Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 14 - 27 oktober 2016 - Jaargang 1

Van de bestuurs- en directietafel
Christoffel Nieuws wordt voortaan een nieuwsbrief genoemd; het symposium van 6 oktober was een groot
succes, de uitkomst zal met u worden gedeeld. En
herdenk onze overledenen met allerzielen.

Circus
Wat de toekomst van het circus is wordt onder loep
genomen door Marcel Bergema van het ECA.
Hij ziet het niet zo somber in, ondanks het verdwijnen
van de circusdieren. Circus is een taaie vorm van
sport.

Kermis
Devenementenbussiness neemt een grote vlucht.
Daardoor ziet Karel Loeff van Erfgoedvereniging
Heemschut, de toekomst van de kermis rooskleurig in.
Evenementen is wat bestuurders van gemeentes willen.

Klik hiernaast op een tegel of hieronder op een titel en u kunt direct het artikel
lezen. Klikt u linksboven in de paarse balk dan gaat u weer terug naar pagina 1.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Symposium
Wijziging naam Christoffel Nieuws

De oplettende lezer van het digitale familie magazine
voor kermis circus en binnenvaart heeft iets opgemerkt op het voorblad. Een kleine wijziging van de naam:
NIEUWSBRIEF VOOR BINNENVAART-, CIRCUS- EN KERMISGEMEENSCHAP. Daar onder Christoffel Nieuws. Wij hopen dat mensen zo
sneller bij dit nieuws kunnen komen. ”Ik kan het Christoffel Nieuws niet
vinden en er zijn nog meer mensen die het niet kunnen vinden”, dat
hoorde ik laatst. Eerlijk gezegd begrijp ik dit niet. Hoe gaat het in zijn
werk. Het Christoffel Nieuws wordt samengesteld en klaar gemaakt
voor digitale verzending. Wanneer het verzonden is, ontvangt iedereen waarvan wij het e-mailadres hebben een bericht met de mededeling dat het nieuwe nummer van het Christoffel Nieuws uit is en
dat u het kunt vinden op www.kscc.nl.
U klikt www.kscc.nl aan en u ziet op uw scherm
een ‘ paarse knop’ een button: Lees Christoffel Nieuws. U klikt op deze knop en u bent bij
Christoffel Nieuws: eerst en kleine tekst van de
site dan scrolt u even naar beneden en voilà:
U bent in Christoffel Nieuws. U klikt op het
pijltje/handje midden in het Christoffel Nieuws
en u kunt naar rechts of naar links schollen en vindt de hele tekst.
Onderaan het beeldscherm staat een minnetje en een plusje, als u
daarop klikt wordt de tekst groter en kleiner: een kind kan de was
doen.
Lukt het nog niet: kom naar het KSCC schipperscentrum en vraag
aan de mensen van het kantoor of ze u voordoen. Christoffel Nieuws
vindt u ook op Facebook en Twitter onder de naam:
Ksccparochie

en

@ksccnijmegen

Lees ook de bijlage bij de e-mail met de nieuwe Christoffel Nieuws.

Op 6 oktober is een symposium gehouden ter gelegenheid van het
40 jarig KSCC- en 10 jaar parochie bestaan. Een geslaagd symposium. Er was een goede voorbereiding aan voorafgegaan.
Het onderwerp: “het gaat om mensen “was bewust gekozen. Praten
en vergaderen over economie, organisatiestructuren of over de
waarde van de euro, vracht- en pachtprijzen wordt makkelijk gesproken. Praten over de sociale dimensie is van een andere orde.
Mr. Jos van Gennip’s toespraak heeft tot nadenken gestemd. Sociaal en verbindend, het motto waaronder de parochie en het KSCC
dit jaar werkt, waren twee kernwoorden. Voor sommigen was zijn
toespraak pittiger omdat er kerkelijke documenten werden aangehaald - met allemaal Latijnse benamingen - die voor een aantal
mensen als onbekend in de oren klonken De statements van mensen
uit het gemêleerde gezelschap van de parochie en het KSCC, binnenvaart-, kermis- en circusgemeenschap, waren indrukwekkend en
hartverwarmend.
Gerard Klaassen, de dagvoorzitter, voormalig verslaggever van de
KRO, leidde de gesprekken met respect en passie voor wat gezegd
werd. Het waren persoonlijke getuigenissen: grote waardering voor
hen die hun statements vertelden en zeer goede antwoorden gaven
op de soms pittig gestelde vragen. Een goed verzorgde lunch gaf
de nodige kracht om het middagprogramma: de workshops aan te
kunnen.
Nadat de gespreksleiders van de workshops plenair hadden verteld
wat de bedreigingen maar vooral wat de kansen van de parochie
zouden kunnen zijn, werd de dag besloten met een drankje en een
hapje.
De teksten van mr. Jos van Gennip, de statements en de resultaten
van de workshops worden verzameld en gebundeld en worden de
deelnemers digitaal toegestuurd.
Bestuur, pastoraal team en de directie zullen zich er ook over buigen
en zien hoe we het een en ander handen en voeten kunnen geven.
B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

← terug naar pagina 1
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22e KSCC - Prins Willem Alexander vaarvakantie 2016
De 22e vaarreis voor zieken ( van 16/10 t/m 20/10/2016) is al weer voorbij. Alle
reizigers hebben een fantastische week gehad. Zij voeren van Vlissingen naar
Gent. Van Gent naar Antwerpen. Van Antwerpen naar Dordrecht om zo uiteindelijk via Tiel weer aan te meren in Nijmegen.
Vermaak aan boord. Zo waren er onder andere:
● de Russische groep Sadko, dans en zang
● Bingo Schipperskoor De Pontonniers uit Papendrecht
● De Leeuwse dames en
● natuurlijk een act van de vrijwilligers
Namens directie en bestuur van het Landelijk KSCC danken wij alle vrijwilligers
voor hun fantastische bijdrage.
Voor meer foto’s
zie website
http://www.kscc.
nl/fotovideo/
Foto’s: Paul Leensen, Agnes Valentijn

← terug naar pagina 1
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Er was ook enorm
veel vertier aan
boord.

← terug naar pagina 1
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ENTE, de onderwijsorganisatie voor onderwijs aan kermis-, circus- en schipperskinderen vergaderde vrijdag 13 oktober in
Frankfurt

De organisatie bepleit niet alleen onderwijs in lokalen op een school,
maar bepleit ook afstandsonderwijs: Blended Learning. Met deze methode waarbij vanuit één punt digitaal onderwijs wordt gegeven, kan de leraar kinderen uit diverse plaatsen in Nederland, Europa en noemt u maar
op tot een klasje vormen.
Belangrijk is dat de neuzen van de internationale overheden dezelfde
kant op staan. Politici waarmee gesproken werd in Brussel willen dit ondersteunen. De groep is echter te klein in Europees perspectief en electoraal niet interessant om dit snel klaar te krijgen. Des te belangrijker is het
dat alle organisaties hun schouders onder deze zaak zetten. Onze parochie, maar ook het internationale FORUM met zoveel expertise en een
heel breed netwerk zijn hier nauw bij betrokken.
Jan Roest directeur van de Rijdende School en tevens bestuurslid van onze parochie is unaniem gekozen voor een termijn als president en Annet
Schwer als Vicepresident.

