De oecumenische viering maandag 24 januari in de week van de
Christelĳke eenheid.
Een nieuwe coördinator had een nieuw en verfrissend concept
uitgedacht. Mocht de viering vorige jaren 2 uur duren nu duurde
deze één uur en één kwartier. Veel jonge gezinnen, jongeren en
ouderen namen deel. Er was een grote delegatie uit de Katholieke
Kerkgemeenschap.

De andere kerken waren jammer genoeg minder vertegenwoordigd.
Maar desalniettemin een inspireerde viering met een goed koor,
samenzang, de harmonie van Monaco en mooie acts door artiesten.
Na de viering een gezellige ontmoeting. De familie Luz en Monica
Freiwald als ook Jeanny en Jo de Vries waren aanwezig: dus samen
op de foto.

Links Jo en Jeanny de Vries, rechts de familie Luz en Monica Freiwald.

Het festival wordt afgesloten met een gala voorstelling. Daarin
worden de bronzen, zilveren en gouden clowns uit gereikt: een
feestelĳk gebeuren.
Namens het FORUM mocht ik een FORUM-award uitreiken aan de
Black Blues Brothers.

Deze award hadden wĳ aangevuld met een financiële bĳdrage. Dit
was een idee van Sascha Ellinghausen, de landelĳke aalmoezenier
van Duitsland. Men weet niet of pastorale zorg bĳ hen die de award
ontvangen iets zegt, maar financiën passen altĳd.

Deel op Facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden
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Van de directietafel

Don Boscofeest
Terug op de basis gaat het activiteitenprogramma weer draaien.
Zondag 29 januari viering van het Don Boscofeest.

Don Bosco is een van de patroonheiligen van onze parochie. Hĳ is
op 16 augustus 1815 in Castenuovo in Italië geboren en op 31
januari 1888 gestorven. Toevallig of niet is hĳ ook de patroonheilige
voor de kermis- en circusgemeenschap. Sint-Nicolaas, de tweede
patroonheilige van onze parochie is speciaal voor de scheepvaart.
Wat betekent dit: wĳ kunnen ons laten inspireren voor wat zĳ voor
de gemeenschap hebben betekend. Don Bosco heeft zich met zorg
en ĳver ingezet voor de jeugd, speciaal voor de jeugd in de arme
wĳken van Turĳn. Niet alleen waren vorming en onderwĳs belangrĳk.
Deze zaken paste in zĳn zorg voor hun welzĳn. Materieel en
immaterieel.

Een van zĳn slogans en dit heeft u meerdere keren kunnen lezen is:
‘presentie is preventie’. Wanneer je bĳ de mensen bent en je luistert
en kĳkt met de ogen van je hart, dan weet je wat er leeft. Je kunt
dan een ‘helpende‘ hand toesteken om zaken te voorkomen of de
zorgen niet groter te laten worden.

Don Bosco was geen doorsnee priester, hĳ sprak de taal van de
mensen, verwees naar het leven van Jezus en liet zich inspireren
door de heilige Frans van Sales: ora et labora, een spreuk die u
zeker al eens gehoord hebt: bid en werk. Met deze combinatie gaf
hĳ gehoor aan de roepstem van Jezus. Niet bĳ de pakken neerzitten
wanneer het tegenzit, wanneer je boodschap van liefde dreigt te
verdampen, wanneer mensen denken het geluk te vinden in geld en
goederen, wanneer de hoop verloren lĳkt op een gezond
leefklimaat, maar doorzetten, elke keer op nieuw starten, elke keer
het kind in jezelf met de oneindige bron van mogelĳkheden
ontdekken en aan de slag gaan. Je niet laten afschrikken door
opmerkingen zoals je bent niet katholiek, je gaat niet naar de kerk,
je bent gescheiden of niet gertrouwd en dat rĳtje kunnen wĳ nog wel
aanvullen. Neen, juist dan moet je er zĳn.

Lees verder →
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Een andere spreuk van don Bosco was de
theorie van bevestiging en fouten zĳn
leerprocessen. Kortom hĳ was een man die met
beide benen tussen de jongeren stond. Met zĳn
hele houding straalde hĳ het evangelie uit in
woord en daad.

Zĳn vertrouwen in God en op Maria hulp der
Christenen, maakten hem sterk. Ook in zĳn
tĳd waren er in de kerk grote problemen; de
plaats en autoriteit van de Paus; de nodige
theologische problemen; de stĳl van leven van de
clerici, enzovoort.

In zĳn tĳd hebben diverse broeders en zusters zich geroepen
gevoeld om hier een reactie op te geven door het opstarten van
nieuwe kloostergemeenschappen die onderwĳs gaven, zorg hadden
voor de armen, hulp aan zieken en gehandicapten.
Don Bosco was een van hen die een kloostergemeenschap vanuit
Valdocco bĳ Turĳn heeft gestart: de Salesianen van Don Bosco en
de dochters van Maria Hulp der Christenen. De formule klikte en hĳ
vond steeds meer mensen die zĳn spoor volgden: mannen en
vrouwen.

