Nieuwsbrief voor Binnenvaart-, Circus- en Kermisgemeenschap

Christoffel Nieuws
Nummer 17 - 15 december 2016 - Jaargang 1

Van de bestuurs- en directietafel
We overdenken het afgelopen jaar. Er waren hoogteen dieptepunten, maar er is hoop.
Zoals het jubileum van afgelopen oktober. Lees deze
special over de toekomst van de binnenvaart en lees
vooral de kerstbijlage!

De vergroening van de binnenvaart
De economie trekt aan. Robert Kasteel gaat in wat
de binnenvaart kan bijdragen aan de groei en tegelijk groener kan worden. Zelfs toonaangeven kan worden in duurzaamheid.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

In deze special komt het laatste thema aan bod

Kerstspecial
Nummer 18 van de Nieuwsbrief Christoffel ligt op
uw(digitale) deurmat, met een speciale kerstbijlage.
Veel nieuws, de moeite waard.
Wij merken dat steeds meer mensen wennen een de digitale uitgave Nieuwsbrief Christoffel.
Men raakt er steeds meer in thuis. De redactie heeft geprobeerd de
binnengekomen artikelen zo te plaatsen dat ze prikkelen om gelezen te worden: een tekening, een foto: ze brengen de lezer bij het
artikel en de boodschap van het artikel wordt ermee versterkt.
Dank aan hen die ze geschreven hebben.
De digitale Nieuwsbrief Christoffel wordt wijd verspreid. De doelgroep is vergroot en verbreed naar de schippers, kermis- en circuswereld.
De samenstelling van deze Kerstspecial de Nieuwsbrief Christoffel
vraagt veel tijd en nauwkeurigheid.
Het nieuwsbulletin Christoffel in de toekomst
De directie van het KSCC is bezig met een advertentiecampagne.
Met de binnenkomende gelden kunnen we de medewerker die dit
ICT-werk nu fantastisch doet, verbonden houden aan het KSCC en
de parochie. Het is niet iets dat je er zomaar bij kunt doen. Christoffelnieuws, website, panelen in het KSCC-Nijmegen, pushberichten,
de digitale snelweg: het kost allemaal veel tijd. Het moet allemaal zo
zorgvuldig mogelijk verzorgd worden. Het één en ander komt goed
over het voetlicht en daar waar het gelezen wordt.
Mocht u een probleem hebben met de toegang tot Christoffel: stuur
een mail naar de redactie (redactie@kscc.nl). U krijgt zo snel mogelijk antwoord.
B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

De vorige themanummers gaven aandacht aan ‘scholing en internaat’ en ‘de ontwikkeling en toekomst van circus en kermis’. Zie
daarvoor Christoffel Nieuws nummers 10 en 14.
In dit nummer publiceren we een aantal artikelen over de binnenvaart. We hebben een viertal artikelen die ingaan op de ontwikkelingen en toekomst van deze prachtige bedrijfstak. En een artikel dat
aandacht besteed aan het verleden.
Klimaatverandering, globalisering en internet kunnen als bedreigend
worden ervaren, maar leveren ook mogelijkheden voor de binnenvaart in de toekomst. De technologische vooruitgang gaat steeds
sneller. Of dat een zegen of vloek is lijkt ook af te hangen van instelling waarmee mensen de nieuwe mogelijkheden benaderen. Dient
de computer als aanvulling op de mens of als vervanging. Elk artikel
zal daar op eigen wijze op in gaan, maar over het algemeen kan
worden gesteld dat men de nieuwe technologie dient te omarmen.
Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker wanneer
wordt bedacht wat de consequenties zijn van het doorvoeren van
de ideeën omtrent autonoom varende binnenschepen.
Tijdens het dieper maken van de Waalhaven in Nijmegen werd een aantal schipankers opgebaggerd. Het idee werd gelanceerd om deze ankers te gebruiken
voor een monument waarmee oude tijden herdacht zouden worden. Het idee
werd in 2013 geaccepteerd, maar is tot
heden niet uitgevoerd, voornamelijk door
tegenwerking van het Waterschap. De
verwachting is dat het in 2017 wel gaat
lukken. Inmiddels zijn de fundamenten
voor het kunstwerk gelegd.
Namens de redactie een prettig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar.
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VAN DE BESTUURSMet rasse schreden loopt het jaar 2016 ten einde.
EN DIRECTIEGoed om nog eens terug te kijken op de achter ons ligTAFEL
gende periode om dan met frisse moed in 2017 er weer tegen aan te gaan.
Terug kijken op 40 jaar KSCC schipperscentrum, 10 jaar parochie.
Wat is er veel veranderd. Soms vallen de veranderingen op, soms sluipen ze er in zonder dat het gemerkt wordt.
We herinneren ons graag de feestelijke opening en inzegening van
● het 1ste KSCC schipperscentrum op 2de Pinksterdag 1976 en
● op 2de Pinksterdag 1986 het 2de Schipperscentrum.
Stralend weer, een enorme massa mensen uit alle windstreken: Frankrijk. Duitsland België en natuurlijk Nederland. Een geweldig feest.
Wanneer u de herinneringen eens wilt ophalen: Sla de Volaan Vooruit
van die jaren nog maar eens open of lees het Nijmeegse KSCC bulletin
voor alle schippers: een pallet aan hoogte- en dieptepunten zult u er in
kunnen vinden.
Goed om de hoogte- en dieptepunten te noemen
Beginnen we met de dieptepunten. Wij moeten reëel zijn en ook de
diepte punten vermelden. Het aantal deelnemers aan de zondagse
vieringen is gedaald. Andere prioriteiten hebben de zondagse heilige
Mis verdrongen. Jammer maar waar. Ondanks dat de vieringen zorgvuldig worden voorbereid, een gewone menselijke taal wordt gesproken en het leven van alle dag richting Evangelie verkondigd wordt in
woorden liederen en symbolen en ondanks dat we een zeer menselijke Paus hebben, komen er niet meer mensen naar de kerk. Iedereen
van goede wil is welkom. Er wordt voldoende mogelijkheid gegeven
voor nieuwe ideeën, aan de kinderen wordt ruime aandacht besteed:
eerlijk gezegd weten we niets nieuws te bedenken. Maar het zal wel
aan de tijd liggen: we blijven optimistisch en vertrouwen op de goede
Geest die ook handen en voeten krijgt door heel veel mensen. U moet
de beleidsnotitie van Mgr. G.de Korte maar eens lezen. Deze straalt
een boodschap van Hoop uit.
Jubileumsymposium 6 oktober jl.
Een dag van hoop. Mr. Jos van Gennip diepte uit veel kerkelijke geschriften waarden op die voor de hele maatschappij van belang kunnen zijn. Uit de vele encyclieken en geschriften blijkt duidelijk dat de

