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Van de bestuurs- en directietafel

Een kort verslag van de jaarvergadering van de
Bovak en andere kermisbonden. Er is ook veel te ver-
tellen over het International Circus Festival in Monte
Carlo en onze FORUM-vergaderingen.
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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

Zondag 29 januari Don Bosco-viering

Dinsdag 31 januari is de naamdag van Don Bosco. Dat
vieren we uitgebreid komende zondag. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd. Lees hier meer over de
stichter van onze religieuze orde.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL

Een zeer drukke tijd ligt achter ons.
Natuurlijk als eerste zijn er de normale werkzaamhe-

den. Daarbij komen de geplande activiteiten en ook on-
verwachte zaken zoals een bezoek aan een ernstige
zieke, een onverwacht overlijden, et cetera. Dat kost veel tijd, maar
deze tijd is goed besteed.
De tijdelijke dam bij de stuw in Grave is voltooid. Het scheepvaart-
verkeer is weer hervat. Het is goed dat er weer gevaren kan worden.

Kermisbonden

De sociaal economische kermisbonden hielden hun traditionele jaar-
vergaderingen in de Van der Valkhotels Gize- Rijen en Ugchelen
Apeldoorn. Mocht men in vorige jaren de zaterdag als vergaderdag
gepland hebben, nu hielden zij hun vergadering op een dag mid-
den in de week. Het resultaat was positief.

Op de agenda stonden de statutair verplichte punten: bestuursver-
kiezing, financiën, etc. Thema’s werden in het tweede gedeelte be-
handeld: veiligheid van de attracties, veiligheid van de voertuigen.
Bij elkaar interessant om te beluisteren.

Belangrijk was het persoonlijke contact. We ervaren dat dit contact
uitstekend gelegd kan worden bij het ‘inlopen’ zoals naar een ver-
gadering, tijdens de pauze, de lunch en het napraten. Het is de juis-
te manier om de vinger aan de pols te houden. Niet alleen komen er
problemen op tafel, maar ook de huis-, tuin en keukenzaken. Je
wordt op de hoogte gesteld van het wel en wee in de familie, in de
bedrijfstak, het onderwijs en noemt u maar op. De aanwezigheid op
de vergadering blijkt gewaardeerd te worden.

Ook de directeur van de Rijdende School was aanwezig. Ook hij luis-
tert, informeert en koppelt de verkregen informatie terug naar zijn
werkvloer.

Feest van de motorclub NIGLO van de kermis wereld

Een fantastische feestavond werd gehouden op vrijdag 13 januari in
Nijkerkerveen.

Ondanks het slechte weer waren een dikke 400 man op dit feest af-
gekomen. In de omstreken van Nijmegen was het weer gewoon
slecht: ijzel sneeuw, regen. Maar goed, we zijn goed aangekomen
en kwamen ook weer veilig op de basis.

Ook hier: veel geluisterd, veel gepraat. Ook hier harde muziek. Dit
hoort er nu eenmaal bij. Ik was uitgenodigd om de mensen nog een
goede boodschap mee te geven.

Aansluitend werd een gift van € 500,00 geschonken als waardering
voor het sociaal pastorale werk.

Uit handen van Gilbert de Poorter ontvangt de aalmoezenier
een gift van de NIGLO kermis-motorclub.B.E.M. Van Welzenes sdb

Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier



Christoffel Nieuws pagina 3← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
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Rijdende School: Predicaat Excellent

Misschien hebt u het al gelezen, bent u al geïnformeerd: de
Rijdende School heeft het mooie predicaat gekregen van ‘Excel-

lent’. Dit predicaat is een erkenning van de bijzonder goede kwaliteit
van deze school op allerlei gebied.

Het bestuur, de directie en het personeel hebben keihard gewerkt om
dit predicaat te krijgen. Dat er iets in de lucht hing, merkten wij op de
nieuwjaarsreceptie van de Rijdende School op woensdag 18 januari jl.
De voorzitter, maar ook de directeur lichtte een tipje van de sluier op
door te vertellen dat een predicaat excellent niet tot de onmogelijkhe-
den behoorde.

In de loop van de dagen die volgden steeg de spanning. 23 januari
was de dag waarop de scholen die zich voor dit predicaat hadden
aangemeld, het resultaat bekend mochten maken. De directeur Jan
Roest had evenals ondergetekende vergaderingen en verplichtingen
in Monaco. Dat is toch redelijk ver van huis. En ja hoor vrijdagavond
tijdens een prachtige circusvoorstelling kwam het verlossende woord:
de Rijdende School kreeg het predicaat EXCELLENT: fantastisch.