Een verdiende
korte
koffiepauze op
een terrasje in
Frankfurt

← terug naar pagina 1
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SAM

Ik weet dat ik het vaak over onze vakantie heb.
Nu zijn we net terug van weer zo’n ellenlang verblijf buitenaf. Eindeloze lege stranden, maar dan ook echt eindeloos en echt
leeg.
Buiten het seizoen in Normandie.
Wie wil daar naar toe?
Nou, ik niet!
s’Avonds aardedonker. Behalve ik en mijn baasjes niemand op
de camping. Dus ook geen speels lekker jong ding om eens een
bosje mee rond te rennen.
Eng gewoon. Het enige wat je in het donker meemaakt is het
gefladder van vleermuizen om je kop.
Alsof ik een lekkere Frans-Duitse mestkever ben.
ABHAUWEN sage ich!
Het enige positieve van het buitenland is:
Het Buitenlandse Eten!

Kijk, in het begin, de eerste week, heeft mijn baasje de z.g. biologisch verantwoorde brokken van thuis mee genomen. Erg gezond, dus erg verantwoord en dus erg duur. Mijn baasje kijkt
altijd een beetje benepen als ie weer uit de verantwoorde dierenwinkel komt met een nieuwe zak brokken. Mompelt vaak dat
ze zeker aan het sparen zijn voor de wintersport.
Ik begrijp het samengaan van hondenbrokken en wintersport
niet goed, maar ja daar ben ik ook een hond voor.
Ik tel de dagen af. Want na de eerste week zijn de biologisch
verantwoorde brokken op en dan.....
DE RODE BROKKEN.
Een bekend ordinair, dus lekkere, variant.
Ik weet dat veel van de mensachtigen iets hebben met roze
koeken. Een cakekoek met hard roze glazuur dat wanneer je
dat met je tanden zacht kraakt er in je binnenste EN buitenste
hersenschors een weldadige zachte warme douche wordt aangezet. Een soort hard-drugs dus.
Nou moet je je voorstellen dat ik een bak vol met roze koeken
krijg. En morgen weer. En de dag daarop weer. En de dag daarop weer.
Dat houdt mij op de been!
Dat is dus nu weer afgelopen.
Ik kan het bijna niet uit mijn strot krijgen:
Shit, we zijn weer thuis.

← terug naar pagina 1
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Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat de overledenen kerkelijk begeleid worden naar hun laatste
rustplaats.

Zondag 30 oktober 11.00 uur Allerheiligen en
Allerzielen
Het is goed onze overledenen te blijven gedenken.
U kent de tekst van Toon Hermans: Je bent pas
dood als men je vergeet.
Iedereen is van harte welkom en heel bijzonder zij
die dit jaar (1 november 2015 - 31 oktober 2016)
een dierbare naar de laatste rustplaats hebben
gebracht.
Hun namen zullen wij met respect en liefdevol
noemen. Alle overledenen sluiten wij in ons gebed: de oorlogsslachtoffers, de slachtoffers van
aardbevingen en natuurrampen, verkeersongelukken, etc.
Zang en muziek worden verzorgd door het Kerkkoor van onze parochie, Erna en Harry zullen aanwezig zijn en Antoin Kuenen om de ‘last post’ te
spelen en nog enkele muzikale internmezzo’s. Na
afloop wordt u getrakteerd op een kopje
koffie/thee of een glaasje limonade met een lekkere oliebol van de familie Henry en Louisa Knubben Duyts.

Dat is jammer. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn: De inspirerende bron van de kerk lijkt uitgedroogd te zijn. Wij worden door zoveel andere
zaken die voor het gevoel veel belangrijker zijn
bezig gehouden. Onze agenda rammelt maar
door. Je wilt iemand bezoeken: eerst even mijn
agenda inzien. Even rust voor jezelf en je gezin nemen: het lijkt alsof daarvoor geen tijd is. En kijk dan
eens om je heen: mensen hebben een burn-out,
ze zien het niet meer zitten: mijn baas, mijn collega’s, mijn werk: zij zijn de schuldigen. Maar ga
voor u zelf eens na voordat u ‘s avonds gaat slapen, neemt u dan even de tijd om de dag door
te nemen: hoe is het gegaan, hoe is het met zijn
relatie of vertonen wij in ons leven een consumptief gedrag.
Laat de doden lichamen ons maar wakker schudden, laat een bezoekje aan het kerkhof maar tot
nadenken stemmen: wij moeten Leven met een
hoofdletter.
En als u niet gelooft dat we leven over de grens
van de dood heen dan is dat jammer, maar Leef
dan tenminste hier op aarde met elkaar SOCIAALVERBONDEN.
Tot slot: wij twijfelen, maar zij weten beter.
Een goed weekend.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

Soos met… Kerstkrans
DINSDAG 8 NOVEMBER 2016
Wij nodigen iedereen uit voor een gezellige
Soosmiddag met de mogelijkheid om een
kerstkrans te maken.

Natuurlijk staan ook de spellen weer klaar of
kom gewoon gezellig bijpraten.
U bent zoals altijd vanaf 13:30 uur van harte
welkom, de koffie of thee staan klaar.
In verband met de materialen is het fijn als
u even opgeeft of u een
krans wilt maken.
De kosten van de krans, inclusief verlichting,
bedragen 5 euro.
Telefoonnummer KSCC 024-3777575, uiterlijk
maandag 7 november.
Werkgroep Soos Met……

← terug naar pagina 1
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Door: Riet Pols

KOKEN MET
RIET

Gnocchi-gehaktschotel
Benodigdheden:
450 gr diepvriesspinazie, zout en peper, 1 ui, 1-2 teentjes knoflook, 300
gr gehakt, 1 el olie, 1 el bloem, 200 ml slagroom, half blokje groentebouillon, 75 gr gorgonzola, 100 gr geraspte belegen kaas, 600 gr gnocchi, boter om in te vetten, 1-2 el pijnboompitten

Sherry-kip met röstilaagje
Benodigdheden :
750 gr vastkokende aardappels, 400 gr kleine champignons, 2 uien,
600 gr kipfilet, 2-3 el olie, zout en peper, paprikapoeder, 1 tl gedroogde Italiaanse kruiden, 3-4 el sherry, 400 gr tomatenblokjes in blik, 150
ml slagroom, evt. suiker, 2-3 el boter + wat boter apart, 1-2 el amandelschaafsel, evt. peterselie om te garneren .

Bereiding:

Bereiding:

Doe 100 ml water en de spinazie in een pan en verwarm de spinazie
afgedekt 15-20 min. Roer de spinazie tussendoor regelmatig door. Laat
de spinazie eventueel uitlekken.
Pel en snipper de ui en de knoflook. Verwarm de olie in een pan en
bak het gehakt rul. Voeg de ui en de knoflook toe en bak kort mee.
Bestuif het mengsel met de bloem en bak het kort mee. Roer er 300 ml
water, de slagroom en het bouillonblokje doorheen. Breng aan de
kook en laat afgedekt 5 min zachtjes koken.
Verwarm de oven voor op 175 graden. Verbrokkel de gorgonzola en
smelt het met de helft
van de geraspte kaas in
de gehaktsaus. Breng op
smaak met peper en
zout.