kerk een sociaal pastorale instelling is: ze heeft oog voor mensen, zet
zich in voor de meest zwakken in de samenleving en deelt met een
ieder de boodschap van Liefde. Jammer genoeg heb ik het interview
met de heer Jan Terlouw op de TV niet gezien. Maar hij heeft gesproken zo las ik in de Gelderlander over de Verbinding tussen mensen.
Daar moet geïnvesteerd worden. Dit is een onderwerp dat al eeuwen
oud is en dat ook terug komt in onze jaarspreuk: Sociaal-Verbindend.
In de diverse werkgroepen werd er goed met elkaar op doorgesproken. Conclusies waren moeilijk te trekken. Een conclusie is duidelijk:
we houden de vinger aan Pols en we gaan er samen voor.
Boodschap van Hoop
Het aantal huwelijksinzegeningen, doopjes, 1ste communie, H Vormsel:
het is niet meer vanzelfsprekend dat jongeren in de kerk hun huwelijk
laten inzegenen, ouders hun kinderen laten dopen Wij steken veel tijd
in de voorbereiding, wij zijn van goede wil, maar na verloop van tijd
verdampt het nodige. De huwelijksvragen blijven eenvoudig en duidelijk: trouw blijven aan elkaar, investeren in elkaar als het goed en
slecht gaat, en als jullie kinderen als een geschenk krijgen: geef ze
een goede Christelijke katholieke opvoeding. Ik voeg daar aan toe:
laat ze dan ook dopen: een bevestiging dat een kind een geschenk
is dat je krijgt, en dat het leven van de Schepper komt. Natuurlijk zegt
het bruidspaar ja. Maar in de praktijk wordt er wel eens anders naar
gehandeld. Het woord eerlijk wordt dan betrekkelijk. Dit alles heeft
consequenties voor de deelname aan eerste H Communie en h.
Vormsel. Ook bij de doop wordt de ouders gevraagd de kinderen
een gelovige opvoeding mee te geven. Ook dan is het antwoord:
natuurlijk pater. Maar kijk eens naar de praktijk.
Maar we blijven optimistisch. Wij hebben een boodschap van Hoop.
Het is niet meer vanzelf sprekend dat de overledenen vanuit de kerk
of vanuit het schipperscentrum begraven of gecremeerd worden.
Dat is te begrijpen: de mensen groeien van de kerk weg, Er komen nu
rituele begeleiders als paddenstoelen uit de grond, als uitvaartshoppingcentra: u vraagt en wij draaien. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Spreken over geloof in een perspectief van leven over
de grens van dood heen: ach dat was vroeger toen de pastoor de
hoofdonderwijzer en de notaris nog de baas waren. Tegenwoordig
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIEmoet je lef hebben om het evangelie, het Woord
TAFEL
van Hoop in Jezus Christus op een leven aan te kaarten.
Maar we hebben een boodschap van hoop.
Ondanks deze negatieve tendens in de maatschappij, blijven we
hoopvol; dat komt omdat nog steeds een hele grote groep mensen
vertrouwen hechten aan ons sociaal maatschappelijk en pastoraal
werk binnen onze parochie, die nu officieel 10 jaar bestaat.
We zijn blij met de groep mensen voor wie de kerk nog iets betekent.
Er zijn heel veel momenten waarop wij elkaar ontmoeten: wanneer
iemand de post komt halen, bij een vergadering, bij de voorbereiding
van een verdrietig of vreugdevol gebeuren: allemaal momenten om
elkaar te ontmoeten.
Wanneer u Christoffelnieuws volgt, bent u op de hoogte van heel van
zulke momenten.
Belangrijk is te vermelden dat een hele crew aan vrijwilligers zich pro
Deo voor ons sociale pastorale werk dus voor u inzetten.
Mens onder de mensen
40 jaar: een hele tijd, 40 jaar werkgroepen dienstencentrum, bezoekersdienst, koren, kostersploeg, 45 jaar Informatiebulletin dat nu in het
Christoffelnieuws is opgenomen beheerdersteam, interieurverzorgers
etc. etc.
Steeds heeft de mens centraal gestaan: MENS ONDER DE MENSEN.
Herinnert u zich nog deze spreuk van Kerstmis 1971, mooi in grote letters van papier in de kapel van het sint Nicolaas internaat.
We blijven de goede koers varen van de jaarspreuk van KSCC en Parochiejaar 2016-2017: SOCIAAL –VERBINDEND.
Tot slot: dank voor de vele en mooie kerst en nieuwjaarswensen.
Dank voor uw inzet voor het KSCC en pastoraat.
Wij blijven als ambassadeur van het evangelie binnen onze kerkgemeenschap vertrouwen op het Kind waarvan we met kerstmis vieren
dat we altijd mogen doorleven.
Namens vrijwilligers, medewerkers bestuur en directie:
Zalig Kerstfeest en een gezegende start van 2017.
B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

← terug naar pagina 1
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Technologische ontwikkeling: if you
can’t beat them, join them!
Al sinds er techniek bestaat, zijn we bang dat
die ons gaat overheersen. De angst dat machines mensen overbodig maken, bestaat al sinds
de Industriële Revolutie. In Engeland sloegen tegenstanders van technologische vooruitgang
begin negentiende eeuw weefmachines kapot.
Het probleem van deze angst is dat ze techniek
tegenover de mens plaatst, als een vreemde
indringer in ons domein. Terwijl het omgekeerde
het geval is: techniek maakt ons juist tot de mensen die we zijn. Het schrijven gaf ons een ander
geheugen, en massaproductie een andere
maatschappij. Maar we zijn nog steeds mensen
– zij het anders dan vroeger.
Zondermeer, de rol van mensen is aan het veranderen. Je ziet dat er steeds meer operationele processen worden geautomatiseerd. Dat
maakt mensen echter geenszins overbodig.
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Computers zijn namelijk niet creatief. Het digitale vervangt het humane niet, en andersom ook
niet.
Neem een onderwerp als autonoom varen.
Onbemande schepen lijken nu nog science
fiction maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Veel technische systemen zijn er al. Het lijkt
een kwestie van deze te integreren. Tegelijkertijd zijn nog vele vragen op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheden en de
economische voordelen onbeantwoord. Dit zijn
vraagstukken waar wij als BLN-Schuttevaer
graag in de lead zijn. Vanuit dat oogpunt doen
we mee in de verscheidene aanvragen om pilots uit te voeren. Juist om de kansen te kunnen
pakken en eventuele negatieve consequenties
te kunnen mitigeren.
De ontwikkelingen in autonoom varen zullen
gevolgen hebben voor het concurrentievermogen van de sector. Je ziet dat het wegtransport
vol inzet op autonoom rijden. Platooning is
reeds in een vergevorderd stadium, met overigens veel support van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het voordeel voor de
binnenvaart is mogelijkerwijs nog groter, daar
de personeelskosten per unit (schip versus
truck) hoger zijn.
Tegelijkertijd stellen we ons de vraag, wat betekent het voor onze leden, de bestaande bedrijven, en hun bedrijfsvoering? Het merendeel
van de sector bestaat uit gezinsbedrijven, die
uiterst concurrerend zijn door de relatief lage
loonkosten. Het zou kunnen dat ontwikkelingen
als autonoom varen dit concurrentievoordeel
beperken. Daar komt bij dat voor velen juist het
varen/navigeren de charme is van het beroep.

