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Van de bestuurs- en directietafel

Kerstmis biedt ons toch meer dan een drankje, een
hapje en een gezellige ontmoeting. Kerstmis biedt ons
de ontmoeting met het pas geboren kind Jezus in de
stal van Bethlehem te midden van Maria en Josef.
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Nijmegen altijd al een circusstad

Aandacht voor Oscar Carré de beroemde circusman,
die in Nijmegen na de zomertournee komt uitrusten. Er
doen veel verhalen over hem de ronde. Door Hans
Jacobs opgeschreven.
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Lees ook onze speciale
aparte KERSTBIJLAGE
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zalig kerstfeest en een voorspoedig
en gezond 2018

“Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap.”

Door en voor elkaar- samen sterk

Aan het einde van het jaar rond kerst wordt er vaak een ‘oudejaars-
borrel‘ geschonken. Even uit het werk, rond de statafel genieten van
een drankje en een hapje. Goed om het jaar positief af te sluiten en
daarna prettige en fijne feestdagen en goede start van het nieuwe
jaar. Elkaar informeel te ontmoeten is altijd goed: je leert elkaar even
iets anders kennen dan op de werkvloer.

Maar voor ons christenen zou deze ontmoeting toch te vlak zijn. Kerst-
mis biedt ons toch meer dan een drankje, een hapje en een gezellige
ontmoeting. Kerstmis biedt ons de ont-
moeting met het pas geboren kind Jezus
in de stal van Bethlehem te midden van
Maria en Jozef, de os en de ezels en later
de herders met hun schapen. De beelden
in de stal zijn gewoon dode beelden in
een mooie stal omgeven met lichtjes en
kaarsen.
Maar de van steen of papier gemaakte
beelden zetten ons aan te denken aan
de tijd dat Jezus is geboren, de 2.000 jaar
daarna tot op de dag vandaag.
Wat is het resultaat van ‘Hij is de Emmanu-
el: God met ons’, en van het lied dat de

engelen zongen: ere zij God in de hoge en vrede op aarde aan de
mensen van goede wil.
Misschien krabt u zich even achter de oren: wat mensen van goede
wil, wat vrede!
“Kijk om je heen, de ene vuurhaard na de ander ontstaat in de we-
reld, het ene schandaal na het ander. Lees de krant, luister naar de
radio, kijk naar de tv en kijk eens wat er op de social media te lezen
en te zien is? Heb je niet in de gaten dat de kerk duidelijk terrein ver-
liest, dat parochies worden samen gevoegd, kerken worden gesloten”
opmerkingen die dagelijks te horen zijn.

En toch! Er gebeuren zoveel goede dingen: jongeren die ouderen hel-
pen, een heel batterij aan vrijwilligers die in de maatschappij hun
schouders onder ons aller welzijn zet.
“Ja, maar daarvoor hoef je niet bij een kerk betrokken te zijn”.
Toch denk ik dat het bij de kerk, een gemeenschap van mensen, be-
trokken zijn duidelijk toegevoegde waarde heeft. Het evangelie als
een bron van inspiratie om de twee eerste geboden van de 10 gebo-
den vorm te geven:

1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in
     je leven en
2. stel je vertrouwen op mij alleen:
    alleen dan kan ik je leven leiden.
Het leven van Jezus heeft laten zien dat
zijn Vader in de Hemel Hem inderdaad
zijn leven geleid en mensen enthousiast
gemaakt heeft mensen van goede wil
te zijn.

De kerstliederen die gezongen worden
ademen deze sfeer, waarvan het van
groot belang is deze samen te delen in
gebed zang muziek en Eucharistie: de
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maaltijd bij uitstek om Jezus te ontmoeten en
de genade te laten stromen in alle haarvaten van

je ziel.
Tijdens de bijeenkomst van het stedelijk netwerk 7 december

jl. in Nijmegen werd burgemeester Hubère Bruls geïnterviewd. Het
was een interessant interview. Hij sprak over zijn wapenfeiten. Nijme-
gen is de City of healthy, the capital green City, allemaal mooi. Maar
hij zou graag de titel Social Capital City voor Nijmegen ontvangen.
Kerstmis is bij uitstek het feest van Nieuw Leven, maar ook van de Ver-
binding met elkaar door de oproep van de Engel: Vrede op aarde
aan alle mensen van Goede Wil.

In ons pastoraal centrum in Nijmegen wordt alles in gereedheid ge-
bracht: de kerststal is opgebouwd, de nodige versiering aangebracht
en ’s-avonds branden de lichtjes in de kerstversiering binnen en buiten
en de kerstboom die op het steiger staat. En de Waalhaven is veran-
derd door de enorme nieuwbouw waarvan de appartementen met
hun eigen verlichting het havenzicht veranderd hebben.

Het koor en musici oefenen code rood, de boekjes voor de vieringen
worden gemaakt, het centrum
schoongemaakt. Maar ook treft de fa-
milie Freiwald haar voorbereidingen
voor de h. Mis 1ste kerstdag in hun cir-
custent die op de Goffertwei in Nijme-
gen staat.
Kortom: wij gaan er samen voor, maar
wij gaan er pas goed voor wanneer wij
ons ook geestelijk voorbereiden en de
wens van de engelen, ook onze wens,
eigen willen maken: vrede op aarde
aan de mensen van goede wil. De
jaarspreuk 2017-2018 past er perfect
bij:

Door en voor elkaar - samen sterk.

Zalig Kerstfeest en een gezond en gezegend 2018.

Geniet, maar wees voorzichtig

Er zijn hele discussies over het afschieten
van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
Er zijn stemmen voor en stemmen tegen
het afschieten van vuurwerk. Sommige
dorpen en steden hebben een vuurwerk-
verbod afgekondigd. Hoe het ook zij:
wees voorzichtig met vuurwerk.

Natuurlijk denk ik met plezier terug aan mijn eigen jeugd: rotjes, voet-
zoekers afsteken maar ook carbid – die ‘haalden’ we op de bouw -
een blikie, een beetje spuug en knal. En genoten. Hoe harder de knal
hoe interessanter. Geen handschoenen, geen speciale bril geen oor-
dopjes, neen gewoon puur natuur. We hadden niet in de gaten en de
media waren niet zover, dat heel wat mensen lichamelijk letsel oplie-
pen. Er waren geen spotjes op radio of tv.
Al jaren achtereen worden campagnes gevoerd die min of meer suc-
ces hebben.

Een gewaarschuwd man/vrouw, kind telt voor 2.

Een fijne jaarwisseling

Niet gebruikte medicijnen

Medicijnen die in de originele verpakking
niet meer gebruikt worden kunt u op het
KSCC schipperscentrum afgeven. Dit geldt
ook voor incontinentie materiaal.
En mocht u brillen hebben die ook niet
meer gebruikt worden: welkom, mensen in
de ontwikkelingslanden gaan er weer mee
zien.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Dank aan de
vrijwilligers

Dank voor de vele kerst en nieuw-
jaarswensen die ons per post per telefoon

of sociaal media zijn gestuurd. Wij voelen dit
als een geweldig support aan de onze vrijwilli-
gers, medewerkers, bestuur pastoraal thema
en directie. Elke dag is er een team dat ons
centrum, een KSCC sociaal pastoraal cen-
trum een plaats van ontmoeting maakt.
Tijdens de avond voor de vrijwilligers hebben
wij hen terecht een pluim op de hoed gesto-
ken, maar via dit media, het Christoffel
Nieuws willen wij u ook van deze dank deel-
genoot maken.
Op deze avond waren alleen de vrijwilligers
uit de regio Nijmegen bijeen. Want er zijn lan-
delijk, legio vrijwilligers in ons pastoraat: mede-
werkers van pastorale teams, acolieten koren,
solozangers, musici, harmonies geluidsmen-
sen, mensen die het altaar klaarmaken, een
mooi orgel laten klinken, boekjes uitdelen,
voor de bloemen zorgen. Zij zetten zich alle-
maal in onder anderen in voor de vieringen
van de h. Mis in de autoscooter in de diverse
steden en dorpen, gesteund door kermiscom-
missies door colleges van B&W en medewer-
kers van gemeenten.