Was de aardappels en kook ze afgedekt ca 20 min. Laat ze schrikken
onder koud water stromend water, schil ze en laat ze afkoelen. Maak
de champignons schoon. Pel en snipper de uien.
Dep het vlees droog en snijd het in repen. Verhit de olie in een grote
pan en bak het vlees hierin krachtig aan. Breng op smaak met peper
en zout en neem het vlees uit de pan.
Bak de uien en de champignons aan in het braadvet. Breng op
smaak met peper en zout, paprikapoeder en Italiaanse kruiden.

Doe de gnocchi en de
spinazie in een ingevette
ovenschotel. Giet de gorgonzola- gehaktsaus erover heen. Bestrooi de
schotel met de rest van
de geraspte kaas en de
pijnboompitten.

Voeg het vlees weer toe. Blus af
met de sherry, de tomatenblokjes
en de slagroom. Breng aan de kook
en laat 2-3 min zachtjes koken.
Breng op smaak met zout en peper.
Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe het vleesmengsel in een
ingevette ovenschaal. Rasp de
aardappels grof en verdeel ze over
het mengsel. Bestrooi de bovenkant
met amandelschaafsel en verdeel
er kleine klontjes boter over. Bak de
ovenschotel ca 35 min in de oven.
Garneer eventueel met peterselie.

Bak 25-30 min in de oven.

← terug naar pagina 1
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De overboeking van uw Gezinsbijdrage 2016
Eind september of in de eerste weken van oktober 2016
ontvingen velen van u een brief met als kop De schippersparochie: Uw thuishaven. In dat schrijven werd kort samengevat weergegeven waar de parochie voor staat,
dat er huisvesting is, een hartelijk welkom, een luisterend
oor, een bemoedigend woord, daadwerkelijke steun. Vieringen zijn er voor het samen herdenken van heugelijke momenten en
voor het dragen van een verdriet of zorg. Er is oog voor de oecumene
en plaats wordt ingeruimd voor het pastorale werk in de wereld van het
circus en de kermis.
Nu is het zo dat ieder jaar velen van u al het pastorale werk financieel
ondersteunen en daarbij dus geld overmaken aan stichting K.S.W. Nijmegen. Er zijn twee bankrekeningen daarvoor in gebruik, te weten:
NL25INGB0003046825 (Penn stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen)
en
NL34RABO0135874327 (Stg. K.S.W. Nijmegen)
De eerste bankrekening werd het meeste gebruikt, vooral ook omdat in
het verleden de acceptgiro met dat bankrekeningnummer werkte. In
de eerder genoemde brief is de ING-bankrekening per abuis niet opgenomen. Maar die is dus gewoon operationeel.
Namens de hele schippersparochie, en dat bent u zelf ook, veel dank
voor de ondersteuning die u aan de stichting K.S.W. toevertrouwt.
Met een vriendelijke groet,
Henry Mooren
Werkgroep Gezinsbijdrage
Begin oktober is de brief verstuurd met betrekking tot de gezinsbijdrage
aan onze Parochie.
Wij willen u allen alvast hartelijk danken voor uw gulle bijdrage, welke wij
bijzonder hard nodig hebben.
Geen brief ontvangen? Meld u het a.u.b. even bij Lea Bom
024-3777575.
Wist u al dat giften geschonken aan uw Parochie en/of ANBI-stichting
aftrekbaar zijn van de belasting?

← terug naar pagina 1
FINANCIËN

CHRISTOFFEL SPAARDERS…………
Door: Wim Onderdelinden

De kogel is door de kerk en de parochie tegelijk. Een al jaren slepende
kwestie gaat vanaf 2017 een wending
krijgen.
Heel Nederland klaagt (terecht) over
de heel laag geworden spaarrente.
Eigenlijk is ‘ie zo ongeveer teruggebracht naar nul. In de achter ons liggende crisisjaren is de spaarrente
geleidelijk maar zeker, teruggebracht
naar circa 0,2 %. Hoe lang zal het nog
duren voordat een beheervergoeding
moet worden betaald (!) omdat de
bank op uw geld past ……..
Bovengenoemd probleem wordt nog
groter als wordt bedacht dat er ook
nog een soort vermogensbelasting
moet worden betaald, de zogenaamde box 3-belasting.
De overheid gaat er vanuit dat u maar
liefst 4% (!) rendement maakt over uw
vermogen. Dat wordt dan vervolgens
belast met 30% box 3-belasting. Over
de eerste circa € 25.000 vermogen is
bovenstaande niet verschuldigd. Vanwege bovengenoemde onrechtvaardigheid wordt er al jaren in Den Haag
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gesproken over aanpassing van dit systeem.
Bovengenoemde kogel komt nu van
links, rechts en van voren en achteren
als u kijkt naar de nieuwe tabel (2017):
0 – 75.000 : 2,9 % rendement
(was 4%)
75.000 – 975.000 : 4,7 % rendement
(was 4%)
975.000 en meer : 5,5 % rendement
(was 4 %)
Probleem is dus verlegd naar de zogenaamde “rijkeren”.
Oplossingen:
- geld “opeten”
- schenken
Als dat niet geschiedt, moet er blijvend
forse box 3-belasting worden betaald
en zijn forse eigen zorgbijdragen verschuldigd indien (ooit) verpleging aan
de orde komt. Hoogte van inkomen en
vermogen is dan bepalend voor de
hoogte van de eigen zorgbijdragen
…… Omdat 2 jaar wordt terug gekeken naar inkomens en vermogens is
tijdig ingrijpen aan de orde.
Dit is uiteraard een gevoelig onderwerp. Iedereen moet dit dan ook vooral vanuit eigen (ethische) hoek en visie
belichten.

← terug naar pagina 1
SPECIAL

CIRCUS
Door Marcel Bergema
Het circus heeft het momenteel niet makkelijk.
En bij het woord circus denk ik, zoals velen,
toch het eerst aan de klassieke vorm: een gezelschap dat in colonne van plaats naar plaats
trekt en in de speeltent voorstellingen geeft
voor wie het aangekondigde spektakel maar
zien wil. Dat deze manier van circus maken
moeilijk is wordt breed uitgemeten in de media: sinds er geen (overigens uitsluitend wilde)
dieren meer mogen optreden zou het publiek
de circustent mijden, rijzen de kosten de pan
uit en komt de belangstelling voornamelijk
van de belastingdienst en controleurs op het
gebied van gemeentelijke regelgeving.
Maar het sombere beeld klopt nauwelijks. Er
zijn reizende circussen die succes hebben, die
voldoende publiek trekken om te overleven
(snel rijk worden van je werk kun je beter proberen in andere bedrijfstakken). Ook de kerstcircussen – een tamelijk nieuw fenomeen –
hebben succes en de Sinterklaascircussen komen er aan. Veel andere vormen circus en circuskunsten blijven onverminderd populair: bij
bijvoorbeeld een TV-programma als Holland’s
got talent krijgen jonge talenten op het gebied van jongleren, van acrobatiek en van
clownerie veel waardering van het publiek.
Het circus heeft een lange traditie. En een
mooie traditie, niet voor niets werd de circuscultuur een paar jaar geleden erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Erkend als een
traditie die het waard is om behouden te blijven voor het nageslacht, als erfgoed dat een
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generatie doorgeeft aan de volgende. Maar
dan wel als erfgoed dat zich aanpast aan de
tijd, niet als museumstuk dat alleen maar af en
toe afgestoft moet worden om netjes bewaard te blijven. De geschiedenis leert dat circus een taaie tak van sport is, uitgeoefend
door gedreven mensen die zich steeds weer
weten aan te passen aan de eisen van de tijd.
Die eigenschap deelt het circus met de kermis:
die is ook heel anders dan in de vorige eeuw,
gewoon omdat het publiek van nu andere
dingen wil zien en beleven. Een subsidiegever
is er niet, het publiek stelt de eisen.