Concluderend, het is geen kwestie van voor of
tegen zijn. Onze insteek is om bovenop de ontwikkelingen te zitten, onze leden hierover te informeren en te consulteren en hiermee de
ontwikkelingen mede te beïnvloeden en te sturen.
Hester Duursema

← terug naar pagina 1
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FINANCIËN
Door Wim Onderdelinden / Stichting Abri

Schenkingen in 2016 en 2017
In de maand december wordt meestal weer meer aandacht besteed
aan schenkingen aan kinderen en kleinkinderen.
Zonder schenkbelasting kan er dit jaar € 5.304,00 worden geschonken
aan kinderen en € 2.122,00 aan kleinkinderen.
In 2013 (4e kwartaal) en in heel 2014 kon er extra en belastingvrij (maximaal € 100.000,00) worden geschonken. Dit was toen een groot succes.
Dit wordt m.i.v. 1 januari 2017 opnieuw en permanent ingevoerd.
Het (éénmalig) geschonken bedrag (ontvangers moeten tussen de 18
en 40 jaar oud zijn) moet worden aangewend voor de aankoop, verbetering of verbouwing van de eigen woning of voor (gedeeltelijk) aflossing van de hypothecaire huizenschuld.
Op basis van onderstaand stroomschema blijkt dat er ook enkele addertjes onder het gras zitten:
Overleg met uw adviseur raden wij zeker aan.

www.stichtingabri.nl

← terug naar pagina 1
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SAM

De donkere dagen voor Kerst.
Mijn baasje sprak deze woorden enige tijd geleden nogal dreigend uit.
Ik lag in mijn mand en moest daar over nadenken.
Donkere dagen... wat moet ik me daarbij voorstellen!
En Kerst? Wat is dat.
Nou inmiddels ben ik op de hoogte. Wanneer ik mijn middagtukje heb
en mijn ogen weer open doe is het alweer donker.
En met Kerst, begrijp is, moet het gezellig zijn.
Open haard aan. Gezellig zacht knetterend vuur.
Gezellig wat extra lampjes aan. Een fluwelen kunstkop van een of ander hert aan de muur. Gezellig.
Gezellig, ik kan het woord niet meer horen.
En overal kaarsen aan die een afschuwelijke geur verspreiden.
Mijn verfijnd Duits-Frans reukorgaan wordt zodanig aangetast dat ik
straks niet meer het verschil kan ruiken tussen de verschillende sexen.
Levensgevaarlijk!

De verdere diepe symboliek van Kerst gaat mijn verstand te boven. Iets
met een Kerstkind en een schuur en een ezel en een os. Komt verder
geen hond aan te pas.
Ik begrijp wel dat er rond deze tijd flinke feestmalen aan de gang zijn.
Dat vind ik prettig.
Niets zo lekker als een huis verzadigd met allerlei geuren.
Van te voren samen met het baasje allerlei lekkers kopen.
Als ik hem smekend aankijk, valt er altijd wel iets te snaaien.
Maar ik begrijp ook dat dit niet de juiste Kerstgedachte is.
De Kerstgedachte is iets met naastenliefde, aandacht voor de ander,
samen delen, vrede op aarde.
Bij dat laatste hebben ze heel slim toegevoegd: aan ALLE mensen van
goede wil.
Ik lig dat alles in mijn mand te overdenken en de gedachte komt op:
“waarom doen ze dat niet gewoon elke dag.
Zijn ze in één keer klaar, altijd vrede, altijd feest”.
Dan besef ik dat er ook mensen zijn die blijkbaar NIET van goede wil zijn.
Die bederven het. Die malen om de Kerstgedachte.
Wie en waar zijn ze, wijs ze aan en ik pak ze met de Duitse kant van mijn
karakter.
Ik bijt ze en ga door tot op het bot......
Ik besef bijtijds dat dit niet de juiste Kerstboodschap is.
Ik denk dat ik het maar gewoon bij gezellig hou.

← terug naar pagina 1
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Paddenstoelenroomsoep

benodigdheden:

Pappardelle met wildragout
benodigdheden:

4 plakjes katenspek, 1 el olijfolie, 40 gr gedroogde paddenstoelen, 50 gr boter, 1 ui, 1 teentje knoflook, 1 liter
groentebouillon, 500 gr kastanjechampignons, 250 ml slagroom, 1 el
cognac, peterselie, dille.

800 gr hertenschouder, 3 el olijfolie, 1 ui, 1 winterwortel, 2 stengels
bleekselderij, 5 takjes rozemarijn, 10 bl salie, 3 dl rode wijn, 2 el balsamicoazijn, 1 el tomatenpuree, 1 blik tomatenblokjes, 3 witte boterhammen, 1 el olijfolie, 1 teen knoflook4 takjes peterselie, 1 citroen,
peper en zout, 300 gr pappardelle.

bereiding:

bereiding:

Bak 4 plakjes katenspek uit in 1 el olijfolie. Laat uitlekken op keukenpapier. Overgiet de gedroogde paddenstoelen met kokend water. Laat
ze 20 minuten wellen. Giet ze af en bewaar het welwater. Knijp de
geweekte paddenstoelen goed uit. Verhit 25 gr boter in een soeppan
en bak hierin de gesnipperde ui, fijngehakt teentje knoflook en de
gewelde paddenstoelen enkele minuten aan. Zeef het welwater en
voeg toe. Pureer met de staafmixer. Verwarm de groentebouillon en
roer de paddenstoelenpuree er door. Breng zachtjes aan de kook.
Snijd de kastanjechampignons in plakjes. Verhit 25 gr boter in een
koekenpan en bak hierin de champignons aan tot ze mooie bruine
randjes hebben.
Voeg toe aan de
bouillon. Breng
aan de kook. Roer
er tot slot de slagroom door en
warm weer goed
door. Roer er op
het laatst de lepel
cognac door en 1
el gehakte peterselie en 1 el dille.
Serveer in soepkommen en leg er
een stukje uitgebakken katenspek
bovenop.

Snijd het vlees in blokjes. Verhit 3 el
olijfolie in een stoofpan, bak het
vlees in 2-3 porties op hoog vuur
aan tot het bruin kleurt. Neem het
vlees uit de pan en zet even weg.
Fruit dan in de hete pan de ui gesnipperd de winterwortel in blokjes
en de bleekselderij ook in blokjes.
Ris de naaldjes van de rozemarijn
hak ze fijn snijd de 10 blaadjes salie klein en voeg de kruiden toe
aan de groenten in de pan.
Schep door elkaar tot het lekker
begint te ruiken, voeg dan het
vlees weer toe en blus af met de rode wijn, balsamicoazijn en de tomatenpuree. Voeg de tomatenblokjes toe.
Breng aan de kook, draai het vuur laag en laat het ongeveer 3 uur gaar stoven, tot het vlees uit elkaar valt.
Houd de hoeveelheid vocht in de gaten en voeg wat
rode wijn toe als dit nodig is. Maak ondertussen de gremolata: snijd de korst van het brood en rooster ze. Maal
ze tot kruimels. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan, bak de broodkruimels met 1 teentje knoflook fijngehakt. Laat afkoelen. Hak de takjes peterselie rasp de citroen en roer citroenschil, peterselie en
broodkruim door elkaar. breng op smaak met peper en zout. Kook de
pappardelle beetgaar, schep de saus door de pasta en leg op de
borden. strooi er wat gremolata overheen.