Dank

Dank dat het pastoraat voor u en voor jou iets
heeft mogen betekenen. Wij hebben weer
veel families mogen bijstaan in moeilijke mo-
menten, wij mochten voorgaan in vieringen
bij verdrietige momenten wanneer iemand
overleden was, met een toch speciale bood-
schap: wanneer iemand overlijdt hopen en
bidden wij dat hij of zij leeft bij God, de
Schepper van hemel en aarde, en dat wij ook
met deze gedachten samen elkaars verdriet
dragen, gesteund door vele dierbare herinne-
ringen van blijde gebeurtenissen.
We hebben kinderen mogen dopen en hen
met hun ouders, peetouders en familie op de
weg van Christus gezet. Het huwelijk van jon-
ge mensen hebben wij mogen inzegenen,
kinderen de eerste communie mogen geven
en jongeren gevormd.
Sociale en diaconale dimensie.
Het pastoraat als sociale en pastorale functie
bewees haar diensten. Communicatie met
BOVAK, NKB, VNCO, ESU, ECA en ENTE was
zeer belangrijk. Dank aan de support die wij
van hen hebben mogen ontvangen. “

Door en voor elkaar - samen sterk

De uitnodiging voor de
Telematicadag donderdag 28
december

Op pagina 28 staat het programma van de
Telematicadag. U bent allen van harte wel-
kom.

Een pluim op de hoed

Heerlijk oliebollen en
appelbeignets/appelflappen.

De kermiswereld is en masse omgeschakeld
van kermisexploitant naar oliebollenbakker.
En ze kunnen er wat van. Met plezier denken
we aan de oliebollen die ons elk jaar na de
Alle Zielen viering door de familie Knubben
geschonken worden. Zij gaan er in als pap.
Het Algemeen Dagblad doet elk jaar een
oliebollentest bij tientallen oliebollenbakkers.
De uitslag wordt gepubliceerd in de krant. Er is
natuurlijk een lijst van criteria opgesteld waar-
aan getoetst wordt. Over de uitslag en de
waardering wordt vaak gediscussieerd door
de bakkers. Zelf beoordeel ik of de olie bol
wel of niet smaakt. Tot heden toe heb ik al-
leen hele lekkere oliebollen, gebakken door
lieve en gepassioneerde vakmensen mensen,
gegeten.

Zij krijgen allemaal een pluim op hun hoed.
Eet smakelijk.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL



Christoffel Nieuws pagina 5← terug naar pagina 1

DECEMBER FEESTMAAND, GEEF IETS EXTRA’S      Nijmegen, december 2017

Aan: allen die het KSCC en de parochie een goed hart toedragen

Een leuk idee voor een cadeautje

December, de feestmaand. Je hoort wel eens zeggen: geven is leuker dan ont-
vangen. En waarom zou je geen cadeautje aan het KSCC en Het Pastoraat ge-
ven?

Natuurlijk kunnen wij geen water in wijn veranderen, maar onze medewerkers en
vrijwilligers helpen wel bij het veranderen van verdriet in vreugde en laten een zon-
netje schijnen in het leven van alle dag.
Een hartelijk woord, even luisteren een gastvrij ontvangst: zij doen wonderen.

Bij problemen zijn we een luisterend oor. Helpen we bij het zoeken naar een oplos-
sing. In nood is financiële hulp voor de eerste levens behoefte bitter noodzakelijk.
Kleding, een voedselpakket doen wonderen.

Bij een jubileum, een verjaardag is een klein eenvoudig geschenk goud waard.
Zo wordt het een dubbel feest.

Het KSCC en de parochie draaien ook in de winter door. De verwarming draait.
Bij een bezoek aan het KSCC of pastoraat is er altijd een warm welkom met een
kop koffie of thee. Voor de kinderen is er altijd een glaasje limo.

Uw euro aan het KSCC en pastoraat is dus zeer goed besteed: het wordt vertien-
voudigd door een menselijk gebaar in vreugde en leed.

Geef, geef gul en trakteer u zelf op een warm Kerstgevoel.

IN ONS KSCC EN ONZE PAROCHIE IS GELD GEEN HOOFDZAAK, MAAR WEL NOOD-
ZAAK.

U kunt een vrijwillige gift overmaken op
KSCC ING: NL31 INGB 0000 3991 02 o.v.v. extra gift of
Pastoraat Rabobank: NL21 RABO 0167 9298 60 o.v.v. extra gift

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn een ANBI Stichting.

Hartelijke groet en fijne feestdagen,

Namens het KSCC en de parochie:

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur
Landelijk aalmoezenier
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Nijmegen altijd al een circusstad

Door Hans Jacobs

Een mooie zomerdag ergens begin 1900. Paarden-
hoeven tikken op de stenen van de singels in Nijme-
gen. De Nijmegenaren weten wat er gaat komen
en lopen massaal de straat op. Daar zijn ze dan: vier
zwarte Trakehner hengsten trekken een koets. Op
de bok zit Oscar Carré met naast hem zijn vrouw.
Een prachtig opgetuigd vierspan. De trots van Os-
car Carré de beroemde circusman, die in Nijmegen
na de zomertournee komt uitrusten. Volgens het ver-
haal neemt hij zijn ruim honderd zwarte hengsten
mee om ze onder te brengen in een grote manege
die hij in Hees naast café Juliana laat bouwen.
Carré woont in die wintermaanden in villa Welgele-
gen, op de hoek van de Voorstadslaan-Dorpsstraat.
Hij koopt ook de boerderij die vlak bij de villa ligt en
de grond om daar de manege te bouwen. De zoon
van de smid, Paul Nieuwenhuis, gaat zelfs met Carré
mee op toernee

Drama
Er doen veel verhalen de ronde over Oscar Carré
en Nijmegen. Hij zou circusvoorstellingen hebben
gegeven op een stuk open terrein aan de Bijleveld-
singel. Ook over de dood van Oscar is verwarring.

Hij, zo gaat één verhaal, gaat in 1897 na de dood van zijn tweede
vrouw en het naderende faillissement met zijn paarden de duinen
van Scheveningen in, om daar een einde te maken en zijn leven.
Omdat hij bang is dat zijn beroemde paarden in verkeerde handen
zouden vallen, schiet hij ook zijn Trakehner hengsten dood.

Café Vermeer
Maar dat is een verhaal dat ze in Nijme-
gen niet geloven. Het zit heel anders al-
dus de Nijmegenaar Jo Vermeer, zo
vertelt hij mij op 82-jarige leeftijd vele
tientallen jaren geleden. De ouders van
Jo hebben begin vorige eeuw het be-
roemde café Johan Vermeer, waar elke
dag wel circusartiesten een borrel ko-
men drinken. Volgens Jo Vermeer is Os-
car in Nijmegen aan zijn einde
gekomen. “Toen hij zijn einde voelde na-
deren, heeft hij een pistool gepakt en
zijn acht zwarte Trakehner paarden
doodgeschoten. Hij wilde niet dat ze in
vreemde handen kwamen.”

Beroemd
Terug naar het begin. Oscar Carré is in
de jaren voor de vorige eeuwwisseling
een beroemdheid. Hij is een telg van de
beroemde Duitse circusfamilie die in
1863 naar Nederland komt. Oscar
neemt de hoge hoed als circusdirecteur→
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in 1869 van zijn vader over. Zijn moe-
der is de beroemde Nederlandse
paardrijdster Cornelia de Gast die als
circusartieste Kätschen Carré in de pi-
ste furore maakt.
Oscar maakt zijn circus tot een Euro-
pees succes en bouwt in Wenen en
Keulen een circustheater.

In Amsterdam ontvangt hij het
hoooooggeeerde publiek in een houten
circusgebouw. Maar niet voor lang.
De gemeente Amsterdam gooit het
theater dicht. Het is te brandgevaarlijk
is het argument.
Oscar besluit om zijn circus dan maar
in een stenen gebouw onder te bren-
gen en op 2 december 1897 wordt
het nu nog steeds beroemde Circus
Carré theater in Amsterdam geopend.
Het fenomeen Circus Carré had niet
alleen theaters, maar ook een eigen
trein om de artiesten en de dieren
over heel Europa te vervoeren. In 1891
botst de trein op een goederentrein
en de vrouw van Oscar en twee van
zijn kinderen komen daarbij op het le-
ven. Ook ruiters en dieren raken zwaar
gewond.

Het circus in die tijd krijgt concurrentie
van de opkomst van bioscopen. Os-
car wordt ziek en sterft in 1911. Hij is 65.
Het circus gaat failliet, maar zijn kinde-
ren en kleinkinderen maken een door-
start.

Circus Herman Althoff
En de manege in Hees? Die wordt na
de dood van Oscar Carré door zijn
weduwe verhuurd aan het circus van
Herman Althoff. Herman Althoff brengt
daar een deel van zijn dieren onder.
De kamelen gaan naar bakker Last,
vlakbij hotel Heeslust. Volgens Jo Ver-
meer blijft de chauffeur van Oscar
Carré, Karel Stecker, in Nijmegen han-
gen. Hij begint een garage aan de
Waalkade en later op Kelfkensbos een
sigarenzaak. Herman Althoff huurt
voor zijn circus de schuur  totdat hij het
in de oorlog van 14-18 niet meer kan
bolwerken. De zoon van Herman Alt-
hoff zou verder zijn gegaan met een
olifantennummer.