Zondag stellen wĳ Don Bosco centraal in de heilige Mis. Wĳ bidden
en hopen dat wĳ ons door hem mogen laten inspireren en ons
blĳven inzetten voor onze gemeenschappen.
Onze medebroeder Dominiek Deraeve, directeur communiteit Assel,
zal samen met mĳ voorgaan.

Na de viering een bakje koffie met wat lekkers erbĳ. Welkom.

Een fijn weekend

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelĳk aalmoezenier

Van de directietafel

geboren in Nice op 4 augustus 1942

priester op 28 juni 1969

vicaris-generaal van Nice

8 oktober 2000 tot bisschop gewĳd

aartsbisschop van Monaco
van 2000 tot 2020

ging in de vrede van de Heer op
28 december 2022

begraven in de kathedraal van
Monaco op 4 januari 2023

Om alles in Christus samen te
vatten. (Ef 1, 10)

In Memoriam
mgr. Bernard Barsi, aartsbisschop van Monaco
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Ruim 55.000 prentjes Benedictus XVI verspreid
Er is grote belangstelling voor het bidprentje van de onlangs
overleden paus Benedictus XVI dat het bisdom Roermond heeft
uitgebracht. Afgelopen week zĳn er maar liefst 55.000 bidprentjes
verspreid.

Vlak na het overlĳden van de emeritus-paus maakte het bisdom
bekend een gedachtenisprentje uit te geven. Vanuit heel Nederland
en Vlaanderen bleek er belangstelling te zĳn. Buiten Limburg wordt
het bidprentje ook in bĳna alle andere Nederlandse bisdommen
verspreid.

U kunt het bidprentje – zolang de voorraad strekt – ook afhalen
op het KSCC Parochiecentrum in Nĳmegen.

Belangstellenden kunnen het prentje ook bĳ het bisdom bestellen.
Het wordt gratis toegestuurd, met een verzoek om een vrĳwillige
bĳdrage in de kosten. Kĳk daarvoor op de website van het bisdom
Roermond.

https://www.bisdom-roermond.nl/
https://www.bisdom-roermond.nl/
https://www.bisdom-roermond.nl/
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Wandelnieuws Beste wandelvriendinnen, -vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws

Het oog viel op een artikel dat handelde over het onderhoud van het
lichaam en daarbĳ ging het niet om bĳzondere zaken of om
visagisten, maar om voeding, om het achterwege laten van roken,
om het in de gaten houden van het lichaamsgewicht, om het laten
staan van de auto, om bewustwording rondom het gebruik van
alcohol, om het verbranden van de calorieën. Het zĳn eigenlĳk
zaken die onderdeel zĳn van de dagelĳkse gang van zaken, zoiets
als het er voor zorgen dat de batterĳ van de smartphone is
opgeladen en dat je die altĳd en overal bĳ je hebt. Maar toch, de
goede raadgevingen moeten de strĳd aan met het comfort, met de
lekkere en overmatige maaltĳd, met de tĳdwinst en soms met de
elementen van het weer. En dan wordt er vaak nog weergegeven
dat mensen met meer opleiding zich meer bewust zĳn van het op
orde houden van de conditie en daardoor langer leven en minder of
op een hogere leeftĳd medische zorg nodig hebben. Het kan een
uitdaging zĳn voor iedereen om sommige gewoontes van het
dagelĳkse leven tegen het licht te houden.

In de media is er al veel aandacht aan besteed: vanaf maandag 23
januari 2023 om 10.00 uur kan er worden ingeschreven voor de
105e Nĳmeegse Vierdaagse. In de eerste ronde, die duurt tot 10
februari 2023 17.00 uur, zĳn alle personen die minimaal 1 keer de
4Daagse succesvol hebben volbracht of die zĳn geboren in de jaren
2005 tot en met 2011, in de gelegenheid om in te schrĳven. Vanaf
maandag 13 februari 2023 10.00 uur is er een
inschrĳvingsmogelĳkheid voor alle wandelliefhebbers die de
uitdaging van vier maal 30, vier maal 40 of vier maal 50 km
aandurven. De limiet staat op 47.000 en de dag waarop dat getal
wordt gehaald staat uiteraard niet vast. Er is geen loting en dat
betekent dat bĳ de inschrĳving een deelname vaststaat. Dat is goed
om te weten als mensen graag samen willen lopen en bĳvoorbeeld
vroegtĳdig huisvesting willen regelen. De kosten bedragen € 109,00
en de (beoogde) eerste wandeldag is dinsdag 18 juli. Op
www.4daagse.nl vind u de juiste weg voor informatie en voor de
inschrĳving.

Als u voor de eerste keer wilt deelnemen aan de Vierdaagse van
Nĳmegen kunt u ook gebruik maken van het trainingsprogramma

Via Vierdaagse van KWbN. Inschrĳven voor deze begeleiding is ook
mogelĳk vanaf 23 januari jl. Daaraan zĳn ook kosten verbonden,
maar geeft ook een garantie op 18 juli in Nĳmegen aan de start te
verschĳnen.