← terug naar pagina 1
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Desiré Savelkoul (Autena Marine) en de alsmaar veranderende wereld om ons heen

Je zit zelf aan de knop
Door Hans Jacobs
Het gaat allemaal zo snel. Het is niet meer bij te houden. Een verzuchting van ouderen, maar ook van anderen. Alleen jongeren schijnen zich van die kolkende maatschappij niet zoveel aan te trekken.
Die zitten met hun ogen vastgeroest aan
het kleine schermpje in hun handpalm.
Snelle tijden dus. Ook in de binnenvaart,
waar de ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. Gelukkig is daar
een veilige baken: Autena Marine uit Nijmegen, dat aan de Europese top staat als
het gaat om ICT en navigatie in de binnenvaart. Wat opvalt, is dat de directeur van
Autena Marine, Desiré Savelkoul de rust
zelve is. Met twee benen in de samenleving staat en als geen ander die veranderende wereld kan duiden. Communicatie,
internet, Facebook, Twitter. Zijn het de
nieuwe duivels die de samenleving in een
wurgende greep houden of is het de olie
die in die steeds maar uitdijend wereld om
ons heen het leven soepel houdt. Dat de tijden zijn veranderd, is logisch. De tijd van even over de loopplank naar de buren lopen voor
een bak koffie is er nog wel, maar minder. Het valt niet te ontkennen:
“Vroeger als je in Nijmegen op de werf lag ging je vrijdagmiddag
met het personeel naar de bar van het KSCC in de Waalhaven om
een pilsje te drinken. Dat komt er niet meer van. Het sociale contact
in de binnenvaart wordt minder.”
Bedreiging?
“Maar”, zo vraagt Desiré Savelkoul zich af: “is het een bedreiging?
Sociale media, internet zijn er ook voor om sociaal contact met elkaar te houden, om te communiceren. Facebook: wat leeft er bij

mij, waar ben ik mee bezig. Dat kun je aan je vrienden doorgeven.
Twitter. Ik heb vrienden die varen en als hij voor de eerste keer in
Renkum bij de papierfabriek aan het lossen is en daar een foto van
maakt, dan ben ik op de hoogte. Je hoort iets van iemand, je kunt
iets vragen. Het is een middel. Natuurlijk is het oppervlakkiger dan
samen aan tafel met een kop koffie. Maar de wereld draait zo snel
en alles wordt oppervlakkiger. Toen ik als schipperskind op het internaat zat en een van de kinderen ging met zijn ouders op vakantie
naar Kreta, was dat heel bijzonder. Nu betaal je voor een taxi van
ons kantoor naar het station meer dan voor een retourtje Kreta. Telematica is niet slecht. Het brengt vele
voordelen. Mijn zoon kwam naar beneden: er is een aanvaring met een veerboot. Stond op Nu.nl. Traag is snel
geworden. De mens is en blijft nieuwsgierig. Ouderen zien die snelheid als een
bedreiging. Maar wij zijn leidend. Wij kunnen kiezen.”
Middenin
Dat de professionele binnenvaart in deze tijd niet buiten Telematica kan, is overduidelijk. Maar ook wij zitten er middenin.
De mens is een onderdeel van die kolkende tijd. Bedrijven die opkomen zoals
Nokia. Wie had er vroeger geen Nokia.
Maar nu…Desiré Savelkoul: “Wij zijn nu al
bezig om de agenda van volgend jaar in te vullen. De tijd dat mijn
ouders op een stuk ijzer gingen varen is heel anders. Vroeger op het
internaat gingen we allemaal naar de binnenvaart. Nu heb ik in mijn
familie nog maar één neef die vaart. Mijn zus woont in Zweden. Mijn
moeder belt met haar. Ik zeg: neem internet, neem een IPad dan
kun je skypen, dan kun je elkaar zien.” Of die nieuwe ontwikkelingen
je gelukkiger maken, is de vraag. Desiré: “We zijn in een andere,
steeds maar veranderde wereld. Maar je zit zélf aan de knop om je
eigen geluk na te streven. Je doet het op je eigen manier. Het resultaat is hetzelfde alleen de tijd is anders, de wereld is groter geworden.”

← terug naar pagina 1
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Frank Put ‘ambassadeur’ voor de
schippers in Rotterdamse haven

Je moet je stem laten horen
Door Hans Jacobs
Hij ziet dat het beter gaat, dat het goed gaat. Maar
het is nog niet genoeg. Frank Put zit in de staf van de divisie Havenmeester van het Rotterdamse Havenbedrijf. Een invloedrijke organisatie
van 1.100 man en Frank heeft daardoor veel contact met de binnenscheepvaart. Nee, hij is geen schipper, maar heeft in zijn jeugd wel stevig tegen de binnenscheepvaart aan geschuurd door zijn vriendschap
met Jan, een straatgenoot in Rotterdam-Zuid. Een telg uit een schippersfamilie waardoor Frank buiten maar ook binnen de binnenscheepvaart thuis is.
Hij heeft de organisaties van de versnipperde binnenscheepvaart de
laatste jaren bij elkaar zien kruipen richting één sterke brancheorganisatie. Want die is nodig wil je wat bereiken, aldus Frank. “Ze zijn op de
goede weg. Maar als je weet dat de spoorwegen in Brussel 40 lobbyisten hebben zitten en de binnenscheepvaart maar 2, dan weet je dat
dat niet genoeg is. Je moet je stem laten horen, je op een positieve
manier laten gelden. Zoals ik zei: het gaat beter maar 2 lobbyisten in
Brussel is te weinig.”
Positief is hij over de ontwikkeling binnen de BLN. “In Zwijndrecht hebben ze op bijna alle dossiers iemand zitten die het volgt. Dat moet ook.
Vroeger moest een schipper van boord komen en naar Den Haag
gaan. Dat gaat dan niet altijd. Hij moet ook werken, maar als je er niet
permanent bent, dan word je niet voor vol aangezien. De BLN is nu
goed bezig.”
Frank heeft het over processen sturen en begeleiden. Dat moet professioneel. Een voorbeeld is het Huisvuildossier. Rijkswaterstaat wil de huisvuilbakken voor schippers op veel plekken weghalen en alleen tegen
vergoeding stort aanbieden. “Dat veroorzaakt veel frustraties, maar
Rijkswaterstaat drukt dat door. Dus moet je blijven ageren, blijven proberen. Moet je het proces sturen naar de richting die jij wilt. Professioneel werken, maar dat kost geld. Het lidmaatschap kost geld en dan

komt de vraag van de schipper: wat heb ik er aan? Zeker als het een
lange tijd niet goed is gegaan in de binnenscheepvaart en er bergen
schulden aangemeerd liggen. Maar de lobby heb je nodig. Kijk nu naar
de files die alsmaar toenemen. Er moet meer van de weg naar het water, maar dan moet je er wel bij zijn op die plekken waar dat beslist
wordt. Dat haal je niet met één mailtje.”
Er bovenop zitten. ”De BVB met Miranda en Wilco doen hun stinkende
best. In mijn rol zet ik ook mensen op het spoor. Zo was ik bij de havenmeester in Arnhem. Daar ligt in de omgeving van de haven veel grond
braak. Hoe krijgen we meer bedrijven uit de regio vanaf de weg naar
het water. Ik zeg: een mailtje is niet voldoende, je moet mensen blijven
bestoken. Continu.”
De boodschap is duidelijk. Volgens Frank Put moeten de schippers net
als de boeren bij wijze van spreken elke week bij de minister aan tafel
zitten. ”Stop met het calimerogedrag. Je moet het blijven proberen, je
moet je boodschap blijven herhalen.”