Er komt een kunststeenfabriek in de
schuur totdat Jo Vermeer met zijn
broer in 1920 de zaak overneemt en
daar begint met de legendarisch
Quikbussen. Met 12 bussen heeft Jo tot
1928 een ringbaan om Nijmegen. Op
de plek van de manege staat sinds
2008 het wooncomplex Arena.

Nijmegen en het circus hebben sa-
men een lange geschiedenis. Het is
dan ook niet gek dat het wintercircus
van de familie Freiwald zich al jaren in
de Waalstad helemaal thuis voelt. Ook
dit jaar weer.
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Het kerstcircus komt weer naar Nijmegen. Circus Frei-
wald schittert weer aan de jaarlijkse kerstboom met
een gevarieerd familieprogramma.
Maar circus in Nijmegen is veel meer. In de piste
draaft een wel zeer bijzondere geschiedenis.

Door Hans Jacobs

Circus één groot feest

Het is alsof je een sprookje binnen wandelt. Een kerstsprookje in een
grote tent. Overal lichtjes, versieringen, slingers, ballen. De geur van
glühwein gemengd met dat typische circusaroma van zaagsel,
avontuur en spanning. Het is er lekker warm. Circuspersoneel in
kerstkleding heten je welkom. Het kerstcircus Freiwald in Nijmegen.
Kerst in de piste. Voor de achtste keer is het klassieke circus van de
familie Freiwald met hun dieren en artiesten te gast in Nijmegen.

Traditie
Een traditie, waarop veel Nijmegenaren zich telkens weer verheu-
gen. “Zonder het circus is voor mij kerstmis niet compleet.” De oude
dame kijkt haar ogen uit. ”Elk jaar wordt het mooier. Ik verheug me
er altijd weer op.” Natasha Freiwald vertelt graag het verhaal van
de dame. “Het tekent zo de sfeer.” Samen met haar kinderen Jenni-
fer, Sharon, Justin, Jusha en haar man, haar broer Jeffry, hun vader
en moeder en de vriendin van Jeffrey Geradine, vormen ze het fami-
liehart van het circus. Het hele jaar zijn ze bezig om de feestdagen
aan het eind van het jaar vorm te geven. “Het is een heel ander cir-
cus dan een wintercircus. Bij ons staat de sfeer centraal, de kerst-
sfeer en daaromheen maken we een programma voor de hele
familie. Het is een familiefeest.”

Lichtshow
Maar ook het klassieke circus gaat
met de tijd mee. Met kerst zal er in
de grote tent een spetterende la-
sershow gegeven worden. Tenslot-
te is kerst ook het feest van het
licht. Zwarte Friese paarden, kame-
len, pony’s, clowns, luchtacrobaten
met als primeur een optreden van
de 13 jarige Sjaron Freiwald die als
een engel door de lucht zal zwe-
ven. Bijzonder moet ook de jong-
leur act zijn van een meisje met
één hoed. Jeffrey is de komende
weken nog te gast bij veel interna-
tionale circussen om te kijken of er
nog iets bijzonders voor Nijmegen
te vinden is. En ook Natascha is be-
zig. Hel geheimzinnig zegt ze dat ze
met iets aparts bezig is om er een
ouderwets gezellig feest van te ma-
ken.

Kerstkindje
Traditie en sfeer zijn belangrijk bij de
familie Freiwald. Tien jaar geleden
werd de circusfamilie gevraagd of
ze mee wilden werken aan een
Limburgs kerstcircus. Het bleef bij
die ene keer. Maar de vraag bleef:
“Wat doen we met kerst, we kun-
nen niet zonder die kerstsfeer. Voor
ons als Duitse familie is kerst belang-
rijk. Die lichtjes, die sfeer.”
Het jaar daarop werd Nijmegen op
de circussfeer getrakteerd. Nu
staan ze er voor de achtste keer.
Het bewijs dat ze zich in Nijmegen
thuis voelen ligt in de woonwagen
in een hoekje te slapen. Natascha’s
baby. “Het is geen kerstkindje,
maar onze baby is wel tijdens ons
vorige kerstcircus in Nijmegen ont-
staan.”
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SAM

Wij zijn op huizenjacht.

Nou ja, ik niet maar mijn baasjes.
In eerste instantie had ik niets door.
Ik vond al wel vreemd dat ik op veel ver-
schillende plaatsen werd uitgelaten.
Vreemde straten, onbekende bossen en
buurten, vreemde geuren. Ik weet het
eerst aan mijn beginnende dementie en
vond dat het wel heel snel bergafwaarts
met me ging.
Tot ik plotsklap een patroon ontdekte.
‘s Ochtends zaten ze, mijn baasjes dus,
volop de fundaen. Ik maak er maar een
werkwoord van want ze bezochten die
site zo vaak dat het echt werken was.
Funda dit, Funda dat en Funda zus en
Funda zo. Ik kon het woord niet meer ho-
ren; al mijn nekharen gaan rechtop
staan. En na een  zoektocht op F… . gin-
gen we in de auto en ergens wandelen.
Dus vandaar huizenjacht.

En na enige tijd in-
eens… stilte. Ik zat te
wachten… op wat?
Geen getik op toet-
senborden, geen
verre wandelingen,
geen autoritjes,

geen zenuwachtig heen weer geloop.
Niets.
Ik voelde tot in mijn staart een soort span-
ning. Dit is de beroemde stilte voor de
storm
en ik besefte dat ik in het oog van de
storm zat. Ze hadden een huis ge-
kocht!!!!!
Ze hoefden niet meer te zoeken op F….
Dus de rest van de storm zat er aan te
komen.
Het huis, dus ook mijn huis moest verkocht
worden. Wat een ellende. Om de haver-
klap werd het hele huis schoongemaakt,
voor nieuwe kijkers. Ik werd stapelmesjog-
ge van de stofzuiger, elke keer stond mijn
etensbak op een andere plaats en mijn
mand moest elke keer achter in de
schuur.
Daarna keukens kijken en gordijnen en
badkamers en wc’s en tuinspullen en ein-
deloos geklets daarover, dagenlang.
Ik zag de wanhoop bij een van mijn
baasjes bijna tastbaar worden.
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“Wintercircus populair kerstuitje”

Rotterdam, 6 december 2017 – Woensdag start op Zapp “Circus
Noël”, een nieuwe kerstserie over familie, vriendschap, avontuur
én het circus. Voor de Vereniging Nederlandse Circus Onderne-
mingen (VNCO) de gedroomde smaakmaker voor de aanko-
mende kerst- en wintercircussen. Want net als in veel andere
Europese landen is het circus in Nederland een populair uitje
tijdens de kerstvakantie.

Circus Noël vertelt het verhaal van Victor en Tonie. Victor komt uit
Brazilië, maar voelt zich niet thuis in Nederland. In het circus ontmoet hij
Tonie, de zoon van de circusdirecteur. De jongens blijken veel met
elkaar gemeen te hebben en er ontstaat een vriendschap. Een vriend-
schap die onder druk komt te staan wanneer de vloggende Karo zich
in het circus begeeft. Als de dag van de circuspremière is aangebroken
lijkt alles mis te gaan. Zullen Victor, Tonie en Karo de grote kerstshow en
Circus Noël kunnen redden?

“Elkaar opzoeken, warmte en samen ervaringen delen zijn eigenschap-
pen die Kerst en het circus met elkaar delen. Dit maakt samen met het
nostalgisch gevoel dat veel mensen bij circus hebben het wintercircus
tot een populaire familieactiviteit tijdens de donkere maanden.”,
meent Marcel van den Ende, voorzitter van de branchevereniging voor
circussen (VNCO), “Bovendien is circus er voor kinderen van alle leeftij-
den, dus de hele familie kan mee!”.

In Carré kan je deze winter alweer voor de 33e keer naar de Grand Cru
van het circus tijdens het Wereldkerstcircus, maar ook in het Amster-
damse Westerpark bouwt Circus Zanzara aan een trouwe schare fans.
Ahoy mag de meeste kaarsjes uitblazen. Daar zijn ze toe aan de 47e
editie. In Nijmegen en Sittard tekent de familie Freiwald voor het kerstcir-
cus. Wintercircus Arlette Hanson begint al op 8 december en reist langs
de theaters in Nederland en België.
Circus Sijm, dat het decor vormde voor Circus Noël, presenteert voor de
tweede keer het kerstcircus in Heerhugowaard. Ook Noord-Brabant kan
naar het circus, daar heeft Etten-Leur een eigen kerstcircus en mag
Tilburg voor het eerst het Winter Wonder Circus verwelkomen.