Een blik in het wandelprogramma heeft het volgende opgeleverd:

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

Op 28 en 29 januari is er een wandeltocht in Rhoon, op 29 januari in
Mill, op 30 januari in Merselo, op 4 februari in Geldermalsen en in
Breda en op 5 februari 2023 in Rotterdam.

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

https://www.4daagse.nl
https://www.wandel.nl
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Vaarreis voor zieken en hulpbehoevenden met
vakantieschip de Prins Willem Alexander
Zoals u in het vorige Christoffelnieuws hebt kunnen lezen, komt er
een 25e KSCC vakantievaartocht met de Prins Willem Alexander.
De reis zal plaatsvinden van 25 juni t/m 30 juni 2023. Het
inschepen zal in Zwĳndrecht plaatsvinden en daar gaat u aan het
einde van de vakantie ook weer van boord.

Het reisschema ziet er als volgt uit:
• Zwĳndrecht,
• Gouda,
• Maassluis,
• Willemstad,
• Gorinchem
• en weer terug naar Zwĳndrecht.

De vaarvakantie is voor iedereen uit de binnenvaart-, circus- en
kermisgemeenschap, speciaal voor mensen die niet meer
zelfstandig op vakantie kunnen.

Partners en/of mantelzorgers kunnen ook mee en mocht u alleen
reizen is het ook mogelĳk om, tegen een meerprĳs, een
éénpersoonshut te boeken. De prĳs van deze reis is € 950,- per
persoon op basis van een tweepersoonshut.
Wanneer u interesse hebt in deze reis kunt u zich aanmelden per
mail rechtstreeks bĳ de Prins Willem Alexander op
info@vakantieschip.nl. Op deze site kunt u een
aanmeldingsformulier invullen. Zet er wel even bĳ dat het om de
KSCC vakantievaartocht gaat.

Mocht u zich toch liever op papier aan willen melden kan dat ook. U
kunt dan even een mailtje sturen naar info@kscc.nl met een kopie
(cc) naar m.bosman@kscc.nl of even bellen naar het KSCC tel.
024-377 75 75. Ik zorg er dan voor dat u een aanmeldingsformulier
op papier krĳgt. We gaan ook de gasten die al eerder mee geweest
zĳn informeren.

Wacht niet te lang want ook voor deze reis geldt, vol is vol.

Zĳn er vragen dan kunt u mailen naar info@kscc.nl met een kopie
(cc) naar m.bosman@kscc.nl of even bellen naar 024-3777575. Op
de dagen dat ik niet op kantoor ben kunt u een boodschap
achterlaten, ik zal u dan zo spoedig mogelĳk terugbellen.

Mieke Bosman

mailto:info@vakantieschip.nl
mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.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
34.
Wie is deze
keukenprinses?
Wanneer is dit?
Gegevens graag
doorgeven via e-
mail: info@kscc.nl
met vermelding
van nummer 34.
Wĳ danken u bĳ
voorbaat zeer voor
uw reactie.

34
Wilt u de foto digitaal toegezonden
krĳgen. Dat kan. E-mail ons met dit
verzoek en wĳ sturen u per
omgaande de foto naar u toe.

Mop

Twee mannen praten met elkaar.

"En, hoe is de nieuwe baan?"

"Zoals het paradĳs, echt waar."

"Echt waar? Hoe dat zo?"

"Ik kan er elke dag uitgeschopt
worden."

Ha Ha Ha
Ha Ha Ha Ha

Ha Ha

mailto:info@kscc.nl
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Videobericht van onze aalmoezenier

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

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

(Duur: 23 minuten en 50 seconden).

Deel op Facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden

Videopodcast aalmoezenier

https://youtu.be/gGTw_Q5xNEg
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Nalaten aan een goed doel
Denkt u er weleens aan wat u bĳ overlĳden wilt nalaten? En wie er
mag bepalen over uw nalatenschap? Of heeft u dit al geregeld bĳ
een notaris?

Het nadenken over een nalatenschap
is belangrĳk, het gaat immers
om een vermogen dat dikwĳls
een leven lang is opgebouwd.
Daarom besluiten veel
mensen vast te laten leggen
wat er bĳ overlĳden met dat
vermogen moet gebeuren.
Het schenken aan een goed
doel wordt daarbĳ vaak als
optie genoemd. Zodat het doel
waar diegene tĳdens het leven
betrokken bĳ was, een financieel
steuntje in de rug krĳgt om door te
gaan met het goede werk. Uw steun
is immers hun toekomst.

Het vastleggen van een nalatenschap aan een goed doel kan alleen
door middel van een testament dat is opgesteld door een notaris.
Een zelfgeschreven verklaring (codicil) wordt niet als rechtsgeldig
gezien. Het nalaten aan een goed doel kan op twee manieren: door
de organisatie als erfgenaam in het testament mee te nemen of via
een legaat. Bĳ het eerste heeft het goede doel recht op (een deel
van) de nalatenschap. Bĳ een legaat gaat het om een vast bedrag of
een van te voren bepaald (waardevol) voorwerp.