Opening nieuwe Breeddiep op 7 december. Uitgevoerd mede
op aandringen van de binnenvaartsector. De Rotterdamse haven is er blij mee.

← terug naar pagina 1
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De donkere dagen voor
Kerstmis
Door Sina Leeuwestein
Het is maandagmorgen en Susan brengt Tom
en Nikkie naar het internaat. Ze liggen met het
schip in Amsterdam te lossen. Op zaterdagmorgen waren ze er al en zo konden ze op zondag,
al was het een dag te vroeg, zonder dat ze
hoefden te varen, Sint Nicolaasfeest vieren.
Gelukkig is Susan vroeg genoeg weg, want op
maandagmorgen is het rond Amsterdam natuurlijk in de file rijden. En rond Den Haag en
Rotterdam is hetzelfde aan de hand, maar gelukkig zijn Tom en Nikkie niet te laat om naar
school te gaan. Als Tom en Nikkie naar school
zijn, gaat Susan nog even naar huis en naar
haar moeder voor ze weer naar boord rijdt. Als
ze even later bij haar moeder koffie zit te drinken, belt Alex en die vertelt dat ze zich niet
hoeft te haasten om naar boord te komen
want dat het wel avond wordt voor ze leeg zijn.
Hij vertelt ook dat ze hoogst waarschijnlijk in
IJmuiden kunnen gaan laden voor Bazel maar
dat ze van het kantoor daar nog over terug
bellen. Alex praat ook nog even met Susan
haar moeder en samen hebben die het erover,
dat je om deze tijd zo slecht al kunt zeggen of
je thuis kunt liggen met de Kerst. Het kan laag
water zijn of juist hoog water, het kan met recht
vriezen of dooien. En als Alex nog even met
Susan belt, dan vraagt hij of ze bij het bunker-
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schip op wil gaan halen wat hij bestelt heeft,
want ze hebben net gebeld dat ze dat binnen
hebben gekregen.
‘Wat is het toch een stuk makkelijker geworden’, verzucht Susan haar moeder als Susan
en Alex uitgebeld zijn. ‘Als je, je bedenkt, hoe
anders het was toen Jaap en jij op het internaat zaten en we alleen maar marifoon aan
boord hadden en dat ik nog geen mobieltje
bij me had als ik jullie op kwam halen’. ‘Ja,
mam dat is zo’, zegt Susan. ‘Nu kan ik bellen en
mailen met de kinderen als ze vrij zijn van
school en met Alex aan boord als ik onderweg
ben’. ‘Maar’, zegt haar moeder dan, ‘het is
nog steeds zo dat altijd als je aan het varen
bent het water laag kan zijn, of het hard kan
gaan vriezen en dat er te veel wind is op het
IJsselmeer, om te varen. En vooral om deze tijd
voor Kerst moet je er nog wel eens op rekenen,
zei je vader altijd al’. ‘Ja mam, dat zal ook wel
nooit veranderen al hebben we nu radar, een
kopschroef, een echolood en nog veel meer
aan boord wat het makkelijker maakt om te
varen’, zegt Susan. ‘Ja, kind’ zegt haar moeder,
‘de natuur hebben we nog steeds niet zelf in
de hand maar ik hoop dat de weergoden mee
werken en dat jullie met de Kerst thuis kunnen
liggen.’

← terug naar pagina 1
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spraak met Arild en NNP), aan het waterschap
op welke locatie het kunstwerk te plaatsen.
Langs de snelbinder bij de haven, is ons voorHet is bijna geschiedenis ……….. In
stel. Maar dat wordt afgekeurd. Dan in de
2013 schrijft de Vereniging van woonschebuurt van de nieuwe handelskade, stelt de
pen in de Waalhaven, Nieuw Nijmeegs Peil
commissie voor. Daar worden we blij van! Een
(NNP) een prijsvraag uit over het aantal ankers
mooiere locatie is haast niet denkbaar voor dit
dat uit de Waalhaven zal worden opgebagimposante en stoere kunstwerk. We schrijven in
gerd. Dertien, blijkt na drie maanden baggeons ankerrubriek in de Brug “Vlak langs de snelren, ze worden opgeslagen door aannemer
binder en langs de weg
Van den Biggelaar. De
markeert het kunstwerk het
winnares is een jonge
entree van de haven met
meid uit het Waterkwarmooie doorkijkjes naar de
tier, die aan boord van
schepen. Letterlijk en figuurwoonschip De Waalrus
lijk ‘Ankers in zicht!’ . Maar
haar prijs van €100.-- in
helaas, wederom werkt het
ontvangst neemt. Alle
Waterschap niet mee. Het
goede inzendingen worvoorstel wordt afgekeurd.
den vervolgens getrak2014 en 2015 gaan voorbij
teerd op een tochtje over
zonder resultaat. Maar de
de Waal met de sleper
aanhouder wint. In de zoIJsland van Rimar Services.
mer van 2016 komt er weer
Het is een prachtige dag!
wat schot in de zaak. Het
Maar nu de ankers. Daar
waterschap, de gemeente,
maakt metaalkunstenaar
de kunstenaar en NNP gaan
Arild Veld een indrukwekakkoord met de plaatsing
kend kunstwerk van, “Anvan het kunstwerk, op het
kers in Zicht!” Het bestaat
stuk groen tussen de Neptun
uit een rij van 7 ankers en
Arid met het ankerkunstwerk
en het huis van mevrouw
het is de bedoeling dat
Wendt. Daar staat al een
het in de omgeving van
mooi vogelhuisje, maar er is plaats genoeg. Er
de haven wordt geplaatst in het kader van Nijmoet nog wel even een omgevingsvergunning
meegs nautisch erfgoed. De gemeente werkt
komen. Nou ja, even…. Dat kan nog een paar
mee, ze keurt Arild ontwerp goed en stelt geld
maanden duren. Als alles meeloopt, dan staat
ter beschikking. Dan begint het……het indiehet er, begin 2017? Mogen we hopen? Dan
nen van technische tekeningen, rapporten
kan iedereen van “Ankers in Zicht” genieten!
over hufterbestendigheid en -als dat alles uit-

ANKERS IN ZICHT!

eindelijk goedkeuring gevonden heeft - de
voorstellen van de kunstcommissie (in samen-