Maar ook in de bioscoop slaat het circus zijn tenten op. Het creatief
team van La La Land maakte de biopic “The Greatest Showman”, met
een zingende en dansende Hugh Jackman en Zac Efron in de hoofdrol-
len.

U mag zich deze Kerst dus Hooggeëerd Publiek voelen!

De VNCO is de Vereniging van Nederlandse Circus
Ondernemingen. Ze behartigt de belangen van Ne-
derlandse circussen, van reizende circussen tot cir-
cussen in het theater, zowel klassiek als modern, met
en zonder dieren. Bij de VNCO zijn 11 circusprodu-
centen aangesloten. Meer info treft u op
www.vnco.info

www.vnco.info
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WINDKANTER

Witte Kerst

' I 'm dreaming of a white Christmas'. Iedereen
zal dit populaire lied van zanger Bing Crosby
wel eens gehoord hebben en was eens even
populair als ons 'Stille nacht, heilige nacht'.

De romantische gevoelens die sneeuw in mijn
kinderjaren bij velen kon oproepen is voor veel
burgers van tegenwoordig verdwenen want
sneeuw in ons land wordt als hinderlijk ervaren.
Dat is toe te schrijven aan de grote mobiliteit
van de burgers van tegenwoordig en is het
rond Kerstmis op de snelweg even druk als an-
ders, op sneeuw zitten de automobilisten niet
te wachten.

Onze doldoordraaiende economie heeft geen
tijd meer voor een bezinningsperiode, alles
moet normaal doorgaan. Warenhuizen en win-
kels in de stad moeten open blijven want
boodschappen doen in rijkversierde locaties
en eten in een restaurant roepen tegenwoor-
dig blijkbaar het nieuwe Kerstgevoel op, niet
de geboorte van Christus zelf. Persoonlijk zie ik
het als verarming van onze cultuur maar daar-
in zal ik wel een van de Laatsten der Mohika-
nen zijn. Maar met Kerstmis mag je als
stukjesschrijver best eens nostalgisch zijn en te-
rugblikken op wat eens was.

Van de witte Kerstdagen die ik mijn jeugd heb
meegemaakt zijn het vooral de Kerstdagen in
de oorlogswinter '44-'45 die in mijn geheugen
als een print zijn blijven hangen. In het al bevrij-
de Zuiden lagen we in die Kerstperiode met
ons schip in Labbegat, een piepklein haventje
tussen Waalwijk en Waspik, tegenwoordig ge-
dempt. We waren weer 'ingehuisd' aan boord
nadat we op last van de Duitsers, na vorde-
ring, ons schip hadden moeten verlaten en
onze spullen hadden opgeborgen in een na-
bijgelegen schuur. De bevrijding ging echter
zo snel dat de Duitsers niet meer weg konden
varen, mede omdat vader was ondergedoken
en de Duitsers tevergeefs op zoek gingen naar
de 'Schiffsführer' om hen op weg te helpen.
Het was een officier van de Kriegsmarine zelf
die vertelde dat de schipper voor de dag kon
komen omdat ze die dag zouden vertrekken,

hetgeen ook gebeurde. Geen handgranaat
om het schip te laten zinken. Gelukkig een
goede 'Mof' dus.

En zo zaten we even voor Kerstmis weer knus in
de roef de Kerststal op te bouwen en een klein
kerstboompje te versieren, ondanks de over-
vliegende V-1's en geallieerde vloten bom-
menwerpers en ook terwijl de vijandige legers
slechts gescheiden waren door het toch piep-
kleine riviertje, het Oude Maasje.

Een aantal weken bleef het rustig totdat de
Duitsers overgingen tot het Ardennenoffensief,
toen brak ook bij ons de hel weer los. Om ge-
allieerde troepen te binden zodat ze niet ter
versterking naar België konden worden ver-
plaatst, besloten de Duitsers bij het Cappelse
veer een offensief te beginnen. Vanuit de

stuurhut konden we in het
donker de tracers, de
lichtspoormunitie, over en
weer zien gaan en toen
ook een aantal wit ge-
schilderde tanks, die op-
gesteld stonden vlak bij
ons schip, hun granaten
de lucht in gingen slinge-
ren, werd het te heet on-
der onze voeten en werd
besloten het schip weer te
verlaten en onze toe-
vlucht te zoeken in een
nabij gelegen schuilkel-
der. Geen kerstliederen
rond de kerststal, geen
voettocht in de sneeuwLabbegat - winter ‘44-’45

Staande vierde van links, uw redacteur, met de armen over elkaar →
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naar de Nachtmis in de kerk van
Waalwijk, maar vertoevend tussen ang-

stige mensen, luisterend naar het gegier van
enorme granaten die werden afgeschoten
door houwitsers die stonden opgesteld in de
duinen van Loon op Zand. Bij een oude, stok-
dove man die telkens naar buiten wilde om-
dat hij, in zijn streekdialect, zei dat hij niks
meer 'heurde'.
Een aantal weken ging het geweld zo door,
ook met Nieuwjaarsdag, totdat het Arden-
nenoffensief vastliep. We konden pas weer
naar boord nadat de geallieerden na een
aantal bloedige aanvallen de Duitsers van
het schiereiland tussen het Oude Maasje en
de Bergse Maas konden verjagen naar de
noordkant. Maar ook daarna bleef het ge-
vaarlijk. Naast ons schip stond aan antitank-
geschut ter dekking van de polderweg langs
de havendijk en iedere dag schoten ze een

granaat af om er zeker van te zijn dat hij be-
drijfsklaar was.
Tot de Duitsers de locatie van het geschut
blijkbaar hadden vastgesteld en tijdens de
late avond besloten eens terug te schieten.
Gezellig bezig met een potje 'Mens erger je
niet' bij het schaarse licht van de petroleum-
lamp, sloeg er een granaat in, vlak naast het
schip. Een hevig schrikreactie bij de 'ping' van
een scherf op ons dek. Blijkbaar werd gescho-
ten met een mortier gezien de inslag die we
de andere dag zagen àchter ons schip. Vijf
granaten in totaal waarvan je het afschot kon
horen in de stille nacht en angstig afwachtte
waar hij terecht zou komen. Twee op de weg,
een in het water en een door het dak van
een bedrijfsloods naast ons. Als door een
wonder zijn we toen ontsnapt en op verzoek
van vader zijn ze toch maar gestopt met het
dagelijks afvuren van een proefschot.

Je weet nu wat angst is, het
blijft in je geheugen hangen en
komt weer terug als je er een
stukje over schrijft.

Zalig Kerstfeest en een Geze-
gend 2018.

Corvee

WINDKANTER

Het model antitankkanon dat
stond opgesteld naast ons schip
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Papieren of digitale uitgave van Christoffel Nieuws lezen?

De meeste abonnees lezen de Chris-
toffel Nieuwsbrief digitaal. Dat wil
zeggen via een beeldscherm op
de pc, laptop of ipad. De digi-
tale Christoffel Nieuwsbrief
wordt u gratis aangeboden.

Natuurlijk zijn er mensen die de
Nieuwsbrief op papier willen le-
zen. Dat kan, maar daar hangt
helaas een prijskaartje aan.

Wat kost het:
● De papieren uitgave kost € 25,00 per jaar. Dit zijn de kosten die ge-

maakt moeten worden voor het printen van digitale uitgaven.

Indien de papieren uitgave door een van onze vrijwilligers in uw brie-
venbus gedeponeerd kan worden, hoeft u geen portokosten te be-
talen.

● Voor degenen die in 2017 de uitgave per post ontvangen hebben
kostte dit € 25,00 extra voor portokosten. De postzegels worden
vanaf 1 januari 2018 weer duurder. Een postzegel kost dan € 0,83.
We gebruiken gemiddeld 3 postzegels per editie = € 2,49. Dit bete-
kend dat voor het komende jaar we € 60,00 in rekening moeten
brengen.

De totale kosten voor de prints en porto voor 2018 bedragen dan
€ 85,00

Wij begrijpen dat dat heel veel geld is.
Een manier om deze kosten te vermijden is, is dat u aan een van uw
(klein-)kinderen, familieleden of bekenden vraagt of zij voor u de di-
gitale uitgaven willen printen. Dat bespaart u in ieder geval de por-
tokosten en de print- en papierkosten.
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PERSBERICHT

CBRB Binnenvaart Jaardiner gewijd aan ‘De groene versnelling’

Het druk bezochte Binnenvaart Jaardiner van het Centraal Bureau
voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) op vrijdag 24 november was dit
jaar gewijd aan een actueel thema met een grote relevantie
voor bedrijven in en rond de binnenvaart: De groene versnelling.