Het is prachtig om te ervaren hoe jonge, gedreven mensen die hun (Nederlandse!) HBOopleiding tot circusartiest net hebben afgerond zich melden bij het circus – of al tevoren
door een directeur gescout werden - een caravan aanschaffen en meetrekken met de circuskaravaan, van plaats naar plaats. Maar
die ook te zien zijn in theaters en bij festivals,
om te tonen wat ze kunnen en om
van jong en oud publiek bewondering
en applaus te krijgen.
Want het circus blijft trekken, altijd.

← terug naar pagina 1
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-PersberichtLiempde – 24 oktober /
Het Nederlandse circusveld gaat gezamenlijk
het cultuurgoed Circus
actief ontwikkelen. De
laatste jaren heeft de
bedrijfstak onder druk gestaan. Nieuwe
ontwikkelingen zijn gestart maar zijn nog
kleinschalig. Door de krachten in het circusveld te bundelen wil het Circus in
2025 een krachtige bedrijfstak en een
volwaardig onderdeel van de Nederlandse culturele sector zijn. Dat staat in
de agenda #circusnl2025, die het circusveld presenteert op maandag 24
oktober 2016 tijdens Festival Circolo in
Liempde.
Het circus heeft in Nederland het laatste
decennium een nieuwe impuls gekregen.
Naast de traditionele circusvaardigheden zoals mime, jonglage en acrobatie
hebben podiumkunsten als theater,
dans en muziek de laatste jaren hun intrede gedaan. Losse acts hebben
plaats gemaakt voor geregisseerde
voorstellingen.
Er zijn twee professionele circusopleidingen gekomen. De rondtrekkende circussen zijn met 20 circusondernemingen
gebleven. Met twee internationale circusfestivals zijn er nieuwe speelplekken
bijgekomen. Er zijn zestig jeugdcircussen
die jaarlijks meer dan 100.000 kinderen
circuslessen geven. Naar schatting zijn
er honderdvijftig professionele artiesten
die gedurende het jaar spelen in theaters en op festivals die spelen voor een

groeiend en vooral ander publieksbereik.
Deze nieuwe impuls heeft de Stichting
Circuscultuur ertoe gebracht alle betrokkenen in het circusveld bij elkaar te
brengen om te spreken over de ambities van de toekomst van het circus. Het
resultaat van die gesprekken staat in de
#circusnl2025. Het circus gaat voor
meer publiek. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat circus sterk vernieuwend werkt voor cultuur en voor ,
sociaal en economische vraagstukken.
Dat wil het circusveld ook in Nederland
realiseren. Er wordt gewerkt aan een
campagne om het imago te verbeteren. Met subsidiegevers, gemeenten en
theaters wordt gesproken over nieuwe
en betere voorwaarden voor de ontwikkeling van het circus.
In #circusnl2025 is er volop aandacht
voor het Nederlands talent. Het circusveld gaat investeren in een goede opleidingsketen. Die keten loopt vanaf het
jeugdcircus en het onderwijs via de
hbo-opleidingen naar het podium en
de piste. Daarbij wordt samengewerkt
met diverse sportsectoren zoals turnen.
Het circus maakt zich de komende jaren
ook sterk voor een goed werkklimaat
voor zijn artiesten o.a. op het gebied
van veiligheid. Tenslotte wil het circus
naar Vlaams voorbeeld een landelijk
centrum oprichten.
De agenda #circusnl2020 is tot stand
gekomen in met steun van de Stichting
Circuscultuur, VNCO, Circomundo en
LKCA.

← terug naar pagina 1
COLUMN
VAN
SINA

Met de herfstvakantie aan boord
Door Sina Leeuwestein
Het is maandagochtend en
Susan komt in de stuurhut
om koffie te zetten. Ze ziet
dat Tom zit te sturen en dat
Alex zijn vader over de marifoon met een buurman
aan het praten is. Lachend
zegt ze tegen Tom: “Joh, je
vader profiteert ervan dat jij
met herfstvakantie aan
boord bent.” “Dat is waar
hoor mam”, zegt Tom,
“maar ik vind het zelf leuk
om te sturen want dat is
echt lekker aan boord zijn
en een weekje vakantie
hebben.” Ze zijn afvarig onderweg naar Antwerpen
om te lossen.
Nikkie komt ook in de stuurhut en die vraagt: “Pap en Tom, lusten jullie
ook taart bij de koffie en bij de chocolademelk?” “Tom roep jij de jongens ook even om
koffie te komen drinken, ik heb ze net voorop
de roef binnen zien gaan”, zegt zijn vader.
“Tom vraag dan ook even of ze ook taart bij
de koffie lusten”, zegt Nikkie, “want dan kan ik

Christoffel Nieuws pagina 13

voor allemaal taart gaan snijden in de keuken.” Nikkie’s vader plaagt haar en zegt: “Nikkie, jij kunt wel mee gaan doen met je moeder
aan ‘heel Holland bakt’.” En Nikkie plaagt terug en zegt: “Mam dat gaan we niet doen
hoor, dan wordt papa veel te dik, want hij wil
dan natuurlijk alles proeven wat wij hebben
gebakken.” Tom heeft de jongens geroepen
en die willen ook graag taart en Nikkie gaat
naar beneden om taart te snijden. De jongens

het kantoor waar ze voor varen en als Alex uitgepraat is, dan vertelt hij dat de reis waar hij al
mee bezig was doorgaat en dat ze woensdag
moeten gaan laden in Gent voor Basel. “Ja
jongens”, zegt hij, “als we pech hebben dan
komt er weinig van slapen vannacht, maar
misschien valt het mee. Maar als jullie om de
beurt een dutje doen, dan ben je vanavond
als we moeten lossen niet zo moe. Susan als jij
dan straks na het eten in de stuurhut bij Tom
blijft, dan ga ik ook een
dutje doen.” Dus zo gezegd zo gedaan. Tom en
zijn moeder sturen als ze
warm gegeten hebben
samen om de beurt een
stuk.
Susan stuurt de Kreekraksluis in en Tom stuurt hem
uit en hij is hartstikke trots
als zijn vader, wanneer hij
weer boven in de stuurhut
komt tegen hem zegt, dat
hij een paar uurtjes lekker
rustig heeft kunnen slapen.