Marij Steenbeek

← terug naar pagina 1
WINDKANTER
Door: Corvee
“Vrede op aarde aan de
mensen van goede wil!”
De Kersttijd is de periode waarin
we elkaar ‘vrede’ en ‘vrede op
aarde’ toewensen maar ook na eeuwen en
eeuwen worstelen slaagt men er maar niet in
dat te bereiken ook al zijn er zoveel mensen
van goede wil. Gelukkig zijn er heel wat mensen die ondanks alles redelijk tevreden hun leven slijten maar het wordt hen wel erg moeilijk
gemaakt door alle ellende in de wereld waar
ze weinig of niets aan kunnen veranderen.
Door de visuele beelden van al die ellende, via
de moderne communicatiemogelijkheden in
huis afgeleverd, kun je toch moedeloos worden en de ‘knop’ van het toestel maar omdraaien. Ook krijg je wel eens de indruk dat het
in vrede leven je niet gegund wordt door de
politiek, de vakbonden en de media. Een tevreden mens is voor hen blijkbaar een oninteressante bevolkingsgroep van uitgebluste
mensen waarmee je de barricades niet kunt
opgaan en waar je geen snorkende krantenkoppen of Tv- programma’s mee kunt opvullen
en zo dreigt deze groep ‘niet bestaand’ te
worden. Onrust en onvrede zijn voor sommige
politiek partijen, de vakbonden en de media
blijkbaar noodzakelijk om hun belangrijkheid
en bestaansrecht te bewijzen en daarom
wordt onrust en onvrede eerder aangewakkerd dan gesust. Normale politieke geschillen
worden uitvergroot en door de media ‘laaiende ruzies’ genoemd waarbij de ‘messen geslepen’ worden, personen elkaar ‘in de haren
vliegen’, waar iedereen door iedereen wordt
‘bedonderd of belazerd’ en waar de grotere
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politieke partijen worden beticht van ‘kiezersbedrog’ als bij het vormen van een kabinet
concessies gedaan moeten worden. Het vertrouwen in de politiek wordt zo steeds meer en
meer ondergraven. Wie wind zaait zal storm
oogsten en dat is te zien in ons parlementair
stelsel dat uitgehold dreigt te worden door de
roep om volksraadplegingen om daarmee regeringsbesluiten te overrulen. Raadgevende
parlementaire enquêtes zouden het stemmen
voor een politieke partij in de Tweede Kamer
wel eens tot een wassen neus kunnen maken.
Wat heeft dat dan immers nog voor zin als
soms recalcitrante figuren met 300.000 handtekeningen van mensen met misschien twijfelachtig politiek inzicht, een enquête kunnen
uitschrijven om daarmee mensen te mobiliseren die zo wie zo overal tegen zijn? Gezond
denkende mensen hebben gewoon geen zin
om aan die poppenkast mee te doen maar
staan zo wel buitenspel. Ook de Tweede Kamer zelf dreigt stilaan een soort Poolse Landdag te worden met steeds meer politici die
zich superieur wanen, de democratisch genomen besluiten ven de eigen partij niet accepteren, zich losmaken van de gevestigde partij
en een eigen koers gaan varen met een achterban die ook alleen geïnteresseerd lijkt in eiHuisje wèl tevree!

gen standpunten of het direct eigen belang.
Overtuigd van het eigen gelijk wordt er dan
naar tegenargumenten nauwelijks nog geluisterd en zo beperkt het zogenaamde Zwarte
Pietendebat zich dus niet tot het kinderfeestje
alleen. Niet iedereen zal het eens zijn met de
hersenspinsels van Corvee, maar hij voelt zich
verwant met mensen die weliswaar niet rijk,
toch een tevreden leven proberen te leiden
maar helaas nooit in beeld worden gebracht
of naar hun mening gevraagd. Veel mensen
besteden hun kostbare tijd liever aan hun werk,
hun gezin of zijn betrokken bij sociale activiteiten in plaats van zich te verdiepen in moeilijke
politieke vraagstukken. Daarvoor wordt immers
een parlement gekozen met hopelijk wijze en
oprechte mensen die elkaar om hun mening
respecteren. Wat meer tevredenheid zou ons
land toch niet misstaan want ook al is alles nog
geen koek en ei, een volmaakte wereld zal het
misschien nooit worden. Laat ons op het einde
van 2016 eens terugblikken naar wat er al is bereikt na de Tweede Wereldoorlog en onze zegeningen eens tellen. Wie daar moeite mee
heeft moet maar eens in gesprek gaan met de
nu nog levende vooroorlogse generatie. Een
dosis tevredenheid zal dan zeker op zijn plaats
zijn, al mag er wel wat beter gezorgd worden
voor degenen die het echt nodig hebben en
buiten de boot dreigen of zijn gevallen. Meestal behoren de hardste schreeuwers echter niet
bij deze groep, worden wel uitgebreid in beeld
gebracht maar vertroebelen op die manier het
juiste debat.
Ondanks alle ellende in de wereld, de vele
problemen en zorgen een:
‘Zalig en gezellig Kerstfeest en Gezegend
Nieuwjaar’

← terug naar pagina 1
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2016
16-12
17-12
18-12
19-12
20-12
21-12
22-12
23-12
24-12
25-12
26-12
28-12
30-12
31-12

Dhr. Han de Beyer; Tamara Diks.
Jos de Jong.
Mevr. Rina Peters-Colmbijn.
Dhr. Han van Angelen; Linda Zijlmans, van mvs “Esti”; mevr. Jo Heijmen-Arntz “Hermina”; mevr. Lenie Arntz; dhr. Theo Nuy.
John Rutjes; A.J. Vink-Nab.
Mevr. Annie Derksen-Bisschops; Jos van Oyen; Noel Diks; dhr. H.
Sieger.
Astrid Bouwens; dhr. Eugené Savelkoul; Bo Bosman.
Dhr. Nol Verberck “Elithe”; Victor Peters; Anja Benda; dhr. Nico
van Lent, m/s. “Maja”.
Dhr. Jan Derksen, v/h van m/s “Pax”; Johanna Lagarde; Antoinette van Weel, v/h “Reina”.
Maurice Vranken; Maurice Kievits.
Mary van de Donk-van de Heuvel; Laura Pruyn.
Senna Hoveling.
Hans Peters.
Mevrouw A. Huibers-van Lent; Henry van Ommen; Gerard Jansen.

2017
Dhr. A.J. Meeuwsen; Corrie Buil-Bonink.
Gert-Jan Nuy.
Valentijn Peters; Gwendy van Raaij.
Rinaldo Kerkhof; Dennis van Zoest; John Brugman; Finette Stenssen.
5-1 Mevr. Tonissen-Coenen; mevrouw Huibers-Knieriem; dhr. Jan Heymen, v/h Stomerette; 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.
12-1 Hans van Otterloo.
13-1 Dhr. John van Oijen; mevrouw Ria Vermeeren-Huibers; dhr. Willy
Joosten; dhr. Edwin Peters; dhr. Eef Bosman; mevr. Pauline Vermaas m/s “Poolster”.
14-1 Fien de Goey, m/s "Maasvallei"; mevr. J. Tonissen-Lips.
1-1
2-1
3-1
4-1

← terug naar pagina 1
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MISINTENTIES

ZONDAG 25 DECEMBER 2016
Voor fam. Driessen-Driessen en fam. Driessen, Chantal Wolf, Vincent
Derksen en Marijke van Oyen.
MAANDAG 26 DECEMBER 2E KERSTDAG 2016

MISINTENTIES ZONDAG 18 DECEMBER 2016
Voor dhr. en mevr. Frits en Dora Pruijn, voor ouders van Haag en Leni
Broekmeulen, ouders Driessen-Verbeet, ouders van Steen-v.d. Wielen,
Adri van Thiel en Han Dane, dhr. Theo Centen, ouders Kuenen-v/d Asdonk, voor ouders Wennekes-van Oijen, Gerard Wennekes en Elise
Derksen-Wennekes en overledenen uit de familie Wennekes, voor
fam. Joosten v/h ms. Constatine, dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus,
voor mw. Rina Derksen, dhr. Gerrie Bom, voor ouders Jo en Trees Huisman-Laeijgraaf, voor dhr. Ton van Bon, voor aalmoezenier Werner
Paquet, mevr. G.J. Bosman-Gerritsen, ouders Lameijer-van Dommelen.
-bijzondere intentie
-voor onze zieken

MISINTENTIES ZATERDAG 24 DECEMBER 2016
Familieviering 18.00 uur
- Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermisen Circusgemeenschap.
- Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.
Nachtmis 21.30 uur
- Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermisen Circusgemeenschap.
- Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.