Pieter van Tongeren, Director Outbound Logistics Supply Chain van
Tata Steel, ziet goede kansen voor de binnenvaart. Binnenvaartsche-
pen transporteren nu al ca. 35% van het totaal in IJmuiden geprodu-
ceerde volume eindproducten. Dit percentage zal de komende
jaren verder stijgen. Tata Steel stimuleert de ontwikkeling van duurza-
me binnenvaart in het kader van haar ‘Corporate Social Responsibili-
ty’ doelstellingen. De onderneming is bereid voor de langere termijn
contracten aan te gaan zodat de financiering voor scheepseigena-
ren mogelijk wordt. Het wordt volgens Van Tongeren tijd dat de
brancheorganisaties van de binnenvaart, verladers (evofenedex) en
de overheid gezamenlijk de verduurzaming van de binnenvaart op-
pakken en versnellen.

Van Tongeren gaf wel aan zich zorgen te maken over de beschik-
baarheid van kleine schepen (tot 2.000 ton). Ook moet ervoor ge-
zorgd worden dat jongeren gemakkelijker hun weg vinden naar de
binnenvaart.

Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, constateerde dat de binnenvaart
relatief goed presteert, maar bij ongewijzigd beleid toch een toena-
me van de CO2-uitstoot veroorzaakt, terwijl een reductie van 40-50%
noodzakelijk is. Hij stelde dat ingezet moet worden op zowel energie-
besparing als energietransitie, waarbij uitlaatgasreiniging, biobrand-
stoffen, brandstofcellen en waterstof een belangrijke rol zullen
spelen. Er is niet één oplossing. “Waar blijft de Elon Musk van de bin-
nenvaart ?” vroeg hij zich af. De overheid, in Nederland en in Euro-

pa, zal bijdragen maar de sector moet niet afwachten. “Wij zijn
geen pinautomaat”, aldus Frequin over de rol van zijn ministerie.

Paul Goris, voorzitter van het CBRB, ziet de samenwerking met alle
betrokken partijen als belangrijk om de vergroening in de binnen-
vaart te realiseren. De Green Deal uit het regeerakkoord is een kans
voor samenwerking met als doel een grotere modal shift. We zitten
met LINc aan tafel met het Havenbedrijf Rotterdam om te praten
over de congestie bij de terminals. We zijn samen verantwoordelijk
voor het achterlandvervoer en lobbyen samen met de Nederlandse
en Duitse verladers. Immers, de congestie in de haven van Rotter-
dam leidt tot een negatieve modal shift en dat moeten we niet la-
ten gebeuren.

Algemene Ledenvergadering
Voorafgaand aan het CBRB Binnenvaart Jaardiner vond de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van de branchevereniging plaats. Di-
recteur Robert Kasteel presenteerde samen met de secretarissen
van het CBRB een terugblik en een vooruitblik op de activiteiten van
de branchevereniging. Bestuurslid Hans Teerlink werd bij zijn aftreden
bedankt voor zijn rol als vertegenwoordiger van de ledengroep Per-
sonenvervoer van het CBRB. Hij wordt opgevolgd door Peter Wage-
makers. Namens de ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten is
Eric van Viersen tot het Bestuur van het CBRB toegetreden.
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KOKEN MET
RIET

Avocadotorentje met zalm

Benodigdheden:

400 gr hüttenkäse, 1 bosje bieslook, fijnge-
hakt, +extra om te garneren, 2 el olijfolie, 2 el
citroensap, 2 avocado’s, 200 gr gerookte
zalm, in reepjes, 4 radijsjes, 2 el olijfolie.

Bereiding:

Laat de hüttenkäse kort uitlekken in een zeef
en meng met de bieslook, olijfolie en citroen-
sap. Breng op smaak met peper en zout. Hal-
veer de avocado’s en snijd het vruchtvlees
in flinterdunne plakjes. Schep de hüttenkäse
op 4 bordjes en schik de avocadoplakjes als
een bloem eromheen. Verdeel de gerookte
zalm over de torentjes. Leg wat dungesne-
den radijs erbij en garneer met een paar
sprietjes bieslook.

Kabeljauwhaasje met beurre blanc

Benodigdheden:

1 sjalot, 100 ml witte wijn, 250 gr koude boter, 4
kabeljauwhaasjes(à 250 gr) 1 el bloem, 3/4
bakje peterselie ongeveer 20 gr, 1 el citroen-
sap.

Bereiding:

Snipper de sjalot en doe samen met de wijn in
een steelpan. Breng aan de kook en laat de
wijn in 5-10 min. op hoog vuur tot de helft inko-
ken. Snijd ondertussen 225 gr boter in kleine
blokjes. Schenk de wijn door een zeef en doe
terug in de pan. Zet op het kleinste pitje en
roer met een garde de boter geleidelijk door
de wijn tot een licht gebonden saus. Neem
van het vuur af en breng op smaak met peper
en zout. Verhit de rest van de boter in een
koekenpan. Bestrooi de kabeljauw met evt.
viskruiden anders peper en zout en de bloem.
Bak de vis 6 min op middelhoog vuur. Keer hal-
verwege. Snijd ondertussen de peterselie fijn.
Klop het citroensap door de wijnsaus. Schep
op elke kabeljauwhaas, 1 el beurre blanc en
bestrooi met de peterselie. Serveer de rest van
de saus er apart bij.

Spinazieballetjes met oude kaas

Benodigdheden:

200 gr stevig oud wit brood zonder korst, 2 dl
melk, 3 el olijfolie, 500 gr verse spinazie, 1 rode
ui, 1 teentje knoflook, 20 +100 gr boter, 80 gr
bloem, 1 ei, 150 gr oude kaas geraspt, zout,
peper, nootmuskaat, handje peterselie , 40 gr
oude kaas voor de kaaskrullen.

Bereiding:

Scheur het brood in stukjes, doe ze in een gro-
te kom en laat een half uur weken in de melk.
Stoof de spinazie in een scheut olijfolie in een
wok. Doe de spinazie in een zeef en druk het
overtollige vocht eruit, hak dan grof. Fruit de
gesnipperde uitjes en knoflook in 20 gr boter in
de wok tot ze zacht en glazig zijn. Kneed de
stukjes brood los en knijp even goed uit. Meng
brood, spinazie, gebakken ui en knoflook,
bloem, ei, geraspte kaas, zout, peper, en noot-
muskaat goed door elkaar in de kom. Breng
een grote pan met water en wat zout aan de
kook. Maak je handen nat en rol kleine balle-
tjes ongeveer zo groot als een bitterbal. Kook
de spinazieballetjes in het water totdat ze naar
boven komen drijven. Haal ze met een
schuimspaan uit de pan en leg ze in een
schaal. Houd de balletjes warm bv in een
voorverwarmde oven op 80 gr. Smelt de reste-
rende boter op zacht vuur. Bestrooi met ge-
hakte peterselie en wat zwarte peper, serveer
de spinazieballetjes met de peterselieboter en
schaaf er nog wat kaaskrullen overheen Lek-
ker bij de kabeljauwhaasjes. Samen met een
heerlijke verse aardappelpuree.

Drie heerlijke recepten ditmaal
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FINANCIËN

SCHENKEN, nog in 2017

Mocht u nog dit jaar willen overgaan tot vermogensoverdracht dan
volgen hieronder enkele opties:

● algemene (fiscale) vrijstelling bedraagt € 2.129
● vrijstelling ouders aan kinderen bedraagt € 5.320
● indien kinderen ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar be-

staat er een extra vrijstelling van € 25.526 (éénmalig)
● aan kinderen en niet-kinderen (ook tussen 18 en 40 jaar) is het mo-

gelijk extra vrijgestelde schenkingen te doen voor een dure studie
(max € 53.176) of de eigen woning (tot  € 100.000). Hier zijn wel
voorwaarden aan verbonden. Om gespreid aan die € 100.000 te
komen is ook mogelijk.

Natuurlijk kan er ook in 2018 weer worden geschonken.
Naast het “schenken met de warme hand” betekent dit ook dat de
latere erfbelasting en (verpleeghuis)zorgkosten worden gedrukt. De-
ze worden namelijk beïnvloed door ook de hoogte van het vermo-
gen.
Het aantal kinderen en “wat ze ermee doen…” staan schenkingen
nogal eens in de weg, zo blijkt in de praktijk.
Het, eventueel samen met een adviseur, eens belichten van de op-
ties, aspecten en voor- en nadelen is natuurlijk niet verkeerd.
De schenker moet er (en ook later) een goed gevoel bij hebben om
vermogen (waar hard en lang voor is gewerkt) over te hevelen.