John Bakker, econoom van het bisdom Rotterdam: “Er zĳn
verschillende redenen waarom iemand wil nalaten aan een goed
doel, zoals het steunen van de missie. Voor een organisatie zoals
de Kerk is het altĳd fijn om een nalatenschap te ontvangen. Zo kan
al het goede werk worden voortgezet én hoeft er geen erfbelasting
over het bedrag te worden betaald.’’ Goede doelen met een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status hoeven over een
ontvangen erfdeel of legaat geen belasting te betalen. Daarmee kan
het hele bedrag worden ingezet voor het doel van de gekozen
organisatie.

Ook onze parochie is een ANBI en kan worden opgenomen in
testamenten. Heeft u hier vragen over of behoefte aan een gesprek
over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met onze
bestuursmedewerker of de aalmoezenier via ons telefoonnummer
024-377 75 75 of e-mail info@kscc.nl. U kunt daarnaast ook altĳd
een gesprek met een notaris aanvragen. Over nalaten aan de
parochie is meer te lezen op onze website.

mailto:info@kscc.nl
https://kscc.nl/legaat-nalatenschap/
https://kscc.nl/legaat-nalatenschap/
https://kscc.nl/legaat-nalatenschap/
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Familieberichten

DOOP

Op woensdag 25 januari werd Johannes Henrikus
(Joe) van Zetten gedoopt. Zoontje van Joey van Zetten
en Shanice Kros, die tĳdens dezelfde plechtigheid in het
huwelĳk traden. Peetooms zĳn Louis Vallentgoed en
Jordy van Zetten. De doop en huwelĳksinzegening
werden voltrokken door aalmoezenier B. van Welzenes
sdb in de Mariakerk in Apeldoorn.

EERSTE COMMUNIE

Op vrĳdag 27 januari ontvangt Louisa Verwĳk haar eerste Heilige
Communie. Louisa is het dochtertje van Henky Verwĳk en Joleen
Stuĳ. De plechtigheid vindt in de R.K. Kerk in Bergen op Zoom
plaats en wordt voorgegaan door aalmoezenier B. van Welzenes
sdb.

HUWELĲK

Op woensdag 25 januari traden Joey van Zetten en Shanice Kros
in het huwelĳk. De huwelĳksinzegening heeft in de Mariakerk in
Apeldoorn plaatsgevonden en werd voltrokken door aalmoezenier
B. van Welzenes sdb. Tĳdens de plechtigheid werd ook hun zoontje
Joe gedoopt.

OVERLEDEN

Op dinsdag 10 januari is, in de leeftĳd van 91 jaar,
Trees Tonissen – Sep overleden. Echtgenote van
Jan Tonissen †. De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: De Haaghe 27, 6641 JA
Beuningen.

Op dinsdag 17 januari is, op de leeftĳd van 83 jaar,
Richardus Bernardus Maria (Richard) Wemmers
overleden. Echtgenoot van Tilly Wemmers – van
Dongen.
De crematieplechtigheid werd op dinsdag 24 januari
gehouden in de aula van crematorium Rotterdam, te
Rotterdam.
Correspondentieadres: Jacoba Pompevliet 16, 2992 WP
Barendrecht.

Op dinsdag 24 januari is, in de leeftĳd van 84 jaar,
Christina Anna (Christien) Zĳlmans – van Lent
overleden. Weduwe van Wim Zĳlmans. De
uitvaartplechtigheid heeft op 1 februari om 14.30 uur
plaats in de aula van crematorium Hofwĳk, Delftweg 230
te Rotterdam-Overschie.
Correspondentieadres: Mackaypad 8, 3332 HR Zwĳndrecht.

Is uw actuele e-mailadres
bĳ ons bekend?
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28-1 Mevr Lies Wanders-Stenssen; Momo Pols.
29-1 Mevr. Margo Pauline Wendt; dhr H.J. Pols;

dhr. Theo Oteman; Elly van Schĳndel; Vincent Mooren.
30-1 Lambér Meesters; Ilona van Meegen, m/s “Elgeria”;

Maria Kessels.
31-1 Mevr. Willy Abbing; Paul Helga.

1-2 Richard de Meyer; Stĳn Wissing; dhr. Martin Hoenselaar.
2-2 Peter van Megen jr.; Jan Struĳk.
3-2 Riet Pols-van Seeters v/h “Rimar”; Julian Booĳ.
4-2 Rudy van Oyen, m/s "Montana¬ra"; mevr. Diana Adams;

dhr. Johan Verberck; Mandy Derksen; dhr. Ton van Strien;
Rein Postma.

5-2 Mevr. Thea van Dinther; mevr. Ivonne Bomert-Wendt;
mevr. Grada Witjes-Driessen.

6-2 Mevr. Coby Heĳmen-Wennekes.
7-2 Marion Vermeeren; Roland Janssen; Quince Fransbergen;

Thea Janssen.
8-2 Lisette Janssen-v/d Bosch m/s “Factotum”;

Gemma Stenssen-Janssen; Jolanda Stam.
9-2 Antoine van Thiel; dhr. Henk Wigman, v/h “Staccato”;

mevr. Nellie Peters.
10-2 Cathy Aerts uit Ridderkerk; Rob Stevens; Lars Kievits.