Maandag jl. is dit bericht voor publicatie vrij gegeven. De media heeft
terecht veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Voor de school is
dit een geweldige opsteker. Lees hun persbericht op pagina 9.

Het KSCC en de parochie hebben de school van harte gefeliciteerd.

Monte Carlo

Het internationale Circus Festival Monte Carlo dat plaatsvond van 19
t/m24 januari wordt door veel organisaties aangegrepen om hun inter-
nationale vergaderingen te houden.

Zo vergaderen de Europese Circus Association, de Federatie Mondiaal
du Circ, allerlei sociaaleconomische organisaties voor circussen, ENTE
(European Network for Travellers Education) en het FORUM.

Op donderdag begon het Festival met een receptie bij prins Albert
van Monaco. Op zondagmiddag was de brunch bij prinses Stéphanie.
Zondagavond werden de AWARDS uitgereikt en de namen bekend
gemaakt van de artiesten die een bronzen, zilveren of gouden clown
hebben gewonnen.

Namens het FORUM reikten ds. Katharina Hoby en ondergetekende
een Award uit aan de artiesten DUO Emotion, trapeze dans, in het bij-
zijn van de internationale jury met als voorzitter prinses Stéphanie.

Uitreiking van de Award



Christoffel Nieuws pagina 4← terug naar pagina 1

Op de maandag was er een enorm goed bezochte Oecumenische
viering in de circustent naar aanleiding van de internationale week
van gebed voor eenheid onder de christenen. Een zeer imposante
viering. De circustent was tot de nok toe bezet en 24 vertegenwoordi-
gers van christelijke kerken er namen hieraan deel. Met zang muziek,
gebed en acts van de artiesten wordt de eenheid zichtbaar ge-
maakt.
Een ware belevenis.

De Award is gemaakt door een kunstenaar van het Europa-Park Rust
en geschonken door de directeur van dit park de heer Ronald Mack
met wie we een hele goede relatie hebben.

FORUM

Aansluitend begon de driedaagse vergadering van het FORUM,
hoofdaalmoezeniers uit Europa en uit Noord- en Zuid-Amerika. Er is ook
altijd iemand van het Vaticaan aanwezig. Zuster Alessandra (een Pool-
se).

De Award

FORUM vergadering

Optreden kinderen uit Moskou

Oecumenische viering in de circustent
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De jaarvergadering van het FORUM

Landelijke aalmoezeniers uit Europa en Amerika komen bijeen om te
praten over de kansen en bedreigingen van het pastoraat in het te-
ken van de diaconie. Ds. Kath Hoby vice-secretaris-generaal en on-
dergetekende als secretaris-generaal hadden deze vergadering
goed voorbereid in Rust (Europa-Park) en Bazel.

Een gespreksleider, een dominee uit Kussnach, leidde de vergadering
en Adrienne Suvade en Roland Bircher vertaalden de tekst in het
Frans, Duits, Italiaans en waar nodig in het Engels.

Voor deze driedaagse vergadering was geen referent uitgenodigd:
wij zijn met elkaar in gesprek gegaan. Aan alle leden van het FORUM
is gevraagd een statement te sturen.

Interessante discussies volgden. Verschillen in geloofsbeleving tussen
Noord en Zuid werden duidelijk. Het was goed naar elkaar te luisteren.
Veel hangt af van hoe mensen met elkaar het evangelie vertalen: ik
ben de kerk of wij zijn kerk. Misschien daarover later.

Interessant was het verhaal van dr. Adrienne Suvada. Zij hield een re-
feraat over fundraising.

Hopelijk daarover een volgende keer.

Zondag 29 januari Don Boscofeest

Don Bosco is de patroonheilige van de Salesianen van Don Bosco.
Zondag in de heilige Mis zullen we meer over de betekenis van hem
horen uit de mond van dhr. Frits Winter een oud-Salesiaan.

Dat u uitgenodigd bent dat weet u wel, maar ik hoop ook dat velen
komen. Inspiratie hebben we allemaal nodig: er is altijd een plaats
waar u, jij of ik een licht kunnen ontsteken en misschien een lichtje no-
dig hebben.

Aalmoezenier met de twee vertalers
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B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

Droom van Don Bosco

Op een dag vroeg ik de jongens om samen met mij een hoge berg
te beklimmen.