Stichting Abri
Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
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Gedragen door

Gezinsbijdrage voor het Schipperswerk

In een mensenleven kunnen er altijd gebeur-
tenissen zijn die iemand graag met een ander
deelt. Nu gaat dat al vaak via de huidige me-
dia achter een klein of minder klein scherm.
Dan betreft het kleine of zakelijke mededelin-
gen, variërend van een felicitatie tot het ver-
zenden van enkele documenten. Het komt
ook voor dat ervaringen of belevenissen niet
zo eenvoudig te delen zijn en dan is het goed
om iemand te treffen. Het is geen punt als dat
in huiselijke en eigen omgeving kan, echter er
zal toch heel vaak een beroep worden ge-
daan op mensen die de vreugde of het leed
meer onafhankelijk kunnen opnemen.

Het Schipperscentrum in Nijmegen, maar ook
in andere plaatsen, is een plek waar tijdens
de ontmoetingen mensen hun lief en leed
kunnen delen en zowel op pastoraal als op
sociaal-maatschappelijk gebied een thuis kan
worden geboden. Het geeft een soort rust,

maar ook kan het een eerste stap zijn naar
professionele ondersteuning. Dat kan zijn op
financieel gebied, op medisch terrein of aan-
gaande juridische zaken.

Financiën
En het is een terugkerend gegeven dat er
mensen zijn die jaarlijks of anderszins het tota-
le Schipperswerk financieel steunen. Daar
hoort een woord van dank bij. Niet alles is
vanzelfsprekend en daarom via deze Kerst-
editie een waardering, maar ook een uitnodi-
ging voor hen die minder regelmatig een
bijdrage leveren of kunnen leveren. En het is
bekend dat het niet altijd om geld hoeft te
gaan. Ook voor een helpende hand om de
diensten voor de kermis-, schippers- en circus-
gemeenschap in stand te houden, is er een
lovend woord. Wie beelden van de op 10 no-
vember gehouden avond van medewerkers
heeft bekeken, mag een indruk hebben ge-
kregen hoeveel mensen zich vrijwillig hebben
ingezet voor de parochie en voor de hele ge-
meenschap. Maar het dragen van een deel
van de lopende kosten geeft ook een basis
voor continuïteit.

Veel van de lezeressen / lezers van het Chris-
toffel Nieuws hebben in het najaar van 2017
een brief ter uitnodiging voor een bijdrage
ontvangen en het zal misschien zijn opgeval-
len dat bovenaan het jaartal 2018 stond. Dat
is een onjuist getal, omdat het namelijk om
2017 ging. We spreken uit dat u volgend jaar
wederom een schrijven tegemoet kunt zien
met het juiste jaartal, 2018 dus.

Laten we er aan werken dat het bieden van
een thuis voor velen een werkelijkheid mag
zijn. In een tijd waarin nog te veel mensen
zoeken naar een veilig heenkomen moeten
we toch in staat zijn om de krachten te bun-
delen. Rust en geborgenheid zijn de funda-
menten voor een goed functioneren van
mensen.

Allen een waardig Kerstfeest en voor 2018
veel voorspoed

namens de werkgroep Gezinsbijdrage

Henry Mooren
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OVERLEDEN:
26-11-2017: THERESIA JOSEPHINA (TREES) RATTINK-VAN DER PLUIJM.
Echtgenoot van Johan Rattink. In de leeftijd van 89 jaar. De plechti-
ge uitvaart vond plaats op 2 december in het KSCC parochiecen-
trum te Nijmegen. Correspondentieadres: Prof. Cornelissenstraat 50,
6524 PJ NIJMEGEN.

09-12-2017: ANTONIUS ALBERTUS (TOON) BOSMAN. Echtge-
noot van Berthie Bosman-Driessen. In de leeftijd van 79
jaar. De afscheidsdienst vindt plaats op 15 december in de
St. Antoniuskerk te Dordrecht. Correspondentieadres:
Maasboulevard 78, 3331 ML ZWIJNDRECHT.

VERHUISD:
Per 01-01-2018 gaan HERMAN EN TOOS DERKSEN-BUIL verhuizen van
De Kersentuin 100 in Beneden-Leeuwen naar Oostwal 285, 5341 KN
OSS.

ALGEMEEN

OVERLEDEN:
22-11-2017: PATER JAAK JEHAES. Jaak was de broer van pater Jef Je-
haes. In de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart was op 28 november
2017. Correspondentieadres: Paters Minderbroeders, Minderbroe-
dersstraat 19, 3500 Hasselt (B).

30-11-2017: JOHANNA (ANNEKE) VAN BELZEN-BEIJER. Echtgenote van
Jan van Belzen. In de leeftijd van 64 jaar. Mevrouw Anneke van Bel-
zen is in  besloten kring begraven. Correspondentieadres: Eerste  Ba-
rendrechtseweg 143, 2991 AP BARENDRECHT.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

GEDACHTENISPRENTJE

Je weet nooit hoe sterk je bent, Tot-
dat sterk zijn je enige keuze is.

Een arm om je heen,
een mooi boeket,

De fijne brieven, kaarten,
telefoongesprekken en bezoekjes.

Ze hebben mij allemaal
getroost en het

afscheid van Theo verzacht.
Het geeft

moed om verder te leven.
Uw medeleven voor en na

het overlijden van Theo
waren ontroerend.

Daarvoor mijn grote dank
Ik kijk tevreden terug op een mooie

en waardige afscheidsdienst.

Tilly Pusch

BINNENVAART
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16-12 Dhr. Han de Beyer; Tamara Diks.
17-12 Jos de Jong.
18-12 Mevr. Rina Peters-Colmbijn.
19-12 Dhr. Han van Angelen; Linda Zijlmans, van mvs “Esti”; mevr.

Jo Heijmen-Arntz “Hermina”; mevr. Lenie Arntz; dhr. Theo Nuy.
20-12 John Rutjes; A.J. Vink-Nab.
21-12 Mevr. Annie Derksen-Bisschops; Jos van Oyen; Noel Diks;

dhr. H. Sieger.
22-12 Astrid Bouwens; dhr. Eugené Savelkoul; Bo Bosman.
23-12 Dhr. Nol Verberck “Elithe”; Victor Peters; Anja Benda;

dhr. Nico van Lent, m/s. “Maja”.
24-12 Dhr. Jan Derksen, v/h “Pax”; Johanna Lagarde;

Antoinette van Weel, v/h “Reina”.
25-12 Maurice Vranken; Maurice Kievits.
26-12 Mary van de Donk-van de Heuvel; Laura Pruyn.
28-12 Senna Hoveling.
30-12 Hans Peters.
31-12 Mevr. A. Huibers-van Lent; Henry van Ommen; Gerard Jansen.

2018
1-1 Dhr. A.J. Meeuwsen; Corrie Buil-Bonink.
2-1 Gert-Jan Nuy.
3-1 Valentijn Peters; Gwendy van Raaij.
4-1 Rinaldo Kerkhof; Dennis van Zoest; John Brugman;

Finette Stenssen.

5-1 Mevr. Tonissen-Coenen; mevr. Huibers-Knieriem;
dhr. Jan Heymen, v/h Stoomerette; Armand van de Donk;
J. van de Broek; Jeroen Abbing; Quinten van der Klocht;
Bart Span.

6-1 Roland Teuben.
7-1 Jetty van Oijen-v/d Berg, m/s "Montanara"; Wolter Buil;

George de Bot; Wilke Basten; Simon Sep.
8-1 Mevr. Bianca Wolthuis-Beyer; Irene Poppelier.
9-1 Silvia v/d Vooren; dhr. Piet Rutjes; dhr. Jan van Ommen;

Marijn Jansen.
10-1 Thijs van den Berg.
11-1 Thea Bennink; Dora Koks; Anke Peters.
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KERST EN NIEUWJAAR

ZONDAG 17 DECEMBER 2017

Dhr. Antoon Bosman sr. mw. H. Bouhuis,
Magda Sipkema, dhr. Frits  en Dora Pruijn,
dhr. Joop Balm, ouders Driessen-Verbeet,
ouders van Steen-v.d. Wielen, overledenen fam. van Thiel,
dhr. H. Straatman en ouders Straatman,
ouders de Louw-van Nuenen, Peter de Louw,
dhr. Toon Elsakkers sdb,
dhr. Theo Centen, ouders Kuenen - v.d. Asdonk,
ouders Wennekes-van Oijen, Gerard Wennekes en Elise Derksen-
Wennekes en overledenen uit de familie Wennekes,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
-bijzondere intentie,

ZONDAG 24 DECEMBER 2017

Familieviering 18.00 uur
Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap.
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het KSCC.

Nachtmis 21.30 uur
Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap.
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het KSCC.
-Dhr. Henk Verberck sr.