Fam. Driessen-Driessen en fam. Driessen, dhr. N. Eckelboom, dhr. P.
Wanders (v/h San Antonio), voor ouders van der Werf, dhr. G. van
Laak, aalmoezenier Werner Paquet.
-Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermisen Circusgemeenschap.
-Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.
-Voor het 40-jarig jubileum van het KSCC Schipperscentrum
-Voor het 10-jarig bestaan van de landelijke parochie voor binnenvaart, kermis en circus.
-Uit dankbaarheid van de grondleggers v/h KSCC en parochie
-Uit dankbaarheid voor 45 jaar priester/directeur.
-Voor overleden ouders en familie van Welzenes-Klarenaar
ZONDAG 1 JANUARI 2017 NIEUWJAAR
Voor pater Sjef van Dooren sdb, voor ouders Huibers-Buil, ouders Peters-van Beek.
-

Zegen over het Nieuwe Jaar 2017

-Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermisen Circusgemeenschap.
-Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.
ZONDAG 8 JANUARI 2017
Pater Paschalis, ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius, voor ouders Vermeulen-Suykerbuyk v/h van ms “Pocahontas”, dhr. Wim Oudakker, Nancy Rensen-v/d Brink, dhr. Wil Meesters.

← terug naar pagina 1
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

GEBOREN:
23-11-2016: LOET DAAF MARIA RAASSENS. Zoontje van Laurens en
Claudia Raassens en broertje van Brent. Corr.adres: Pomperschans
6b, AV LEENDE.
GEDOOPT:
27-12-2016: GIEL en ANNA JANSSEN. Giel en Anna zijn kinderen van
John en Josje Janssens - Steegs en broertje en zusje van Niels.
Corr.adres: Meloenstraat 18, 6543 ZG NIJMEGEN.

12-12-2016: THEO en ELLA KOPPELAARS zijn gestopt met varen op de Don
Bosco II en zijn verhuids naar Maasboulevard 104, 3331 ML ZWIJNDRECHT.
OVERLEDEN:
25-11-2016: AAD VAN HOORN. Weduwnaar van Nel van Hoorn - van Altenborg. In de leeftijd van 78 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden in
crematorium ‘Zuylen’ te Breda. Corr.adres: Anemoonlaan 8, 4941 XL
RAAMSDONKSVEER.
07-12-2016: WERNER PAQUET. Hoofdaalmoezenier/pastor van DuisburgRuhrort (D). In de leeftijd van 74 jaar. De plechtige uitvaart heeft plaatsgevonden op 16 december in St. Maximilliankerk te Duisburg.

KERMIS

VERHUISD:

HUWELIJKSJUBILEUM:

MERIJN en ANNA-KATRIEN BROEDERS. Zijn verhuisd van de Hollenhof
13 in Warmel naar Lakenstraat 59, 6659 BH WAMEL.

12-12-2016: HUBÉRE en FIETJE KUNKELS zijn 50 jaar getrouwd.
Corr.adres: Beneluxstraat 20, 6014 CC ITTERVOORT.

Christoffel Nieuws
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DE
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ONZE ZIEKEN

Inzegening ms Lorca.
Op zaterdag 17 december wordt door de aalmoezenier B.E.M. Van Welzenes het ms Lorca ingezegend. De inzegening vindt plaats om 13.30
uur op de scheepswerf Asto in Raamdonksveer.

* Mevr. N. Keuvelaar, (Afd. B44 – kamer
12).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV HEINEMANNSTRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Anita Martens-van Wijk.
WIJCHEN, PUTTERSTRAAT 18, 6601 AM.
* Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent.
NIJMEGEN, BLOEMENDAALSEWEG 16,
6542 RG.
* Mevr. Bep Burgers-Dekker.
BOXTEL, ZORGGROEP ELDE, LIDUINAHOF
35, 5281 AD.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.

* Mevr. Marja Straathof (Hospicegroep
Alphen-Nieuwkoop).
ALPHEN AAN DEN RIJN, BERKENSTRAAT 6,
2404 VX.
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC 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.
* 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.

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

← terug naar pagina 1
SPECIAL
De vergroening
van de binnenvaart
Door Robert Kasteel
Nederland is van oudsher
een internationaal knooppunt van zakelijk verkeer en goederenstromen.
De Europese economie trekt aan en dat is de
afgelopen tijd te merken op de Nederlandse
wegen. De druk op de wegen neemt toe en
daarmee het aantal files. Dit toenemende
aantal files is slecht voor het bedrijfsleven en
daarmee onze economie.
Onderdeel van ons logistieke
systeem – en belangrijke factor
voor het vestigingsklimaat in Nederland – is het goederentransport over water. Met als
alternatief de binnenvaart heeft
Nederland grote kansen om de
Nederlandse wegen te ontlasten en daarmee de filedruk te
verminderen.
De binnenvaart is een efficiënte, schone en veilige transportmodaliteit. De voorheen
onbetwiste toppositie van de
binnenvaart op het gebied van
schoon transport, staat echter
ter discussie. Het gat tussen de
lucht-emissies door wegvervoer
en door binnenvaart wordt snel
kleiner. Het wegvervoer heeft
de laatste jaren een grote
sprong voorwaarts gemaakt in
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milieuprestaties, met name door de Euro VI
motoren.
De binnenvaartsector staat dan ook voor een
grote en noodzakelijke vergroeningsslag. Bovendien wordt in 2019/2020 een Europese
emissienorm voor nieuwe motoren in binnenvaartschepen van kracht: de ‘Non Road Mobile Machinery’ (NRMM) richtlijn. Daarnaast staat
de Rotterdamse haven vanaf 2025 alleen nog
binnenvaartschepen toe met CCR-II-motoren
of schoner.
Er wordt echter een relatief beperkte emissiereductie voor de bestaande vloot verwacht
deze maatregelen, waardoor er een trage
transitie naar schone motoren is te verwachten. Dit heeft een aantal oorzaken:
•
De markt voor scheepsmotoren is zeer

•
•

•

klein t.o.v. motoren voor het wegver
voer waardoor de technische ontwikke
ling trager is.
De technische levensduur van scheeps
motoren is relatief lang.
De verwachting is dat veel onderne
mers om bedrijfseconomische motieven
de bestaande motoren blijven reviseren
en de investering in nieuwe motoren zo l
ang mogelijk uitstellen.
Uitdagingen met betrekking tot
Financiering.