Ik had gehoord dat op de top de tafels waren gedekt en er een groot feest
zou doorgaan.
Vol goede moed begonnen we aan de beklimming.
Zingend liep ik voorop, gevolgd door de groep jongeren.
De weg was erg lang en moeilijk...
We liepen via steile, kronkelende paadjes de helling op.
Het duurde dan ook niet lang voordat een aantal jongens moe werd...
Na een poosje besloten we even uit te blazen. De top torende hoog boven
ons uit en als we onze ogen tot spleetjes dichtknepen, konden we het slinger-
paadje nog net in de verte opmerken.
Ik sprokkelde alle moed bijeen en versnelde zelfs een beetje mijn pas zodat
alle jongens mij na de pauze konden volgen.
Zo liep ik verder.
Toen ik een nieuw staplied inzette, hoorde ik tot mijn verbazing alleen maar
mijn eigen stem. Ik keek achterom en was alleen...
De jongens waren her en der op de helling blijven zitten...
Ze waren moe...afgepeigerd...
Ik ging zo snel ik kon de weg terug en probeerde de groep bijeen te krijgen.
Ik sprak hen moed in, en opnieuw ging ik voorop naar de top.
Maar de jongens verdwenen één na één... Er waren er zelfs die geen zin
meer hadden om naar het feest te gaan, ze waren aan de afdaling
begonnen...de moed in de schoenen...
Ik gaf niet op en ging ze halen, maar velen wilden me niet meer volgen...
Plotseling besefte ik dat niet zij de oorzaak waren van de ellende, maar ik.
Uiteindelijk bereikten we toch nog de top...
We zongen zelfs, op de moeilijkste momenten...alleen liep ik niet meer voor-
op...
Ik liep samen met hen, tussen hen in... even snel als de traagste...
Zo leerde ik de jongens kennen en waarderen vanuit mijn hart, en niet vanuit
mijn verlangen ergens zo snel mogelijk heen te gaan...
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Don Bosco: biografie

Giovanni Bosco, later Don Bosco
genoemd, werd op 16 augustus
1815 in Castelnuovo d'Asti, een
stadje niet ver van Turijn, geboren.
Hij groeide er op in het gehucht
Becchi, als derde zoon van een
landbouwersgezin. Aan de basis
van zijn spiritualiteit en pedagogie
ligt een droom die hij had op ne-
genjarige leeftijd. Als zestienjarige
knaap trok Don Bosco naar de
middelbare school van Chieri en
op 5 juni 1841 werd hij tot priester
gewijd.

De confrontatie met de vele jon-
geren in de gevangenissen van
Turijn, deed Don Bosco beslissen in
Valdocco, een Turijnse volkswijk,
een eigen 'oratorio' uit te bouwen,
een speel- en ontmoetingsruimte,
een thuis, een school, een paro-
chie op maat van de jongeren.

In 1859 stichtte Don Bosco, samen
met een aantal van zijn jonge me-
dewerkers, een eigen congrega-
tie, die zich noemde naar de H.
Franciscus van Sales, de salesia-
nen van Don Bosco. In 1872 legde
hij samen met Maria Mazzarello de
basis van het Instituut van de zus-
ters van Don Bosco.

 Don Bosco was een populair man,
een pedagoog, een stichter van
congregaties, maar ook een missi-
onair man en vooral iemand met
een hart voor jongeren. Op 31 ja-
nuari 1888 stierf Don Bosco, 'versle-
ten als een oud kleed', zo luidde
het. In 1934 werd hij heilig ver-
klaard. Zijn sterfdag, 31 januari, is
tevens zijn feestdag.

Don Bosco: pedagogie

Don Bosco was niet zozeer een
groot theoretisch, pedagogisch
denker, maar in de eerste plaats
een man van de praxis, een ge-
dreven man die vanuit zijn aposto-
lische bekommernis jongeren op
een zinvolle en aangepaste ma-
nier tot een beter, rijker, dieper le-
ven wilde brengen.
Don Bosco was een priester, een
zielzorger, bekommerd om het
geestelijk welzijn van de mens en
in het bijzonder van zijn 'jongens'.
Hij was niet een priester die toeval-
lig in het opvoedingswerk was te-
rechtgekomen; hij was in de eerste
plaats zielzorger en die opdracht
viel voor hem noodzakelijk samen
met het opvoedingswerk bij kans-
arme jongeren. Opvoeden was
voor Don Bosco wezenlijk cate-
chetisch en pastoraal werk. "Geef

mij de zielen, de rest mag je hou-
den", is één van zijn legendarisch
geworden uitspraken.
 Toch had Don Bosco ook oog
voor de materiële noden die zijn
jongens troffen. Hij hield ook vast
aan het christelijke geloof, de
evangelische waarden, de op-
dracht van de Kerk en de devotie
tot Maria. Zijn roeping bestond erin
de mens tot God, Christus, Maria
en de Kerk te brengen.