MAANDAG 25 DECEMBER 2017: EERSTE KERSTDAG

dhr. J. de Grundt,
mw. Marie-Louise de Vries-van Musscher en Anton van Breda,
dhr. Vincent Derksen, Marijke va Oyen en Gerrit van Oyen,
dhr. Henk Verberck sr.

DINSDAG 26 DECEMBER 2017: TWEEDE KERSTDAG

-Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap.
-Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het KSCC.

Henk en René van Werkhoven, dhr. G. van Laak,
dhr. N. Eckelboom en overledenen fam. Eckelboom,
ouders Burgers-Dekker,
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Jack van Ophuizen,

MAANDAG 1 JANUARI 2018

Dhr. Henk Verberck sr. ouders Huibers-Buil,
familie Pols-van Laack, ouders Peters-van Beek,
dhr. P. Wanders  „San Antonio“ ouders van Fessem,
dhr. H. Buil m/s Wiltura,
ouders Meering-Metzler,
dhr. H. van Zwam,

ZONDAG 7 JANUARI 2018

ouders Tinus en Lies Graat-Lutgens,
dhr. en mw. Toos en Jan Dauphin-Graat
Mw. Marion Hoefnagels-Dauphin,
pater Paschalis, ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
dhr. Wil Meesters, mw. Marja Straathof-Kuijf en overledenen fam. Kuijf
dhr. H. Scheepbouwer, ouders Stevens "Petronella",
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5 December wordt op de soos ook gevierd.
Hoewel onze bezoekers toch de kinderleef-
tijd ver achter zich hebben vinden de
meesten het nog steeds gezellig om de ver-
jaardag van Sinterklaas een beetje mee te
vieren. Dit ging gepaard met live muziek en
chocolademelk met of zonder rum. We
werden verrast met heerlijke gebakjes ge-
sponsord door bunkerstation 'Fiwado'.

Wij bedanken Fiwado hier voor ! Het bezoe-
kers aantal was weer helemaal top, 130 be-
zoekers. De volgende soos is met
kerstborrel. Komt u allemaal weer? Als het
buiten slecht weer is en koud , vind u de
warmte bij ons op de soos.

Ina Feenstra

Bekijk alle foto’s op www.kscc.nl/fotovideo

Foto’s: Jeanneke Wijnen

SINTERKLAASMIDDAG

www.kscc.nl/fotovideo/
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* Dhr. Cor Sep a/b Fergus
NIJMEGEN, POSTBUS 390, 6500 AJ.
* Mevr. Lies van Leeuwen-van der Laan.
NIEUWEGEIN, MAASSTRAAT 11, 3433 BK.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia
Merkelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Truus Wissing-Berns.
DOORNENBURG, KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette)
en mevr. Greet Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566
EE.
* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Mevr. Greet van Werkhoven.
GENDT, MARGRIETSTRAAT 16, 6691 ZR.
* Mevr. Lilian de Vroedt.
NIJMEGEN, BLOEMENDAALSEWEG 16, 6542
RG.

* Frans Geutjes jr.
* Dhr. Bert van Houten, van het
smartlappenstel “Punt en El”.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45,
3328 WC.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers
(kamer 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.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op een van de onderstaande buttons.

http://www.kscc.nl/binnenvaart/voor-wie-luidde-de-klok-binnenvaart/
http://www.kscc.nl/circus/voor-wie-luidde-de-klok-circus/
http://www.kscc.nl/kermis/voor-wie-luidde-de-klok-kermis/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrien-
den en lezers van Christoffel Nieuws,

We lopen door de tijd en ondanks dat
veel mensen zeggen dat het tegen-
woordig veel sneller gaat of waar blijft
de tijd, verandert er niets aan het tem-
po. Tijd is abstract, ongrijpbaar, maar we
verlangen zo naar grip op dit fenomeen.
Tien minuten wachten bij de huisarts is
een andere beleving dan tien minuten
extra bij een voorstelling van de geliefde
muzikanten. De eerste tien minuten voe-
len misschien wel als twintig, terwijl dat
andere blokje ervaren werd als vijf minu-
ten.

Maar goed, een jaar blijft een jaar en
met diverse herinneringen stappen we
binnenkort 2017 uit en hoopvol, maar
ook met de nodige realiteitszin, komen
we in 2018. En vrijwel alles gaat geruis-
loos verder. Er zullen wederom momen-
ten zijn die gevuld worden met de
ontmoeting tussen mensen, met de ont-
spanning door inspanning, misschien wel
gebundeld in een mooie wandeltocht.
En zo lang er mensen zijn die zeggen dat
tijdens een ommetje de gedachten
eens kunnen worden verzet of de inspi-
ratie tot bijzondere dingen een enorme
boost krijgen, moeten we dat zeker niet

verloren laten gaan. Dus ter verrijking
van de geest, maar ook ter versterking
van het lichaam, kan, ook in de dagen
met weinig daglicht, een wandeling
geen kwaad.

Voor de komende drie weken staan de
volgende wandeltochten op het pro-
gramma:

7 januari
2e Snertmars  in Nijmegen WIOS ‘81
Afstand: 5-10-15-20 km
Startplaats:
wijkcentrum Ark van Oost Nijmegen
Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen
Starttijd: 09.00 -14.00 uur
06-48403731
www.wios81.nl
info@wios81.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel ge-
gevens van wandeltochten die (voorna-
melijk) in Nederland worden gehouden,
zoals in Barchem op 17 december, in
Silvolde op 26 december, in Bennekom
op 27 december 2017 en in Geldermal-
sen op 6 januari 2018.

Fijne Kerstdagen, een goed 2018 en een
hartelijke groet,

Henry Mooren

www.wios81.nl
mailto:info@wios81.nl
www.wandel.nl


Christoffel Nieuws pagina 25← terug naar pagina 1

AGENDA KSCC  ROTTERDAM december 2017
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Viering met ontmoeting in Huize
Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotter-
dam

Zo. 24-12 11.00 uur
Eucharistieviering in het kader van
Kerstmis in Huize Antonius. Zie kerstbijlage
op pagina 11.

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN december 2017/januari 2018

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 van KSCC ‘Het Zuiden’
Za. 16-12 13.30 uur Bingo

Zo. 17-12 Diner bij Boelaars na de kerkdienst.
Aanmelden verplicht!

Zo 24-12 17.00 uur Kerstviering.
1e Kerstdag geen kerkdienst

Zo. 7-1 10.30 uur Nieuwjaarsborrel na de dienst
Di. 23-1 09.30 uur Rikconcours
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen,
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail:   adg.van.dongen@home.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT dec. 2017/jan. 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 19-12 13.30 uur Kerstborrel
Di. 9-1 13.30 uur Nieuwjaarssoos
Di 23-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  december 2017/januari 2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 28-12 14.00 uur Soosmiddag

Ma. 1-1 11.00 uur Eucharistieviering met aansluitend
Nieuwjaarsbrunch.

Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

Kerstbal Paramont

Dit jaar wordt het gehouden in het sfeervolle ARA-hotel te
Zwijndrecht.

Het Ara heeft elke jaar mooie gedecoreerde sfeervolle kerst
aankleding op de locatie. Geheel in stijl in wat wij u willen ge-
ven ter voorbereiding aan uw kerstsfeer.

Het kerstbal zal plaatsvinden op zaterdag 16 december.

Aanvang 20.00 uur en duurt tot 1.30 uur.
Adres: Hotel ARA  Veerweg 10   3336 LM Zwijndrecht
De muziek wordt verzorgd door Mid.Life
Entreeprijs: € 25,-.
Ook kunt u overnachten in het hotel als u niet meer
naar huis wilt rijden. Telefoon voor overnachtingsaan-
vraag    +31(0)78 - 623 17 80

Het Ara biedt wel een kerstdiner aan tegen een geredu-
ceerde prijs.
Op vertoon van de PM-entreekaart wordt een 3 gangen menu à
€ 27,50 per couvert met de keuze voor vlees of vis aangeboden.

Wilma verkoopt de kaarten bij betalingsoverdracht.
U stuur een mail of telefoontje naar Paramont.zdrecht@gmail.com
of telefoon +316 – 15 06 35 39 en +31(0)78 – 610 63 58 voicemail met
de aanvraag van het aantal kaarten en uw naam.

Dresscode; wij vragen u om in kerststijl te komen.

mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Paramont.zdrecht@gmail.com


Christoffel Nieuws pagina 26← terug naar pagina 1

De Grote Clubactie trekking is geweest!