Nikkie heeft de vaat in de
vaatwasser gezet en het
De Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal
aanrecht opgeruimd. En
als hun moeder zegt dat
ze maar een rare herfstvakantie hebben omkomen naar achterop en even later zitten ze
dat ze niet in de file naar een bungalowpark
met zijn allen gezellig koffie te drinken in de
zijn gereden, zijn Nikkie,
stuurhut.
Dan gaat de telefoon en als Alex opneemt,
hoort hij dat als ze vanavond in Antwerpen zijn,
ze gelijk gaan lossen. Hij praat nog even met

Tom en hun vader het helemaal niet met haar
eens.

← terug naar pagina 1
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SPECIAL

Cultureel erfgoed:
basis voor de traditie
Door Karel Loeff
Kermis en circus staan onder druk. Maar evenementen maken stad, dorp en streek. De
evenementenbussiness schiet als een komeet
de lucht in.
Evenementen zijn wat het publiek wil, maar
ook bestuurders. Ze zorgen voor economische
bedrijvigheid, maken regio’s aantrekkelijk. Dat
maakt dat traditionele evenementen het
zwaar hebben. Kermis en circus staan onder
druk. De zelfstandigheid wordt bovendien bedreigd. Aan de andere kant staan traditionele
kermissen en circussen ook onder druk door
een gebrek aan ondernemerschap en creativiteit. Wie niet voldoende creativiteit, een vaste klantenkring (route) of vermogen heeft, zal
mogelijk zijn beroep op moeten geven. Wie
teveel investeert en de hand overspeelt, evenzeer. Dat is niets bijzonders, want eerder gebeurde dit in andere branches. Echter: nog
steeds kopen we tijdschriften, en zelfs het vinylalbum heeft een come-back gemaakt. Na
een diep dal is er ruimte voor vernieuwing.
Ik ben er dan ook niet bang voor dat de kermis- en circustraditie verloren zullen gaan.
Maar het wordt wel een andere wereld, met
nieuwe ondernemers en wellicht ook andere
vormen van vermaak. Dat is voor een traditio-

nele wereld als de kermis- en circuswereld best
even wennen. Maar de historie van de kermis
en het circus laten zien dat het nooit anders is
geweest. Attracties en uitvindingen werden
bedacht en gebracht op de kermis. Of het nu
ging over elektriciteit, de film en bioscoop, of
over het circus zelf: het ontstond uit een idee
dat rondreisde en werd ‘getest’ bij een steeds
wisselend publiek. Als dat aansloeg, ging het
zelfstandig verder. Kwamen er ook vaste vestigingsplaatsen, zoals vaste theaters. De kermis
ging door. Misschien is de kermis nu wat moegestreden. Dus waar zijn die ondernemers die
wel durven? Die hun publiek leren (ver)kennen
bij u op de reis?
Kermis en circus zijn
eeuwenoude tradities. Dat wordt vaak
vergeten. Merknamen in andere handen dreigen
makkelijk om te vallen, kijk naar V&D.
Zonde! Daar moeten
we voor waken. En
dat kan ook. Als u
met elkaar investeert
in het duidelijk maken waar u vandaan
komt. Wat uw wortels
zijn, waar uw historie
ligt. Wat uw DNA is.
Dat u niet zomaar
een rondtrekkend
festival bent, maar
hoe uw gemeen-

schap functioneert. Zoek de aansluiting met
uw publiek, maar evenzeer met de mensen
die u de plaats gunnen. Als zij begrijpen wat
uw beroep bijzonder maakt, dan hebt u meer
medestanders om uw traditie in ere te houden!
Karel Loeff is directeur van Erfgoedvereniging
Heemschut en organiseert vanuit de stichting
Kermis Laren de zomerkermis van Laren NH.

De Happy Farm van de familie Van der Wiel. Een
nieuw thema voor deze attractie zorgt voor meer
publiek en meer omzet.

← terug naar pagina 1
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WANDELNIEUWS
Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,
Misschien is het al van alle tijden, maar zij die tijdens een
vakantie een bezoek aan een paleis brengen komen er al
snel achter dat er in bijna alle gevallen een tuin bij hoort. Ook
vaak in de steden werd ruimte vrijgehouden voor groen om te ontspannen, om in rust de gedachten de vrije loop te geven. Wat uiteraard voor de bewoners van paleizen en zogenaamde herenhuizen
geldt is voor alle mensen van waarde. Een ‘frisse neus’ halen we zoveel mogelijk buiten de stenen en buiten het gemotoriseerde verkeer. Maar soms is het dubbele buiten zijn op een grotere afstand en
zal een kleine overbrugging niet zijn te ontlopen.
Inwoners van Nederland hebben door de eeuwen heen heel veel
grondoppervlak ‘ontgroend’. Woningbouw, bedrijventerreinen, havens, wegen, spoorlijnen, vliegvelden en zeker ook agrarische gebieden maakten het land aan de Noordzee tot wat het nu is. Hier en
daar is land uit water gewonnen. Maar geleidelijk aan komen we tot
het besef groen weer meer plaats moet krijgen. Bomen en bossen
zijn er nodig om de lucht vol met dampen en stoffen te ‘filteren’. Het
zou kunnen inhouden dat er meer buitengebieden komen, misschien
zelfs wel om er doorheen te trekken en de geest te verrijken.
Op het programma staat o.a.
6 november

1e tocht 37e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Keuze-afstanden: 5-10-20 km
Startplaats: Jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334, 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 uur – 13.00 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 Lochem
op 30 oktober 2016.
Hartelijke groet,
Henry Mooren

← terug naar pagina 1
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Jaarvergadering/Themadag LOVT met als thema ‘Onder invloed…!?’
Op vrijdag 4 november is er de jaarvergadering van het LOVT.
Ditmaal op het Schippersinternaat Julia. Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht.
Alle ouders, convenantenpartners, directies en/of groepsleiding, KSCC en
verdere belangstellende worden van harte uitgenodigd voor deze dag.
Door middel van interactief theater wordt aandacht besteed aan het
thema van deze dag: ‘Onder invloed..!?’ De dagindeling is als volgt:
DAGINDELING:
10:00 uur Ontvangst met koffie/thee
10:30 uur Ledenraad-en jaarvergadering LOVT
Jaarrede voorzitter LOVT,
mw. M.C.P. Verburg
Begroting LOVT 2016/2017
12:00 uur Inleiding thema
12:15 uur Lunch
13:00 uur Thema: Onder invloed…!?
14:25 uur Afsluiting thema
14:30 uur Dagafsluiting voorzitter LOVT
De agenda van de jaarvergadering is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2 . Vaststelling van de agenda
3. Rondvraag zonder pers
4. Ontvangst pers
5. Jaarrede voorzitter LOVT, mw. M.C.P. Verburg
6. Vaststelling van de notulen d.d. 06-11-2015
7. Ingekomen en uitgaande post
8. Evaluatie
9. Begroting LOVT 2016/2017
10. Mededelingen van: CENSIS, LOVK, BSOS, SRS, Contactfunctionaris,
BLN, Steunpunt Binnenvaart, KSCC
11. Bestuursverkiezingen. – Aftredend en herkiesbaar: M.C. Peggeman
L. Noordwijk. Voorstellen bestuurskandidaat: mevr C. Schram-Hovestadt
12. Rondvraag
13. Sluiting