Maria Mazzarello en Don Bosco

Maria Mazzarello,
ook wel 'Maïn' ge-
noemd, werd gebo-
ren in Mornese, een
dorpje in Noord-Ita-
lië, op 9 mei 1837.
Ze groeide als oud-
ste van tien kinde-
ren op in het
gehucht 'Mazzarelli',
enkele kilometers
van de dorpskern.

Toen ze 12 jaar was,
verhuisde het gezin
naar de Valponas-
ca, waar ze werkten

in de wijngaarden van de markies
Doria. Maïn was in die periode ook
geëngageerd in de parochie,
waar ze zich aansloot bij een
groepje jonge vrouwen die hun
geloof via gebed, vorming en en-
gagement gestalte wilden geven.

Daar leerde ze geloof en inzet met
elkaar te combineren. Haar ven-
sterraam, dat uitkeek op de paro-
chiekerk van Mornese, is intussen
legendarisch geworden.

In het Italië van die tijd brak de in-
dustrialisatie door. De levensom-
standigheden waren er
ongemeen hard. Maria Mazzarello
werd geraakt door de aanblik van
de jonge meisjes in Mornese, die
steeds minder kansen kregen.
Daarom richtte ze voor hen een
naaischooltje op, zodat ze de kans
kregen een ambacht te leren, zich
te vormen, te ontspannen, ...

Net in die tijd (1864) bracht Don
Bosco een bezoek aan Mornese.
Maria Mazzarello bleek gefasci-
neerd door de manier waarop
Don Bosco zich tussen zijn jonge-
ren bewoog. In hem zag ze gerea-
liseerd wat zij in Mornese wilde
uitbouwen.

Er groeide een samenwerkingsver-
band en in 1872 kwam de vraag
van Don Bosco om een zustercon-
gregatie op te richten die 'voor de
meisjes zou doen wat hij en zijn sa-
lesianen voor de jongens deden'.
Maria Mazzarello werd de eerste
overste van de zusters van Don
Bosco. In haar voetspoor ontstond
een heuse congregatie.

Maïn stierf op 14 mei 1881.
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Geldermalsen , 23 januari 2017

De Stichting Rijdende School heeft het predicaat “excel-
lente school” ontvangen van de minister van OC&W.
Wij verzorgen  basisonderwijs voor kinderen van kermisex-
ploitanten en circusartiesten met mobiele scholen en afstandsonder-
wijs in geheel Nederland en daarbuiten.
“Alles draait om het kind” is ons motto en dat vraagt om een grote
flexibiliteit in onze didactische en pedagogische aanpak. Het team
met ondersteuners heeft met grote inzet gewerkt in de afgelopen ja-
ren om dit te optimaliseren en we blijven werken aan het verbeteren
van het gepersonaliseerd onderwijs voor onze doelgroep. Wat er ont-
wikkeld is delen we graag met het gehele PO veld. We nemen deel
aan het ICT- DoorBraakProject en hebben contacten met besturen
en  de 120 basisscholen, waar onze leerlingen in het winterseizoen on-
derwijs krijgen.
We zijn trots op de erkenning en zullen blijven werken aan beter on-
derwijs voor onze doelgroep.

Jan Roest

Directeur Bestuurder
Stichting Rijdende School

<Persbericht>

Medewerkers Rijdende School zijn blij met het predicaat “excellent”

Beste cursisten,
Een jaar vliegt voorbij!
Ik hoop dat je van de BHV-cursus niets hoefde te gebruiken het afge-
lopen jaar.
En mocht dat wel zo zijn dan hoop ik dat je gebruik kon maken van
de opgedane kennis.

Het is weer tijd om deze kennis op te frissen.

Hiervoor zijn de volgende data mogelijk:

Reguliere BHV BHV-binnenvaart BHV-binnenvaart
20 maart 17 maart 31 maart
Maasbracht “De Spil” Maasbracht “De Spil” Zwijndrecht BLN
09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur

Opgeven kan via e-mail: info@cuorereanimatie.nl of bezoek onze
website: www.cuorereanimatie.nl

Ik hoop je weer te zien in maart!