Hoewel er een breed maatschappelijk belang
zowel vanuit een milieu perspectief als vanuit
het goederenvervoer perspectief is om de milieu positie van de binnenvaart te versterken,
zal een groot deel van de binnenvaart zonder stimulering niet
voldoen aan de wens voor een
duurzaam alternatief.
De Nederlandse binnenvaartsector moet in de toekomst blijvend toonaangevend kunnen
zijn, ook op het gebied van
duurzaamheid. Ook motorenleveranciers moeten in staat worden gesteld motoren te
ontwikkelen die voldoen aan de
milieu eisen.
Dit alles vraagt om een overheidsbeleid dat dat additionele
(financiering) maatregelen
neemt, ook op Europees niveau, gezien het grensoverschrijdende karakter van de
binnenvaart.

← terug naar pagina 1
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AGENDA SCHIPPERSSOOS ZWIJNDRECHT nov/dec 2016

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2016

Vr 16 december

Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.

Di 20 december 14.00 uur

Kerstsoos. Julia Internaat

Elke derde zonEucharistieviering met ontmoeting in
dag van de
11.00 uur Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
maand
Rotterdam

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht: J. Wijnen - Smit, telefoon: 06-10 97 92 95, e-mail:
Jean1942@xs4all.nl

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

AGENDA KSCC HET ZUIDEN dec 2016/jan/febr 2017
Zondag

10.30 uur

Woensdag

14.00 uur

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

Zo 18 december

13.00 uur

EXTRA
Eindejaarsbrunch Boelaars R’veer (viering 25-jarig bestaan). Afscheid pastor Ad van Kuijck.

Zo 25 december
Ma 26 december
Zo 1 januari
Zo 8 januari
Za 21 januari
Di 24 januari
Di 21 februari

10.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
09.30 uur

Eerste Kerstdagviering
Tweede Kerstdag. Geen Woord en Communicatiedienst.
Nieuwjaarsreceptie. Na de Woord en Communicatiedienst.
Zaalvoetbaltoernooi ‘t Zuiden. Amershal te Made. 25 jarig bestaan nu voor de laatste keer.
Lezing door Leen ten Hof over Scheepvaart in West-Brabant
Rikconcours
Rikconcours

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

← terug naar pagina 1
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AGENDA KSCC NIJMEGEN december 2016/januari 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag

10.30 uur

Stafvergadering

Dinsdag

10.00 uur

KSCC gymnastiek

Woensdag

10.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag

19.00 uur

Repetitie KSCC koor
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vrijdag 16 december

14.00 uur

Kerststukjes maken voor de Kerstmarkt

Zondag 18 december

12.15 uur

Kerstmarkt op het KSCC

Maandag 19 december

13.30 uur

Workshop kerststukjes maken met Yvonne Meering

Donderdag 22 december

09.00 uur

Bijeenkomst Kon. BLN-Schuttevaer

18.00 uur

Herdertjesviering voor en met de kinderen m.m.v. de aalmoezenier, Clarine, Lizette en Alexe Wagemakers, Antoin, Mieke, Femke en Hidde Kuenen.
Kerstnachtviering. Voorganger B.E.M. Van Welzenes sdb. M.m.v. KSCC Koor o.l.v. André Raaymakers,
Martien Hoenselaar (orgel en piano) en trompettisten Stefan Peters en Philip v.d. Ven.
Eerste Kerstdagviering. In de piste van circus Freiwald, Jonkerbosplein Nijmegen. Voorganger B.E.M. Van
Welzenes sdb. M.m.v. KSCC Koor o.l.v. A. Raaymakers en de Waalkanters o.l.v. G. Verschuren. Silvia Greve (solozang), Ingeborg Hubens (piano) en artiesten van de familie Freiwald.
Tweede Kerstdagviering. Voorgangers: Mgr. A. Van Luyn sdb, pater Clemens Schlierman sdb en B.E.M.
Van Welzenes sdb. M.m.v. Jacques Verkerk en samenzang. 40 jaar KSCC Schippers/parochiecentrum, 10
jaar Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Kermis en Circus, 45 jaar priesterschap aalmoezenier B.E.M.
Van Welzenes.
Herhalingscursus reanimatie en AED van Cuore
Doop Giel en Anna Janssen.
Kon. BLN-Schuttevaer vergadering in het Kolpinghuis, Smetiusstr. 1, Nijmegen
Kon. BLN-Schuttevaer bal in het Kolpinghuis.
Telematicadag 2016. Thema: ‘De beurs van morgen’.

Zaterdag 24 december

21.30 uur

Zondag 25 december

10.30 uur

Maandag 26 december

11.00 uur

Dinsdag 27 december
Woensdag 28 december
Donderdag 29 december

10.00 uur
16.00 uur
15.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Zondag 1 januari

19.00 uur
20.00 uur

Heilige Mis voor de Millingse Schippers Vereniging St. Nicolaas in zaal De Kastanje Heerbaan 119,
Millingen a/d/ Rijn. Aansluitend brunch.
Nieuwjaarsviering KSCC Nijmegen. Zegen over het nieuwe jaar. M.m.v. KSCC Koor o.l.v. A. Raaymakers,
Hettie, Jozien en Margo v/d Berg.
Nieuwjaarsreceptie / bal KSCC met achtergrondmuziek.

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

← terug naar pagina 1

Welkom op Telematicadag donderdag 29-12
De 21e Telematicadag voor de binnenvaart
staat het teken van effecten van
digitalisering op de vrachtenmarkt in de binnenvaart.
Jarenlang was het aanbod van digitale marktplaatsen in de binnenvaart heel
overzichtelijk. Ineens ploppen overal digitale
initiatieven op, zo lijkt het wel. In 2016 zijn er
zomaar drie aanbieders in de binnenvaart bijgekomen.
Is dit nu die beroemde 'digitale disruptie'? Vissen alle aanbieders in dezelfde vijver? Hoe
gaat dit zich ontwikkelen? Hoe kan ik hier als
ondernemer mijn voordeel mee doen?
Er is weer een tiental bedrijven en ontwikkelaars aanwezig op het gebied van nautische
automatisering en dienstverlening. Een overzicht vindt u op www.binnenvaart.org
Grijp je kans en spreek ontwikkelaars, beleidmakers en beslissers rechtstreeks aan! De sfeer
is warm, gemoedelijke en informeel in de dagen tussen kerst en oud-en-nieuw.
Dit is het enige moment in het jaar waarop je
iedereen kunt treffen die ‘iets’ heeft met ICT in
de binnenvaart. Een ijzersterke formule die al
21 jaar werkt.
Waar: KSCC Schipperscentrum
Waalhaven 1k (navigatie: Havenweg) 6541
AG Nijmegen.
Hoe laat: 9:30 – 17:00 uur
Gratis toegang! Aanmelden niet nodig, maar
we vinden het fijn als je even laat weten dat je
komt. Stuur ons even een mailtje.
Informatiemarkt
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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
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