Heeft u gewonnen klik dan op het logo►►►►

Vanaf 10 september tot en met 6 december zijn er loten verkocht. In de
schipperscentra in Nijmegen en Het Zuiden, op de Soos in Zwijndrecht en
tijdens bijeenkomsten van KSW Rotterdam. Prachtig om te zien hoe al
die verschillende mensen zich hebben ingezet om zo veel mogelijk loten
te verkopen. De vaartocht met de Prins Willem Alexander zal mede hier-
door ook in 2018 weer plaats kunnen vinden. Meer dan duizend loten zijn
er verkocht, om precies te zijn 1047.
Laten wij allereerst de verkopers hartelijk danken. In Nijmegen was de
centrale rol weggelegd voor Ria Lentjes, in Het Zuiden was Jos van Don-
gen actief, bij de Soos in Zwijndrecht Jean Wijnen en in Rotterdam Maria
Keller, geholpen door de praatjes van Jan Keller. Geweldig dat deze
mensen borg hebben gestaan voor een goede gang van zaken. Een
prachtig totaal voor deze eerste keer. Hartelijke dank aan jullie.
Nu eerst maar eens kijken of er ook prijzen zijn gevallen op de verkochte
loten binnen onze gemeenschap. De trekking was op woensdag 13 de-
cember en vanaf donderdag 14 december kan iedereen op de website
clubactie.nl  zien of er een prijs is gevallen op zijn/haar lot.
Intern zullen wij eens goed bekijken hoe een en ander dit jaar is verlopen
en dan samen gaan bekijken of wij volgend jaar weer mee gaan doen
met deze landelijke loterij. Natuurlijk moeten wij dan ook bekijken hoe wij
een nog grotere groep mensen kunnen motiveren om deze loten te ko-
pen. Dit jaar zijn bijna alle loten verkocht binnen de schippersgemeen-
schap en als wij een volgend jaar deelnemen moeten wij zeker ook de
andere mensen binnen onze organisatie bereid vinden om loten te ko-
pen en verkopen. Laat ons zeggen: “Al doende leert men”.
Nog belangrijk om hier te vermelden is dat dit jaar een sponsor in ieder
geval garant staat voor het volle bedrag, ongeacht het aantal verkoch-
te loten. Dus er is dit jaar in ieder geval een bijdrage van € 4.500,00 voor
de vaartocht Prins Willem Alexander. Deze sponsor heeft garant gestaan
voor 1.500 loten en ervoor gezorgd dat het volle bedrag van ieder lot bij
dit mooie en goede doel terecht zal komen. Waarvoor dank.
Iedereen hartelijk dank voor deelname aan deze actie namens de hele
gemeenschap.
Karel Schreurs

https://lotchecker.clubactie.nl/
https://lotchecker.clubactie.nl/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN december 2017/januari 2018
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 Repetitie Waalkanterskoor

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

Vr. 15 december 13.00 uur Kerststukjes maken voor de kerstmarkt
Zo. 17 december 12.15 uur Kerstmarkt op het KSCC
Ma. 18 december 13.30 uur Crea-Doe kerststukjes maken met Yvonne
Vr. 22 december 08.00 uur Hele dag Cuore AED-EHBO cursussen olv Tessa Zijlstra

Zo. 24 december
11.00 uur
18.00 uur
21.30 uur

GÉÉN ZONDAGSMIS!
Herdertjesmis
Nachtmis

Ma 25 december 10.15 uur EERSTE KERSTDAG. Heilige Mis in de piste van circus Freiwald op de
Goffertweide in Nijmegen

Di. 26 december 11.00 uur TWEEDE KERSTDAG Heilige Mis op het KSCC Parochiecentrum
Nijmegen

Do. 28 december 10.00 uur
Telematicadag op het KSCC Schipperscentrum.
Thema: BINNENVAART DIGITALER DAN JE DENKT!
Voor het complete programma zie pag. 28.

Zo. 31 december GÉÉN H. MIS

Ma. 1 januari 2018 19.00 uur
NIEUWJAAR H. Mis m.m.v. Jacques Verkerk (zang) en het KSCC-Koor
o.l.v. Gerard Verschuren.
Na de H. Mis Nieuwjaarsreceptie.

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

Herdersmis in de piste

Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer
een herdersmis in de piste van circus
Freiwald op de Goffertwei.

Op Eerste Kerstdag draagt aalmoezenier
Bernhard van Welzenes de mis op in het
hart van het circus. Het KSCC, het Katho-
liek Sociaal Cultureel Centrum aan boord
van het kerkschip Don Bosco in de Nij-
meegse Waalhaven is de parochiekerk
van schippers, kermis- én circusmensen.

De bijzondere kerstviering in de piste
waarbij artiesten en dieren van het circus
een rol spelen en waaraan diverse koren
en muzikanten meewerken begint Eerste
Kerstdag om 10.15 uur en is vrij toegan-
kelijk.

Met medewerking van Sylvia Greve
(zang) en Heleen Bartels (harp) en het
KSCC Koor en De Waalkanters die voor
de gelegenheid samen zingen. En optre-
dens van diverse artiesten van Circus
Freiwald

mailto:info@kscc.nl
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Plaza - plenair
v.a. 09.30 uur Inloop en koffie

10.00 Welkom en opening door Bernhard van Welzenes,
directeur KSCC

10.15 - 16.00 u Informatiemarkt rondom het Plaza

10.15 - 10.35 u Evaluatie invoering AIS-verplichting
Peter Schuurman vz RIS-G CCR

10.40 - 11.00 u E-meldplicht Tankvaart – Brian Vrijaldenhoven RWS
11.05 - 11.25 u Cyber Security
11.30 - 11.50 u Privacy

11.55 - 12.15 u De visie van JongBLN op de digitale toekomst
William Gerritsma vz JongBLN

12.15 - 13.30 u LUNCH in Plaza - plenair
Uitreiking Binnenvaart Telematica Award 2017
Demo in de haven door fa. Hoenderop

13.45-14.45 Workshops in bovenzalen
De workshops starten in beide zalen om 13.45 en stoppen om 14.45

Bibliotheek (locatie: bovendek)

13.45 - 14.15 u Evaluatie invoering AIS-verplichting
Peter Schuurman vz RIS-G CCR

14.15 - 14.45 u E-meldplicht Tankvaart – Brian Vrijaldenhoven RWS

A Derksenzaal (locatie: bovendek)

13.45 - 14.45 u CoVadem App demo - Meeuwis van Wirdum
CoVadem Algemeen - Meeuwis van Wirdum

Plaza - plenair
15.00 -15.30 u Smart Shipping door Frank van der Meer RWS
16.00 - 17.00 u Evaluatie van deze dag middels een App

Afsluiting en receptie

Programma Telematicadag - Thema: ‘Binnenvaart, digitaler dan je denkt’
Donderdag 28 december 2017 – KSCC Schipperscentrum Nijmegen

Dagvoorzitter: Henk van Laar
Wijzigingen voorbehouden

INFORMATIEMARKT - gehele dag (Plaza)

Deelnemers:

Stichting Abri Administratie en advieskantoor Binnenvaart
BICS Helpdesk Hulp bij elektronisch meden
Binnenvaart Netwerk
Diensten WIFI in binnenhavens

Bureau Voorlichting
Binnenvaart Promotie voor de binnenvaart

4COM Mobiele dienstverlening voor de binnenvaart
Faytech Nederland Touchmonitoren en pc’s
Hoenderop Het complete reddingsvest voor de binnenvaart
Tresco Navigatiesoftware en aanverwante diensten
Periskal/Noordersoft Navigatiesoftware en aanverwante diensten
Stentec Navigatiesoftware
Euroviewer Software voor de binnenvaart

Locatie en adresgegevens:
KSCC Schipperscentrum Waalhaven 1k (navigatie: Havenweg) Nijmegen.
Hoe laat: 9.30 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Aanmelden niet nodig, maar
het is fijn als u even laat weten dat u komt.
Stuur een e-mail: bureau.telematica@binnenvaart.org

mailto:bureau.telematica@binnenvaart.org
mailto:bureau.telematica@binnenvaart.org
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
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.nl ga naar www.apotheek.nl
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
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: (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:
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.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.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 24 verschijnt op 28 december 2017.
Deadline: 22 december 2017

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Hans Jacobs, John Verhees, Cor van der Vee-
ken, Riet Pols, Wim Onderdelinden, Ina Feenstra, Jeanneke Wijnen.

Aan de kerstbijlage werkte mee:
Gerard Verschuren, Zuster Vincentia, Cor van der Veeken, Ria Lentjes,
Gerard Leensen, Justin Groot, Frank Veldkamp, Jan Roest, Jan Hoks,
Riek Kuijten, Dhr. H. Bruls, Gerus Brugman, Henry Mooren, Arie Ou-
denes, Gemma Raats.

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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Verantwoordelijkheid:
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van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van infor-
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