Hartelijke groet,
Tessa Zijlstra

mailto:info@cuorereanimatie.nl
mailto:info@cuorereanimatie.nl
www.cuorereanimatie.nl
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Beste wandelvriendinnen
en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Een frisse neus halen is in deze dagen geen pro-
bleem. Wie buiten de deur komt merkt dat in deze
weken de temperatuur winters is. En bij sommige
mensen ligt er sneeuw voor de woning of is de
sloot even verderop dichtgevroren. Extra voorzich-
tigheid is geboden, maar daarover hoeven we in
deze rubriek geen waarschuwingen te doen, want
via diverse media worden codes met allerlei kleu-
ren bekend gemaakt.

Het zal wellicht bekend zijn dat er mensen zijn die
met genoegen winterwandeltochten organiseren,
omdat er altijd liefhebbers zijn die de conditie op
peil houden of sowieso er eens graag op uit trek-
ken. Thermokleding is dan uiteraard aan te beve-
len en het schoeisel moet goed waterdicht of –
afstotend zijn. En via de websites van wandelorga-
nisaties of via de papieren uitgaven van het wan-
delnieuws zijn tips te lezen over alles dat met
winterwandelen te maken heeft, zoals de eventu-
ele gladheid.

In het Christoffel Nieuws van 12 januari 2017 werd
al aangekondigd dat er meer nieuws zou komen
over de 101ste 4Daagse van Nijmegen die wordt
gehouden van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21
 juli 2017. Maandag 30 januari 2017 start de in-
schrijving voor een selecte groep mensen die of in
2016 succesvol hebben deelgenomen aan de
100ste Nijmeegse Vierdaagse of die in 2005 zijn ge-
boren. Dat kan via www.4daagse.nl onder de but-
ton ‘deelnemers’.

De kosten van deelname bedragen € 64,00 per
persoon en indien de wandelaar lid is van een
wandelorganisatie die aangesloten is bij de KWBN
wordt de prijs € 59,00. De eerste inschrijvingsronde
eindigt op 24 februari 2017. Drie dagen later start
de tweede inschrijvingsronde. De inschrijvingslimiet
staat dit jaar op 47.000. Mochten er meer mensen
zich hebben aangemeld dan zal het lot bepalen
of er kan worden deelgenomen.

Voor hen die gebruik willen maken van extra on-
dersteuning kan het programma Via Vierdaagse
een goede weg zijn. Meer informatie hierover
staat onder www.viavierdaagse.nl. Overigens is
deelname hieraan niet gratis.

Op het programma staat o.a.

5 februari 4e Tocht 37e Winterwandelserie  in
Wijchen

Wsv Paschalis
Afstand: 5-10-20 km
Startplaats:  jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334  6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 -11.00 uur
024-6416398
www.wsv-paschalis.eu
info@wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van
wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland
worden gehouden, zoals in Dieren op 28 en 29 ja-
nuari en in Geldermalsen op 4 februari 2017.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDELNIEUWS

www.4daagse.nl
www.viavierdaagse.nl
www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
mailto:mailto:info@wsv-paschalis.eu
mailto:mailto:info@wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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27-01

28-01
29-01

30-01

31-01

01-02
02-02
03-02
04-02

05-02

06-02
07-02

08-02

09-02

10-02
11-02

12-02

Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk;
Mariette Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen.
Mevr. L. Wanders-Stenssen; Momo Pols.
Mevr. A. Wanders-Wanders; mevr. Margo Pauline Wendt;
dhr. Theo Oteman; mevr. Elly van Schijndel; Vincent Mooren;
dhr H.J. Pols.
Dhr. Lambér Meesters; Ilona van Meegen, m/s “Elgeria”; Johan
van Weel, m/s “Reina”; Maria Kessels.
Mevr. Willy Abbing; Paul Helga.

Richard de Meyer; Stijn Wissing; dhr. Martin Hoenselaar.
Peter van Megen jr.
Mevr. Riet Pols-van Seeters v/h “Rimar”; Julian Booij.
Rudy van Oyen, m/s "Montana¬ra"; mevr. Diana Adams;
dhr. Johan Verberck; Mandy Derksen; dhr. Ton van Strien;
Rein Postma.
Mevr. Thea van Dinther; mevr. Ivonne Bomert-Wendt;
mevr. Grada Witjes-Driessen.
Mevr. Coby Heijmen-Wennekes.
Marion Vermeeren; Roland Janssen; Quince Fransbergen;
Thea Janssen.
Mevr. Lisette Janssen-v/d Bosch m/s “Factotum”; mevr. Gemma
Stenssen-Janssen; Jolanda Stam;
Dhr. Antoine van Thiel; dhr. Henk Wigman, m/s “Staccato”;
mevr. Nellie Peters.
Cathy Aerts uit Ridderkerk; Rob Stevens; Lars Kievits.
Willy Leensen, m/s “Trafic”; Mark de Bruin; Dick Visser;
Marijn van Dorst.
Venita Bosman; Moïse Klos.