ZONDAG 29 JANUARI 2023
Dhr. Co Lahnstein en familie,

Mevr. Christien Zĳlmans-van Lent.
George de Bot,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en familie
van den Brink,
Jack de Grundt en Nora de Grundt,
Kris van Meel,
dhr. Gerard Buil m/s. Paersado,
mw. S. van Kessel,
ouders Johan (Jan) van de Ven,
dhr. J. Groenewold,
dhr. H. van Werkhoven en zoon René,
dhr. C. Bertrand.

ZONDAG 5 FEBRUARI 2023
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
Dhr. Jo van Ingen en ouders van Ingen,
Zr. Vincentia Faase.
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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. Gonny Joosten
C.W.Z. NĲMEGEN, WEG DOOR JONKERBOS 100, 6532 SZ.
* 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 Haarlem, (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.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove Groep -
Ankerplaats).
ZWĲNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.
* Dhr. Gerard Heĳmen (Lobede: locatie Dĳkzicht).
LOBITH-TOLKAMER,
BURG.DAALDEROPSTRAAT 2, 6916 CB.
* 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.
* Joas, zoon van Harriët Sietses en Joost van Ede.
UTRECHT, HEIDELBERGLAAN 25, 3584 CS. (PRINSES MAXIMA
ZIEKENHUIS).

Onze zieken
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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. 29 jan. 10.30 uur Woord en Communieviering.

Wo. 1 febr. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 5 febr. 10.30 uur Woord en Communieviering.

Wo. 8 febr. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.

Zo. 12 febr. 10.30 uur Eucharistieviering met celebrant pater Ad
Blommerde sm.

Wo. 15 febr. 13.30 uur Kaarten en koffiedrinken.
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC NĲMEGEN januari/februari 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.
Vr. 20 t/m 29
jan.

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

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.

Zo. 5 febr. 11.00 uur H. Mis Celebrant: B. Van Welzenes sdb.

Do. 9 febr. 14.00 uur KSCC Soos met... Winterbingo.

Zo. 12 febr. 11.00 uur H. Mis Celebrant: B. Van Welzenes sdb.

Zo. 19 febr. 10.49 uur
Carnavalsmis KSCC in de Petrus Canisiuskerk
aan de Molenstraat Knotsenburg.
GEEN ZONDAGSMIS OP HET CENTRUM!

Do. 23 febr. 11.00 uur ALV van BOVAK. In Hotel De Cantharel in
Apeldoorn.

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

Wist u dat u op het KSCC
Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@kscc.nl
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AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWĲNDRECHT 2023
Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het

Julia internaat, Schipperskade 75 in Zwĳndrecht.

Do. 9 febr. 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/thee.

Di. 21 febr. 13.30 uur Binnenvaartsoos.
Contactpersoon voor Binnenvaartsoos: Ina Feenstra
telefoon: 06 - 19 27 85 60, e-mail: binnenvaartsoosnl

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

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.

Vrĳ. 24 febr. 19.30 uur Algemene Leden Vergadering.
Contactpersoon voor vDoornenburg: Peter van Megen
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

Indische rĳsttafel officieel Nederlands Erfgoed
Indisch koken en Indische
rĳsttafel zĳn uitgeroepen
tot immaterieel erfgoed.
Ze behoren nu tot
Immaterieel erfgoed. Ze
behoren nu tot de
Inventaris Immaterieel
Erfgoed Nederland,
waarin van tĳd tot tĳd
ambachten, feesten en
gewoontes worden
bĳgeschreven. Twee jaar geleden bĳvoorbeeld werd ook
thuisbevallen opgenomen als erfgoed.

Indisch koken en Indische rĳsttafeltraditie hebben hun oorsprong in
het voormalig Nederlands-Indië. Zodoende maakt dit immaterieel
erfgoed deel uit van de sociaal-culturele gemeenschap die haar
wortels heeft in voormalig Nederlands-Indië, die na de dekolonisatie
is blĳven voortbestaan. Het was dit jaar de 200e bĳschrĳving.

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2023
Alle activiteiten vinden plaats in

Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam.

Zo. 26 febr. 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:adg.van.dongen@home.nl
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:schre165@planet.nl


← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 20



← Terug naar pagina 1 Christoffel Nieuwsbrief pagina 21

Het nieuwe jaar is hier en dat betekent een frisse start. Ook
voor jouw computer, laptop en mobiel? Hou een digitale
schoonmaak en maak ruimte. Zo worden je apparaten weer
sneller en slurpen minder energie. Handig toch?

Ruim je persoonlĳke bestanden op
Als je veel achter je computer of laptop zit, sla je veel bestanden op.
Doorloop eens je downloads, afbeeldingen en documenten. Deze
staan namelĳk allemaal opgeslagen op je schĳf. Heb je ze nog wel
echt nodig?