← terug naar pagina 1
WINDKANTER

Door: Corvee

Als in november de Advent- en Kersttijd weer
aanbreekt zal in heel wat katholieke gezinnen
de Kerststal weer worden opgesteld, al kunnen
we helaas niet meer zeggen in alle katholieke
gezinnen. De versierde Kerstboom heeft ook
hier steeds vaker de plaats van de Kerststal ingenomen, toch een verarming van de katholieke traditie. Een verarming die nog extra
dimensie heeft gekregen door het teruggelopen kerkbezoek en de daaruit voortvloeiende
afstoting van kerken. In veel dorpen op het
platteland, maar ook in steden, is het bezoeken
van de Nachtmis met Kerstmis niet meer mogelijk omdat de eigen kerk is gesloten, de
afstand naar een andere kerk voor ouderen te groot is terwijl het gebrek aan parkeerruimte ook de auto vaak geen
alternatief is. Terwijl veel landgenoten zich
zorgen maken over een vermeende
groeiende invloed van de Islam op onze
samenleving wordt vergeten dat de ruimte hiervoor door ons zelf is gemaakt. De
laatste 50 jaar heeft men hier alles in het
werk gesteld om de invloed van het Christendom op het openbare leven van de
mensen terug te dringen om plaats te
maken voor een meer liberale levenswijze.’ Alles moet kunnen, alles moet mogen’, met als resultaat een samenleving
waar het gezin niet langer de hoeksteen is
van de samenleving met veel ontwrichte
gezinnen en de daaruit voortvloeiende
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probleemjongeren. Waar het vaak niet veilig
genoeg meer is om op straat in het donker een
ommetje te maken en we in huis overal extra
voorzieningen moeten treffen om inbrekers buiten de deur te houden. Het is te begrijpen dat
mensen die jarenlang geleefd hebben onder
een streng politiek gezag of onder druk van
een Islamitische wetgeving het idee kunnen
krijgen dat we hier leven in het land van Sodom
en Gommora waar alles is toegestaan wat in
eigen land verboden wordt. Er wordt vaak gesproken over onze ‘waarden en normen’ die
gehandhaafd moeten worden maar wie zet
eens helder op papier wat daar onder moet
worden verstaan? Weten we het zelf nog wel
en wie zorgt ervoor dat de inhoud hiervan
wordt bijgebracht aan iedere leerling en wie
zorgt er voor dat hieraan de hand wordt gehouden in het dagelijkse gebeuren? In een

Maashaven winter ‘39-’40. Corvee achterop
bij broer Jan en hond Chiënnie

toch nog recent verleden waren het vooral de
christelijk en katholiek getinte scholen die zorgden voor de tekst en uitleg ervan maar onder
invloed van een gewenste strikte scheiding tussen Kerk en Staat verdwenen de kruisjes van de
muren van scholen,verpleeg- en ziekenhuizen
en waren de gevelnamen van heiligen bij dergelijke instellingen niet meer gewenst. Zelfs gebeurde het dat de Kerstboom verwijderd moest
worden uit openbare instellingen omdat bepaalde groeperingen er aanstoot aan namen.
Openbare scholen zonder enige identiteit was
het ideaalbeeld, voor iedereen toegankelijk
met het oog alleen gericht op economische en
financiële voorspoed van het individu of het
land, zonder de niet meer noodzakelijk geachte geestelijke of opvoedkundige bagage. Veel
moslims denken daar blijkbaar anders over en
stichten hun eigen scholen om hun Islamitische
waarden en normen door te geven hetgeen de integratie natuurlijk niet bevorderd. Zelfs is er al sprake van het
stichten van een Islamitisch ziekenhuis,
gefinancierd door een buitenlandse
mogendheid om niet afhankelijk te zijn
van die ‘goddeloze geneesheren’. Laten we met de Kerstdagen al die problemen eens even vergeten en in het
gezin thuis voor een echte vredige Kerstsfeer zorgen en de Tv de Tv laten met al
de onzin die er meestal wordt vertoond.
Laten we hopen dat veel mensen die
Kerstsfeer gaan opsnuiven met een bezoek aan de Nachtmis, beter dan die
schranspartijen buiten de deur die tegenwoordig zo populair zijn.

← terug naar pagina 1
Oudercommissie regio Nijmegen (OCRN)
Op zondag 6 november 2016 is er de 16e jaarlijkse jaarveegadering vande oudercommissie
regio Nijmegen. De vergadering wordt gehouden in de VO-groep “Theems” St. Meander Volsellastraat 11 in Nijmegen en begint om 19.45
uur.
Agenda:
20.00 uur: Welkom en opening van de verga
dering.
20.05 uur: Goedkeuring verslag 1 november
2015.
Opmerkingen en/of vragen over het
jaarverslag van de OCRN.
Opmerkingen en/of vragen over fina
cieel overzicht en de begroting
OCRN.
Opmerkingen en/of vragen over het
jaarverslag van de LOC.
20.25 uur: Een moment van bezinning door aal
moezenier B. van Welzenes.
20.35 uur: Presentatie bureau “De Mat”.
21.20 uur: Rondvraag.
21.30 uur: Sluiting.
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Schipperssoos Zwijndrecht organiseert
Paramont kerstbal
De voorbereidingen voor het kerstbal zijn in volle gang.
De locatie van 2016, Postiljon hotel Dordrecht,
zal dit jaar ons weer in kerstsfeer ontvangen.
Kerstbal is op vrijdag 16 december. De toeBeste cursisten,
gangskaarten zijn verkrijgbaar vanaf 22 oktober op de dansavond bij Spektakel, bij Walburg
Er zijn nieuwe data gepland voor de cursus Rein Zwijndrecht of te bestellen.
animatie & AED;
Kosten zijn € 25,-. Kaarten worden bij bestelling
● Maandag 19 december de Spil in Maasbetaald of per giro. Ook kunt u mailen
bracht van 10.00-12.00
paramount.zdrecht@gmail.com of bellen naar
● Dinsdag 27 december KSCC in Nijmegen van
Laura 078-6181354 of Wilma 0615063539.
10.00-12.00
Info op www.paramont.nl

Advertentie plaatsen?
Iets kopen of verkopen? Berichtjes of marktplaatsberichten kunt u gratis in Christoffel Nieuws plaatsen.
Foto’s voorzien van naam en een tekst zijn ook welkom. U kunt ze sturen aan: redactie@kscc.nl

Wilt u zich opgeven? Dat kan via de mail of telefoon.
info@cuorereanimatie.nl
06-23225087
Hartelijke groet,
Tessa Zijlstra

← terug naar pagina 1
Podcast over de Kermis
Binnen de serie ‘Het spoor terug’ gemaakt door de VPRO in 1997 is een
tweedelige serie gemaakt over: ‘De
Kermis’ en belicht de geschiedenis van
de kermis vanaf het begin van de vorige eeuw tot nu.
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Wat is een podcast?
Een podcast is een radiouitzending uit het verleden die nu door middel
van een website, op de
computer teruggeluisterd
kan worden.