2017
MISINTENTIES

MISINTENTIES ZONDAG 29 JANUARI 2017

Ouders Jan en Marie Wanders-Bosman, dhr. Piet Wanders ‘Bernardus’,
dhr. Piet Wanders v/h ms. ‘San Antonio’, Jack de Grundt, Nico Ver-
laan en Patrick Verlaan v/h ms ‘Francisca’, Kris van Meel, dhr. Cor Fij-
neman, dhr. Gijs Buil "Eros", dhr. Gerard Buil m/s. Paersado en dhr. H.
Buil “Justo Tempore”, mw. ouders Heijmen-Lucassen v/h ms. Johannes
en overledenen fam. Heijmen, dhr. J. Groenewold, dhr. Fred Brom en
overleden ouders H. Brom, dhr. Tino van Tuijl, dhr. H. van Werkhoven
en René, dhr. C. Bertrand, dhr. Gerard Stevens, Bernard Stevens, ou-
ders Stevens en ouders H. Wels, Winanda de Ruijter-Baijens.

- Voor de communieviering van Willy Apeldoorn.
- Voor de sterfdag van Don Bosco, 31 januari

MISINTENTIES ZONDAG 5 FEBRUARI 2017

Ouders Huibers-Beerden”Maria- Hendrika” en Piet Huibers,
mw. Truus Bluemer-Leensen, mw. Leni Broekmeulen, ouders
de Bot-Neff,
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Christoffel Nieuws

22-01-2017: WINANDA ARNOLDINA MARIA DE RUIJTER - BAIJENS.
Echtgenote van Jos de Ruijter. In de leeftijd van 57 jaar. De cre-
matieplechtigheid zal plaatsvinden op 30 januari in crematorium
Hofwijk te Rotterdam-Overschie. Corr.adres: Lingestraat 58, 2987
CG RIDDERKERK

17-01-2017: GIJSBERTUS JOHANNES (GIJS) JANSEN. Weduw-
naar van Truus Osephius. In de leeftijd van 85 jaar.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 24 ja-
nuari in crematorium Schollevaar te Capelle aan de IJssel.
Corr.adres: Sterremos 4, 3069 AS ROTTERDAM.

18-01-2017: ELISABETH HENDRIKA PETRONELLA (LIESJE) KOOPS - EL-
DERS. Weduwe van Joop Koops. In de leeftijd van 81 jaar. De eucha-
ristieviering heeft plaatsgevonden op 23 januari in de Petrus
Canisiuskerk te Nijmegen. Corr.adres: Dorpsstraat 38, 6616 AH HER-
NEN.

OVERLEDEN:
15-1-2017: JOANNA DE VOER. Joanna is het dochtertje van Jean en An-
gelique de Voer, die op dezelfde dag ook elkaar het ja-woord gaven.
De doop vond plaats in de Mariakerk te Apeldoorn om 15.00 uur.

29-01-2017: WILLY ORDELMAN. Willy is de zoon van Willy en Nancy
Ordelman – Oudsen en broer van Tommy. Corr.adres: Postbus
873, 7301 BC APELDOORN.

20-01-2017: HENDRICUS PETRUS (HENKIE) VERWIJK. In de leeftijd van 78
jaar. De afscheidsdienst heeft op 24 januari plaatsgevonden in crema-
torium Zoomstede te Bergen op Zoom. Corr.adres: Calandweg 20, 4612

EERSTE H. COMMUNIE:

OVERLEDEN:

GEDOOPT:
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ONZE ZIEKEN

* Mevr. N. Keuvelaar, (Zorghotel - Afd. De
Mulderskop).
GROESBEEK, DEKKERSWALD, BOSLAAN 218,
6561 LE.
* Mevr. Ena Beyer-Joosten (Afd. A22 – ka-
mer 11).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV HEINEMANN-
STRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Graat-Lutjes, (Verpleeghuis Camil-
lus).
ROERMOND, HEINSBERGERWEG 176, 6045
CK.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Anita Martens-van Wijk.
WIJCHEN, PUTTERSTRAAT 18, 6601 AM.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Mevr. Annie Huibers-van Lent (Verpleeg-
huis Waelwick.
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