Verwĳder programma’s die je niet meer gebruikt
Als je een computer of laptop al lang gebruikt,
heb je waarschĳnlĳk al veel verschillende
programma’s geïnstalleerd. Die
heb je niet altĳd meer nodig.
Ga eens door de lĳst met
programma’s en verwĳder
wat je niet meer nodig hebt
om je laptop sneller te
maken.

Verwĳder ook de tĳdelĳke bestanden
die programma’s gebruiken
Programma’s gebruiken vaak ook
tĳdelĳke bestanden. Die blĳven op de schĳf staan nadat het
programma ze niet meer nodig heeft. Daarom is het goed om af en
toe de bezem erdoorheen te halen.
Windows heeft daar een opruimprogramma voor. Als je in de
zoekbalk van het menu ‘Schĳfopruiming’ typt, komt het programma
vanzelf naar boven. Bĳ Apple zĳn er verschillende opties om meer
ruimte te maken op de schĳf. Ga naar het menu en kies ‘Over deze
Mac’> ‘Opslag’. Klik op ‘Beheer’ en kies voor ‘Schoon documenten
op’ om alle onnodige bestanden weg te gooien.

Leeg je prullenmand
Voorkom dat je prullenmand een mega ophoping wordt van oude
bestanden. Vergeet ook niet om ook de map ‘Downloads’ te legen.
Hier hopen zich ongemerkt veel bestanden op die je niet nodig hebt.
Bĳ Windows moet je de prullenbak handmatig legen. Of met de
rechtermuisknop de Prullenmand aanklikken en voor
‘Eigenschappen’ kiezen. Daar kun je aanvinken ‘Bestanden niet
naar de Prullenbak verplaatsen, maar direct verwĳderen’. Bĳ Apple
kan je instellen dat je prullenmand automatisch geleegd wordt. Via
het stappenplan in de alinea hierboven kom je ook bĳ de optie ‘Leeg
prullenmand automatisch’.

Schoon je webbrowser op
Het meest gebruikte programma van een laptop is toch wel de
browser. Daar kan ook heel wat vertraging ontstaan door tĳdelĳke
bestanden en cookies. Die zĳn er in principe om het browsen sneller
te maken, maar als je jarenlang cookies en cache verzamelt,
vertraagt het de boel juist. Bĳ instellingen staat vaak de optie
‘Geschiedenis wissen’ of ‘Browsegegevens wissen’.

Een nieuw jaar. Tĳd voor de digitale schoonmaak
Bron: KPN website
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Kĳk ook eens naar alle extensies die in de browser zitten. Sommige
zĳn misschien overbodig geworden, maar ze maken het laden van
pagina’s wel langzamer. Weggooien dus!

Hou je laptop of computer schoon en zonder virussen
Installeer een antivirus-software om je laptop te scannen op
malware en om virus aanvallen te voorkomen. Klanten van KPN
Internet kunnen gratis gebruik maken van KPN Veilig en de
malwarefilter. Lees ook: Wat is malware en hoe herken je het en
hoe voorkom je het?

Vergeet je mobiel niet
Hoeveel foto’s, bestanden en apps die je nooit gebruikt heb jĳ op je
telefoon staan? Ga er eens met de bezem doorheen. Het maakt je
telefoon overzichtelĳker en met een beetje geluk ook sneller. En
neem ook meteen de bestanden in je online archief mee. Want al
die bestanden staan onnodig serverruimte in te nemen, dat kost
gewoon energie.
Als je dan toch bezig bent door al je apps te gaan, kĳk eens naar de
toestemmingen die je hebt gegeven voor apps. Misschien ben je het
nu niet meer eens met wat je een paar jaar geleden nog prima
vond, of zĳn er nieuwe instellingen bĳgekomen.
Lees ook het vervolg om in 5 stappen je telefoon op te schonen

Lees verder →

In 5 stappen je telefoon opschonen

Niets is vervelender dan een traag werkende telefoon. Vaak
komt dit doordat het geheugen in de loop der tĳd vol is geraakt
met grote bestanden zoals video's en foto's. Wĳ hebben wat
tips voor je op een rĳ gezet over het opschonen van je Android,
Samsung of iPhone. Zo loopt hĳ straks weer als een zonnetje
en heb je weer ruimte voor al je selfies!

Wat is telefoon opschonen?
Als je je telefoon opschoont, gooi je
alle bestanden en apps weg die je
niet nodig hebt. Hierdoor maak je
ruimte voor nieuwe apps, foto’s en
video’s en zorg je dat je smartphone
snel en zonder haperen blĳft werken.
Maar hoe schoon je je smartphone
op? Volg deze 5 stappen om weer
ruimte vrĳ te maken op jouw
smartphone.

Stap 1: onderzoek welke apps veel
ruimte innemen
Als je je telefoon wilt opschonen, is
het handig om eerst te achterhalen op
welke app je de meeste opslagruimte
gebruikt.. Misschien heb je wel heel
veel films in Netflix gedownload die je
toch niet meer gaat kĳken. Meteen
verwĳderen!
Bĳ Android kun je zo opslagruimte bekĳken en
vrĳmaken:
• Ga naar instellingen en tik op ‘Batterĳ en

apparaatonderhoud’ en dan op ‘Opslag’. Bĳ sommige telefoons
kun je meteen op ‘Opslag’ klikken.