Aflevering 1 van ‘De Kermis, Komt dat
zien!’, gaat over de vooroorlogse kermis, toen de stoomcarrousel
nog de meest spectaculaire attractie was.
Vraaggesprekken met leden van verschillende kermisfamilies over
de herkomst van het woord 'kermis', de vorm die de kermis in de 19e
eeuw had, het negatieve imago van de kermis in protestants-christelijke kringen, de werkzaamheden en erbarmelijke leefomstandigheden van kermisfamilies in woonwagens, de geringe scholing die de
kermiskinderen kregen, de maatschappelijke vooroordelen jegens
woonwagenbewoners, het befaamde 'vlooientheater', de 'stoomcarrousel' en andere oude kermisattracties, de standsverschillen onder de kermisfamilies, de geringe kermisactiviteiten tijdens de
Tweede Wereldoorlog en het plotselinge einde van de 'stoomcarrousel' in 1947 als gevolg van de concurrentie van nieuwe attracties.
Met interviews met:
Dimp Nelemans; kermisfamilie; Matje Boesveld-Kabalt, kermisfamilie;
Cherry Selbach, zoon van eigenaar vlooientheater;
George Reemer, stoomcarrousel.
Aflevering 2 van ‘Komt dat zien’ gaat over: De naoorlogse kermis.
De serie ‘De Kermis’ is gemaakt door de VPRO en uitgezonden in
mei 1997. Elke aflevering duurt ongeveer 30 minuten. Uitgebreidere
documentatie aanwezig in het VPRO archief.
Wilt u de eerste aflevering beluisteren klik dan op onderstaande link.
U kunt de aflevering zo vaak u wil terugluisteren.
http://www.woord.nl/luister~POMS_VPRO_496713~.html

← terug naar pagina 1
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MISINTENTIES

MISINTENTIES ZONDAG 30 OKTOBER 2016

28-10 Joris van de Berg; Yentl Rianna Teuben.
29-10 Marietje Bronsema-Stevens; Janneke Stam; Teije de Jong; Angelique van Meegen.
30-10 Elvira Tromp; Jeroen Bosman; mevr. Diny van Thiel.
31-10 Ronnie Giessen; mevr. Doris Storm-Sep; Hans Aerts.
Mevr. Gerda Pruyn; dhr. Frans Huibers jr. uit Beneden Leeuwen;
Toine Hooyman; Antoine Janssen; Johan Peters (koster KSCC);
2-11 Antoon Wooning; Leon den Haan; Jordy Sep.
3-11 Zr. Vincentia, pastoraal medewerkster K.S.C.C.; Theo Buil; mevr.
v/d Geer - Janssen; Harrie Witjes; Amber Janssen; Mia JanssenVerberck.
4-11 Roel Mooren; Mike Witjes; Sylvia Smits.
5-11 Jean-Paul Oome; dhr. Anton Wanders; Elly Lischer-Coenen.
6-11 Mevr. E. Beijer-Joosten; mevr. Mia Reymers; Ilja Joosten; Tessa Sep,
van m/s "Boris"; Britt Sep, van m/s “Rex-Rheni”; Chris Meering jr.;
Tom van den Broek.
7-11 Dhr. Lau de Bot; Hannie Boon-van Laak.
8-11 Dhr. Hendriks; Marjon Peters; dhr. Janssen.
9-11 Mevr. Alie Zuidema; Pascal Jeukens.
10-11 Deanne Verberck; Rosanne van den Hurk.
11-11 Willie Klerks; Remco van Deelen.
12-11 Mevr. Erzi van Angelen; Anita Brugman Lena Broeders.
1-11

Allerzielen
Dhr. Jan Timmermans, mw. B. Muller-van Welzenes en overleden familieleden van Welzenes-Klarenaar, dhr. A. Vermeeren “Verti”, dhr. P.
Blom, voor ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius, dhr. Th. Driessen m/s ‘Elinic’, voor mw. Janet Wennekes-de Bot, voor ouders Cor
en Willy Bonink-Wanders v/h ms. “St. Antonius”, dhr. Willie Sanders,
dhr. Janus Poppelier.
MISINTENTIES ZONDAG 6 NOVEMBER 2016
Dhr. J. Buil ms “Noviomagum”, dhr. H. Reijmers sr. "La Passerelle", br.
Audifax, (Bert van Rijn), ouders van der Zande-van Kessel, ouders
Leensen-Berendts, dhr. P. Gradussen.

VAKANTIEGROETEN
ONTVINGEN
WIJ:
Van alle gasten
van de KSCC
vaarreis met de
Prins Willem
Alexander.
(Nelly Mooren)

← terug naar pagina 1
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Dhr. Kees Cornelis Johannes Josephus van Luijn
- Salesiaan van Don Bosco -, is op zondag 16 oktober 2016 overleden en
op vrijdag 21 oktober 2016 hebben wij afscheid van hem genomen met
een eucharistieviering in de Petrus Pauluskerk te Soest.
Velen van u hebben Pater Kees van Luijn goed gekend, omdat hij al jaren inval-celebrant was op het Schipperscentrum te Nijmegen wanneer
Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes afwezig was maar ook omdat hij diverse lezingen heeft gehouden o.a. op een don Bosco feest. Hij heeft
ook diverse reflectievergaderingen geleid van staf en bestuur van onze
parochie.
Na de uitvaartviering in Soest hebben wij Kees begraven op de natuurbegraafplaats in Assel vlak bij Maria hoeve: het huis of klooster van de
Salesianen waar Kees woonde en tot het laatst liefdevol verzorgd is.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

← terug naar pagina 1
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

BINNENVAART
GEBOREN:
08-10-2016: JOLIEN BUIL-VAN DEN BURG. Dochtertje van Frans
en Irene Buil-van den Burg. Corr.adres: Waterdorp 126, 6642
DB BEUNINGEN.
OVERLEDEN:

KERMIS
GEBOREN:
20-10-2016: CORINA GISELLA EVELINE HOEFNAGELS. Dochtertje van Mike en Georgina Hoefnagels - Van der Veen.
Corr.adres: Terweijerweg 19, 6413 PC HEERLEN.
GEDOOPT:
23-10-2016: NOËLLE SOPHIA GEERTRUIDA VAN DUREN.
Dochtertje van Freddie van Duren en Nathalie Haverkoek.

16-10-2016: CORNELIS JOHANNES JOSEPHUS (KEES) VAN LUIJN.
Salesiaan van Don Bosco. In de leeftijd van 82 jaar. De plechtige eucharistieviering heeft plaatsgevonden op 21 oktober in
de Petrus en Pauluskerk te Soest. Corr.adres: Pomphulweg
104, 7346 AN HOOG SOEREN.
17-10-2016: JOHANNES ANTONIUS MARIA (JOOP) DERKSEN. In
de leeftijd van 69 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 21 oktober in de H. Corneliuskerk te Beuningen.
Corr.adres: Strekel 9, 6641 XK BEUNINGEN.
19-10-2016: THEO FORTUIN. Echtgenoot van Hennie Fortuin Nieweijer. In de leeftijd van 62 jaar. De crematieplechtigheid
heeft plaatsgevonden op 24 oktober in crematorium Waalstede te Nijmegen. Corr.adres: Vinkstraat 7, 6601 BW WIJCHEN.