* Dhr. Jan van Thiel
MAASTRICHT, MOSASAURUSWEG 43, 6212
EK
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC  REN-
KUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (ka-
mer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !
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Beste leden en geïn-
teresseerden,

De traditie om na iedere
bestuursvergadering de
laatste ontwikkelingen
met u te delen zal, ook
na de oprichting van afdeling Schutte-
vaer Z O N, niet worden doorbroken.
Op dinsdag 17 januari 2017 kwam een
groot deel van de bestuursleden in
Veghel bijeen om  diverse binnenvaart-
zaken door te nemen en eventueel te
koppelen aan een actiepunt.

Uiteraard kon er niet voorbij worden ge-
gaan aan de stuw van Grave. Al hoe-
wel, na 29 december 2016 kijken we
daar misschien anders tegenaan. De
gevolgen en de ongemakken waren
enorm en het lijkt er op dat vanaf
maandag 23 januari 2017 de situatie
weer hersteld is. En dan gaat het uiter-
aard over het peil van het water in het
pand Grave, nog niet over de werking
van de stuw. Er was veelvuldig contact
tussen Rijkswaterstaat en Koninklijke BLN-
Schuttevaer. Mensen van het Bureau
Voorlichting Binnenvaart vertegenwoor-
digden de bedrijfstak bij de schrijvende
en filmende pers. En er zijn tientallen in-
terviews geweest met getroffenen, met
deskundigen en met diverse personen
die er ‘verstand’ van hadden.

Een woord van dank is op zijn plaats
aan de havendienst van Nijmegen, die
de eigenaren en opvarenden van de
schepen die in de Kanaalhaven verble-
ven tegemoet kwam met een stopzet-
ting van berekenen van havengeld en
ervoor zorgde dat het huisvuil kon wor-
den verwijderd. Indien nodig kon drink-
water worden verkregen.

Ooit komt er een moment dat de cala-
miteit van Grave en de nasleep worden

geëvalueerd. Dat
de binnenvaart
wordt betrokken bij
een onderzoek lijkt
logisch. Het hoge
aantal ongevallen
in de binnenvaart

van de afgelopen weken zal eigenlijk al
eerder aanleiding moeten geven om
eens in de spiegel te kijken.

De overnachtinghaven (de Vluchtha-
ven) van Lobith gaat op de schop. Het
interieur is aan vervanging toe. Daarbij
wordt de monding van de haven ver-
breed en dieper gemaakt en zal de he-
le haven worden uitgebaggerd. En of
dat nog niet genoeg is komt er ook nog
een autosteiger. De ontwerper (en te-
vens aannemer van het renovatiepro-
ject) van de steigers gaf in Veghel
uitleg bij de gepresenteerde varianten
en de bestuursleden hebben een keuze
gemaakt. Het is aan Rijkswaterstaat om
mee te gaan met de binnenvaartvoor-
keur. Er volgen later dit jaar nog enkele
berichten die betrekking hebben op de
werkzaamheden.

2015, Een groot deel van 2016 en de
maand januari van 2017 staan in het
teken van langdurig laag water op de
Rijn, Waal en Geldersche IJssel. Over
ongemakken hoeven we elkaar niets te
vertellen. Dat gaat op voor de ‘grote’
vaarwegen met de havens en kades,
maar ook voor kleine. De Geldersche
IJssel kent op een handvol trajecten
ontmoetingsverboden voor schepen
groter dan 80 meter lang en 9,50 meter
breed. Dat geldt voor alle waterstan-
den en het komt heel vaak voor schip-
pers zich er niet aan houden. Nu
ontpopt zich een discussie of er niet een
algeheel ontmoetingsverbod moet ko-
men voor enkele trajecten met een
scherpe bocht.

Het bestuur van afdeling Schuttevaer Z
O N acht een opgelegde beperking
niet wenselijk, vooral ook omdat de
schippers met de huidige apparatuur
(AIS = verplicht en elektronische vaar-
kaart) vroegtijdig kunnen bepalen of
een onderlinge afspraak en een aan-
passing van de snelheid nodig zijn. Dit is
een andere vorm van Varen Doe Je Sa-
men.