• Klik op de categorieën om te zien wat voor bestanden ruimte
innemen. Hier kun je meteen opschonen en dubbele bestanden
verwĳderen.

Lees verder →
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Bĳ iPhones kun je zo opslagruimte bekĳken en vrĳmaken:
• Ga naar ‘Instellingen’ en tik op ‘Algemeen’ en daarna op ‘iPhone

opslag’.
• Hier zie je precies hoeveel ruimte alle soorten bestanden en

apps innemen.
• Hier staat ook een lĳst met aanbevelingen om ruimte te

besparen. Schakel die in.

Stap 2: Whatsapp op je telefoon schoon je zo op
Wie in veel Whatsapp-groepen zit, herkent het wel: je krĳgt allemaal
foto’s en video’s doorgestuurd. Kan leuk zĳn, maar ze worden wel
allemaal opgeslagen en dat kost veel ruimte. Hier valt dus veel te
winnen. Whatsapp ruim je zo op:
• Ga in Whatsapp naar instellingen.
• Klik op ‘Opslag en data’.
• Klik op ‘Opslag beheren’.
• Bĳ ‘Items controleren en verwĳderen’ kun je overzichtelĳk media

verwĳderen.

Stap 3: apps opruimen
Kĳk ook eens kritisch naar je apps. Er zitten vast een paar apps bĳ
die je nooit gebruikt. Verwĳder ze van je telefoon. Je kunt ook bĳ
Instellingen > Apps op een app klikken en de gegevens en cache
wissen. Zo hoef je de app niet helemaal te verwĳderen, maar neemt
hĳ minder ruimte in beslag.

Stap 4: cache wissen
Bĳ Instellingen > apps kun je zien hoeveel ruimte apps gebruiken.
Apps zoals je browser, Facebook en Instagram hebben soms een
grote cache opgebouwd. Dit zĳn tĳdelĳke bestanden die apps of
sites op je telefoon opslaan om sneller te werken. Maar die blĳven
ook opgeslagen als ze niet meer nodig zĳn. Die cache mag je dus af
en toe gewoon leeg gooien om je telefoon op te schonen.

Stap 5: media verwĳderen
Luister je veel muziek of kĳk je veel video’s? In sommige apps,
zoals Netflix en Spotify, kun je offline kĳken en luisteren. Dan
downloadt de app de muziek of film en slaat die op op je
smartphone. Dat scheelt mobiele data, maar kost wel veel ruimte op
je telefoon. Als je je telefoon wilt opschonen, kun je dus beter
streamen.. Om de opgeslagen media te verwĳderen, ga je naar je
profiel en klik daar op ‘downloads’ en verwĳder de bestanden.

Ben je ook zo kieskeurig bĳ het maken van foto’s? Het perfecte
plaatje schiet je nou eenmaal niet in één keer. Maar al die foto’s die
bĳna hetzelfde zĳn nemen wel veel ruimte in. Hier kun je dus veel
van weggooien. Kost misschien even tĳd, maar je wint er wel veel
mee.
Het is ook een goed idee om gebruik te maken van online
opslagruimte. Bĳvoorbeeld Google Foto’s of iCloud. Laat je foto’s
automatisch uploaden in je online privé archief en verwĳder je oude
foto’s van je smartphone. Veilig bewaren én ruimte besparen
tegelĳk.
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We zĳn dit jaar laat in Nĳmegen. In de haven
glĳdt de winter rustig voorbĳ. Ik ben blĳ dat
onze tjalk nog niet is verkocht. Het leven in
een flatje aan de wal zie ik niet zo zitten. Maar
79 jaar is ook geen kattenpis. Er is een tĳd
van komen en er is een tĳd van gaan. Er zĳn
al veel kennissen van ons die de kraaienmars
geblazen hebben, maar ik heb gelukkig nog
geen ouderdomskwalen. Miek wil nu wel eens
vaste grond onder de voeten, zegt ze. En ik
weet dat moeders wil wet is. Ik hoop de
volgende zomer nog vol te maken. Dan word
ik tachtig. Wat een Ieeftĳd! Toen mĳn vader
tachtig werd dacht ik: wat een oude kerel. Nu
kan ik niet geloven dat ik het zelf ook ben.

Zomer 2001

Op 7 mei 2001 verlaten we Nĳmegen en gaan
weer richting de Kraayenbergse Plassen. We
zĳn er inmiddels helemaal thuis in deze
omgeving van puur natuur. Hier kun je wel
honderd worden, als je niet dood gaat. De
zesde juni verlaten we de Kraayenberg. lk
hoop dat we hier niet voor het laatst zĳn
geweest, maar als je boot te koop staat heb je
net zoveel zekerheid als een scheet in een
netje.
We gaan zoals altĳd onze kennissen
opzoeken en als we alle leugens verteld
hebben, vertrekken we weer. Naar Born deze
keer. Je kunt de broers en zussen die hier
wonen niet overslaan. Er wordt menig bakje

koffie met vlaai geconsumeerd. Als we hier
vertrekken, gaat mĳn broekriem minstens
twee gaatjes terug, maar als je alles afslaat,
word je maar chagrĳnig. Het vervelende van
dat spul is, dat het maar even over je tong
gaat en een jaar op je heupen blĳft hangen.