Christoffel Nieuws
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Scheepsdoop “Dettmer Tank 120” op zater-

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

dag 29 oktober

ONZE ZIEKEN

Op zaterdag 29 oktober vindt de doopceremonie van
mts DETTMER TANK 120 in Papendrecht plaats.
Het mts DETTMER TANK 120 zal worden afgemeerd aan
de scheepswerf van Breko Shipbuilding & Repair aan de
Scheepvaartweg 9, 3356 LL in Papendrecht.
De ceremonie begint om 13.30 uur. De scheepsdoop
wordt gedaan door Max van der Boor en de scheepsinzegening door aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

Met vriendelijke groeten,
B. Dettmer Reederei
Gebr. De Jonge Shipbuildersservices
Breko Shipbuilding & Repair

* Mevr. Bep Burgers-Dekker.
ZORGGROEP EDE, LIDUINAHOF 35, 5281
BOXTEL
* Dhr. Sander Janssen, aan boord m/s
“Factotum”.
NIJMEGEN, WAALHAVEN 1k, 6541 AG.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
* Mevr. Marja Straathof.
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.
* Dhr. Gerard Leensen.
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544
AL
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Anita Martens-van Wijk.
WIJCHEN, PUTTERSTRAAT 18, 6601 AM.
* Mevr. Tonny Vegter-Wezel
IN HET ZIEKENHUIS
* Dhr. Piet Sanders (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.

* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC RENKUM.
* 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.

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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AGENDA SCHIPPERSSOOS ZWIJNDRECHT nov/dec 2016

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2016

Di 1 november

Elke derde
zondag van
de maand

14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Creatieve damessoosdag. Julia Internaat. Met borDi 15 november
14.00 uur duren, breien, knippen enz. Aanmelden bij J. Wijnen
Tel: 06-10 97 92 95.
Di 6 december
14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
7-9 december
Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.
Vr 16 december
Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.
Di 20 december 14.00 uur Kerstsoos. Julia Internaat
Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos

11.00
uur

Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg
33 Rotterdam

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

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

WINTERTIJD
De wintertijd gaat op zaterdag 30 okt. in.
De klok wordt één uur van 3.00 uur naar
2.00 uur teruggezet. Een uurtje extra slapen!

AGENDA KSCC HET ZUIDEN okt/nov/dec 2016 jan 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 geopend.

Za 29 oktober
Zo 30 oktober

18.00 uur
10.30 uur

EXTRA
Mosselavond
Allerzielenviering

Wo 9 november
Za 12 november
Di 29 november
Do 15 december
Zo 18 december
Zo 25 december
Ma 26 december
Zo 1 januari
Zo 8 januari

18.00 uur
09.30 uur
13.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
09.30 uur

Vrijwilligersavond
Intocht Sinterklaas in Nederland
Rikconcours
Koninksrijkdag
Eindejaarsbrunch Boelaars R’veer (viering 25-jarig bestaan). Afscheid pastor Ad van Kuijck.
Eerste Kerstdagviering
Tweede Kerstdag. Geen Woord en Communicatiedienst.
Nieuwjaarsreceptie. Na de Woord en Communicatiedienst.
Zaalvoetbaltoernooi ‘t Zuiden. Amershal te Made.

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

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 25

WINTERTIJD
De wintertijd gaat op zaterdag 30 okt. in.
De klok wordt één uur van 3.00 uur naar
2.00 uur teruggezet. Een uurtje extra slapen!

AGENDA KSCC NIJMEGEN /oktober/november 2016
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

Verzorgen Christoffel Nieuws (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag

10.00 uur

Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zondag 30 oktober
Donderdag 18 november

11.00 uur
19.00 uur

Allerzielen eucharistieviering
Vrijwilligersavond ‘Feest van dank’

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

Om alvast in uw agenda te noteren:
Eerste kerstdag 10.30 uur: Feestelijke eucharistieviering in de circuspiste Circus Freiwald in Nijmegen.
Tweede kerstdag 11.00: Bisschop van Luyn sdb zal met pater Clemens sdb directeur communiteit in Bonn en aalmoezenier B. Van Welzenes sdb voorgaan
in de tweede kerstdag viering t.g.v. een aantal jubilea.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250
024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnenstraat 29
024-3228380
Huisartsenpost Nijmegen (bij C.W.Z.)
Weg door Jonkerbos 108 0900 – 8880
Tandheelkunde
024-3773670
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein
zuid 10 6525 GA
024-3611111
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ
024-3657657
KLINIEK
Sint Maartenskliniek Hengstdal 3,
6574 NA
024-3659911
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerstraat 55
6574 NA
026-3788888
APOTHEKENPOST: NIJMEGEN
C.W.Z. Post
024-3658544
St. Radboud post 024-3619191
INTERNATEN:
St. Nicolaas internaat Volsellastraat 3
6515 DX Nijmegen 024-3593500
E: nicolaas@stgmeander.nl
Stichting Meander 030-6580060

BINNENVAART:
Bureau Telematica
010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL
06-23225399
ORGANISATIES:
Kon. BLN-Schuttevaer
Censis Barendrecht
A.S.V. Rotterdam
CBRB Vasteland 78 R’dam
Kon. BLN-Schuttevaer Gld
E: gelderland@bln.nl
I.V.R. Rotterdam

078-7820565
0180-691420
010-4148585
010-7989800
06-51439451
010-4116070

Voor vragen aan de Rijksoverheid
(Postbus 51)
1400
DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
Mariënburg 30
024-3299396
Bureau voor Rechtshulp
0900-8020
B.V.B.
010-4129151
Slachtofferhulpdienst
0900 - 0101
Thuiszorg Zuid – Gelderland ZZG Zorggroep
024-3665777
S.A.W. Opleidingen
06-22525998
Telefonische hulpdienst
0900 - 0767

Havendienst
Rijksverkeersinspectie
R.W.S. Gelderland

024-3292696
026-3528911
026-3688911

Rijkswaterstaat D.K.R. Nijmegen Maas
024-3717700
Sluis Weurt
024-3775670
Verkeerspost Tiel
0344-619672
Verkeerspost RWS Nijm.
024-3435610
Gemeentehuis Nijmegen 024-14024
KSCC Rotterdam
010-4130030
KSCC ‘t Zuiden
0162-521782
ALARMNUMMER:
112
Politie (meldkamer)
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer
024-3297599
GGD Nijmegen
024-3297297
Politie te Water
024-3739700

Volg het KSCC op:
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COÖRDINATIEGROEP:

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

Bloemschikken
R. Kuyten - Joosten
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
D. van Zijl-Buil
P.W.A. Administratie
L. Bom
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
K. Verhoef
Onderhoud buiten
G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING
Rabobank

NL47 INGB 0001.16.23.01
NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:
ING

NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:
Rabobank

NL34 RABO 013.58.74.327

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermisgemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).
Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org
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Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
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