Steeds vaker is er onmin over de kwali-
teit en veiligheid van laad- en loskades.
Steigers, loopbruggen, afmeerpalen,
trappen, bolders en wrijfstijlen worden
niet altijd goed onderhouden, zijn soms
overwoekerd door planten en struiken
en mankementen worden vaak slecht
of niet hersteld. De komende maanden
gaan we ons meer richten op de be-
heerders dat een goed rentmeester-
schap ook ben hen hoort. Veiligheid en
toegankelijkheid horen daar ook bij.
Mochten er mankementen zijn dan ont-
vangen we graag de details.

De in Veghel aanwezige bestuursleden
hebben de gedachten laten gaan over
de zogenaamde sluisplanning. Is een
tijdsreservering (timeslot) gunstig voor
de betrouwbaarheid of lenen veel
vaarwegen met sluizen zich niet voor
deze ‘toekomstdroom’? Worden
wachttijden kleiner of wachten sche-
pen dan op een andere plaats of zijn
deze langer onderweg om bijvoorbeeld
brandstof te besparen of op een ge-
wenste plek boodschappen te doen of
personeel te wisselen? Het is een uitda-
gende materie voor een enorm gevari-
eerd verkeersbeeld op de
binnenwateren met tussenliggende
laad- en losplaatsen en overnachtings-
gelegenheden. En dan mogen weers-
omstandigheden (wind of mist) ook
best worden meegenomen.

Naar werd vernomen is het schutproces
in Born weer iets opgevoerd. Maar twee
kolken tegelijk laten vollopen wordt nog
steeds gemeden. Bij hervatting van de
verruimingswerkzaamheden van het
Julianakanaal tussen Stein en Born kun-
nen de tijdelijke beperkingen weer ac-
tueel worden.

Er wordt bij Rijkswaterstaat over ge-
dacht om voor het Máximakanaal een
snelheidslimiet in te stellen. Het profiel
van het kanaal en de stabiliteit van de
oevers zijn te gering voor de grote sche-
pen met een hoge snelheid.

Als er bij de palen in de stuwkanalen
van Belfeld en Sambeek wordt gebag-
gerd kunnen deze ook door geladen
schepen worden gebruikt.

Onderzocht wordt of de monding van
de haven van Heijen (de Paesplas) kan
worden verbreed.

In Wolfheze was er onlangs een gesprek
tussen Rijkswaterstaat Oost-Nederland
en Koninklijke BLN-Schuttevaer over de
reguliere onderhouds- en baggerpro-
gramma’s van de rivieren Boven-Rijn,
de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de
Neder-Rijn en de Geldersche IJssel. Als
er meer details zijn omtrent het nieuw te
ontwerpen contract leest u dat hier.

Allen een hartelijke groet, en als u met
een schip onderweg bent, een behou-
den vaart,

Henry Mooren
secretaris Koninklijke BLN-Schuttevaer
afd Schuttevaer Z O N
+ 31 6 51439451
schuttevaerzon@bln.nl
Postbus 390
6500 AJ Nijmegen
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AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT februari t/m juni 2017
Di 7 februari 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 21 februari 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 7 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 21 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 4 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 18 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 2 mei GEEN SOOS i.v.m. de meivakantie
Di 16 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 6 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat. Laatste soos voor de zomer-
vakantie!

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  J. Wijnen - Smit, telefoon: 06-10 97 92 95, e-mail: Jean1942@xs4all.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017

Elke derde zondag
van de maand 11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Antoni-

us, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

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

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN januari-februari 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering

Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek

Woensdag 10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zondag 29 januari 11.00 uur Don Bosco viering
Dinsdag 14 februari 13.30 uur Soos met…

Zondag 26 februari 11.00 uur Wegens carnaval géén kerkdienst op het KSCC Schipperscentrum maar in de Petrus Canisiuskerk in de
Molenstraat te Nijmegen

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN februari 2017

Zondag 10.30
uur

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na
de dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00
uur

Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge-
opend.

EXTRA
Di 21 februari 09.30

uur
Rikconcours

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken, telefoon: 0162-68 79
30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl

mailto:info@kscc.nl
mailto:mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Juzt Gezinshuizen ga naar www.juzt.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Rotterdam 010-413 00 34
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
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: (landelijk centraal 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:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen,  024-14 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  024-329 26 96
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
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.stgmeander.nl
www.juzt.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
P.W.A. Administratie
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax  (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden: (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
  (+31) 024 – 3234568

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 3 verschijnt op 9 februari 2017.
Deadline: 3 februari.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Jan Roest.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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