Ons stekje in Maastricht is nog vrĳ. We liggen
weer in Abrahams schoot. Maar het weer is
niet best: regen en nog eens regen. Cor Sep
ligt ook weer bĳ ons. Dat is altĳd heel gezellig,
want bĳ Sybilla kom je nooit praat tekort. We
blĳven drie weken in Maastricht en denken nu
steeds dat het wel eens de laatste keer kan
zĳn. De vorige dag was er weer een kĳker
geweest. Een Fransman, maar die had het zó
gezien. Hĳ vond hem veel te groot. Ik denk
dat er een schroefje bĳ hem los zat. Als je
gaat kĳken naar een boot van 24 meter lang,
dan weet je toch dat het geen roeiboot is.
Maar gelukkig zitten we weer even gerust.
We willen onze geliefde Blauwe Kei ook nog
eens bezoeken voor het te laat is. Als we
geen boot meer hebben komen we daar nooit
meer, vrees ik. We gaan dikwĳls naar
Lommel, want het is mooi om er door de
bossen naar toe te fietsen. Ook Mol hebben
we bezocht al was dat wel wat verder fietsen.

Dan gaan de touwen weer los en gaat het
naar Weert. We blĳven daar een week en
gaan dan via Den Bosch naar Amsterdam.
We gaan weer in de Houthaven liggen. Daar
ligt een goede kennis van ons met zĳn
vrachtschip naast de schippersbeurs. Hĳ vaart
niet meer met dat schip omdat hĳ te oud is,
maar hĳ blĳft er wel op wonen. Het is een
gezellige kletskous. Hĳ wil dat we bĳ hem
opzĳ komen liggen. Dan krĳgen we stroom
van de wal. Hĳ maakt stokdweilen en
wrĳfhouten en nog wat spullen om aan
schippers te verkopen. Zĳn dochter is in

verwachting en zĳn kleinzoon Wimpie is vier.
Dat is zĳn naamgenoot en oogappel. Daar
loopt hĳ vaak mee te wandelen. Wimpie wil er
een broertje bĳ, want daar kan hĳ beter mee
spelen dan met een zusje. Mocht het een
meisje worden, dan zet opa er zelf een
piemeltje aan. Wimpie beaamt dat opa alles
kan. Zoiets had een van onze opa's vroeger
eens moeten vertellen! Wat een schande zou
dat geweest zĳn. lk denk dat opa niet meer op
bezoek zou mogen komen. Piemels waren
taboe.

Wordt vervolgd.

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

De laatste varensjaren van een binnenvaartschipper. Feuilleton
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Koninklĳke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rĳn- en
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Algemene Schippers Vereeniging

IVR

European Barge Union (EBU)

Europese Schippers Organisatie (ESO-
OEB)

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Vereniging “De Binnenvaart”

Sociëteit de Wandelgang

Marine Club Rotterdam

Binnenvaartpastoraat Protestantse Kerk

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

Stichting voor Landelĳk Onderwĳs aan
Varende Kinderen (LOVK)

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

Stichting Limena – reformatorische
internaten voor schipperskinderen

STC Group – Scheepvaart en Transport
College

VAART!

Binnenvaartkrant

Scheepvaartkrant

Weekblad Schuttevaer

Binnenvaart media

De Kermis Carroussel
De Komeet
Kermis.nu
De Kermisgids

Kermis media

Circus Web
De Piste
Der Komet (Duitstalig)

Circus media
Nederlandse Kermisbond (NKB)

Nederlandse Bond voor Kermisbedrĳven
(BOVAK)

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

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

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

Netwerkorganisaties kermis

Circuspunt

Wereld Circus Association (ECA)

Fédération Mondiale du Cirque (FMC)

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland

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

Landelĳk Oudercontact Voor de Trekkende
beroepsbevolking (LOVT)

European Network for Traveller Education
(ENTE)

European Showmen’s Union (ESU)

Rĳdende School voor circus-, en
kermiskinderen

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

Netwerkorganisaties circus

Netwerkorganisaties
binnenvaart EXTERNE LINKS

VOOR BINNENVAART - CIRCUS - KERMIS

Volg het KSCC op:

Externe links

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

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

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

ZIEKENHUIZEN: NĲMEGEN

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

ZIEKENHUIS: ARNHEM

Rĳnstate Wagnerlaan 55 088-005 88 88

KERMIS

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

CIRCUS

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

ONDERWĲS/INTERNATEN

St. Nicolaas internaat Nĳmegen 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar: www.st.meander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stichting Riĳdende School 0345-57 26 51
LOVK 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 3 verschĳnt op donderdag 9 februari 2023.
Deadline: maandag 6 februari.

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