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De tijd van de papieren versie Volaan Vooruit en Informatie-
bulletin ligt bijna 2 jaar achter ons.
We zijn blij deze stap genomen te hebben. Informatie heet van
de naald is mogelijk, de artikelen worden verluchtigd met een
foto en – dat is heel belangrijk – we bereiken veel meer onze
doelgroepen: de schipper aan boord, de oud-schipper met
zijn familie aan de wal en de kermis- en circusexploitant die
onderweg zijn. Maar ook de exploitanten die hun bedrijf heb-
ben beëindigd en genieten van een ‘thuis’.

We kijken naar de toekomst – helpt u mee en vult u de enquê-
te in?
Evalueren is belangrijk en daarbij hoort stappen zetten naar de
toekomst. Elke maandag komt de Christoffel Nieuwsbrief  aan
de orde in de wekelijkse stafvergadering, maar ook tijdens het
10 minutengesprekje met Hans onze ICT- man. Met hem zijn we
zeer blij.
De redactie bereidt een enquête voor. Zij wil peilen of de
Christoffel Nieuwsbrief gelezen wordt en of de informatie goed
landt. We willen weten of u uitkijkt naar de verschijningsdatum
van het Christoffelnieuws en wat u het meest interesseert.
We zullen het op prijs stellen een indruk te krijgen van hoeveel
mensen de Christoffel Nieuwsbrief lezen. We horen vaak de
opmerking: ”Ja, dat wisten we niet. Ik heb de onlangs versche-
nen uitgave nog niet open gemaakt”. Wij weten dan dat het

bericht er 2 of 3 keer heeft ingestaan. En niet is gelezen.
De enquête zal bestaan uit korte vragen voor korte ant-

woorden.

In deze Kersteditie van de Christoffel Nieuwsbrief -
het nieuws Magazine voor kermis, circus en binnenvaart -
vindt u het reguliere nieuws, de diverse kerstwensen en in de
Kerstspecial artikelen van diverse mensen, organisaties en be-
drijven die met het KSCC en de parochie verbonden zijn.
Aan de schrijvers ervan onze hartelijke dank.

Ook maken wij van deze gelegenheid gebruik om onze adver-
teerders hartelijk dank te zeggen voor de advertenties die zij
plaatsen in Christoffel nieuws. Wij hopen dat zij u rendement
opleveren.

De redactie heeft veel zorg besteed aan deze Kerstspecial. Wij
hopen dat u ook in deze toch weer drukke tijd de rust kunt vin-
den de Christoffel Nieuwsbrief te lezen.
En hebt u een idee, hebt u een vraag of opmerking: welkom.

De redactie wenst u allen een zalig kerstfeest en zegen en ge-
zondheid in 2019 en nog heel veel jaren.

De redactie

Van de redactie

Over de voorkant van deze kerstspecial:

Dit lijkt een gezellig wintertafereel te zijn in een doorsnee Brabants dorp. Bij
de herberg heerst grote drukte. Maar op de voorgrond, rechts in het midden,
is een vrouw te zien gezeten op een ezel, vergezeld van een man met een
zaag op zijn schouder die een os leidt. Het zijn uiteraard Maria en Jozef, die
wegens de door de Romeinen uitgeschreven volkstelling naar Bethlehem zijn
afgereisd, de stad van Jozefs voorouders. Voor hen is er geen plaats in de
herberg.
Volkstelling te Betlehem (1566)
Door: Pieter Brueghel de Oude ca. 1520-1569
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DIEPGANG

In 2018 hadden we veel te maken met droogte. Wa-
ter in rivieren kwam laag te staan. Gebrek aan diep-
gang betekende voor schippers dat de voortgang
van de scheepvaart werd belemmerd. Het gebrek
aan diepgang leek wat voorbij te gaan aan de rest
van de samenleving.

Op weg naar Kerstmis, zie je in de media interviews
over de vraag wat Kerstmis betekent. Een journalist staat dan met
microfoon in een winkelstraat. Geïnterviewde staan met de handen
vol boodschappen, maar vaak met lege handen wanneer het gaat
om de betekenis van het Kerstfeest: "Kerstmis? Ik weet het niet.
Warmte en gezelligheid?". Van het gebrek aan diepgang op Kerst-
mis lijken niet veel mensen wakker te liggen.

Wakker liggen helpt niet echt. Wat wél zou helpen is: méér aan-
dacht voor de betekenis van Kerstmis, dat God zoveel van de we-
reld houdt, dat Hij lang geleden is mens geworden in ons midden (cf
Johannes  3, 16). Op Kerstmis vieren we die geboorte van Jezus: God
die solidair is met ons, mensen.

Het zou de moeite waard zijn, wanneer méér mensen de betekenis
van Kerstmis vasthouden of opnieuw leren kennen. In de persoon
van Jezus is de liefde van God gekomen voor alle mensen. Hij leert
ons de rijkdom van naastenliefde en solidariteit, de opdracht om de
vrede te bewaren, de uitdaging om zorg te hebben voor de aarde.

Méér diepgang waar het gaat om de betekenis van Kerstmis, helpt
ons om méér aandacht te hebben voor de liefde van God. Durven
we in het licht van dit geloof ook te erkennen dat de omgang van
de mens met de natuur, op dit moment wel eens de belangrijkste
oorzaak zou kunnen zijn van droogte en gebrek aan
water in onze rivieren?

Ik wens ons allen -in meerdere opzichten- méér diep-
gang toe.

J. van den Hende
bisschop van Rotterdam
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Zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar

Het is bijna Kerst en Oud en Nieuw. De tijd van het jaar
om gezellig samen te zijn met familie en vrienden. Voor fa-
milies die rondreizen en –trekken zijn er niet zoveel momen-
ten in het jaar om samen door te kunnen brengen.

Als gemeente Nijmegen waarderen wij de rol die het K.S.C.C.
al bijna 42 jaar vervult voor deze gezinnen. Hier ontmoeten zij
elkaar, wisselen zij nieuws uit en delen zij ervaringen.  Iedereen
is welkom in uw centrum, ongeacht ieders levensovertuiging.
U zet uw motto ‘Doe wel – en kijk niet om’ om in daden. Een
mooie gedachte  in deze decembermaand, waar wij veel
waardering voor hebben.

Bijzonder is ook dat u al jaren een nieuwsbrief maakt voor de
families die rondreizen en –trekken. Dat deze nieuwsbrief digi-
taal steeds populairder wordt en daarmee het bereik steeds
groter, is één van de voordelen van dit digitale tijdperk!

Het K.S.C.C. en het landelijke parochiecentrum zouden niet
kunnen functioneren zonder alle vrijwilligers die zich sinds jaar
en dag inzetten. Zij zorgen voor alle feesten, vieringen en an-
dere activiteiten waar bezoekers aan kunnen meedoen. En
natuurlijk voor het Christoffel Nieuws dat elke 2 weken ver-
schijnt. Het K.S.C.C. is gewoon niet meer weg te denken uit
Nijmegen.

Ik wens u allen zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!

Drs. H.M.F. Bruls

   Burgemeester

Liefde, Vrede, Vertrouwen en Hoop

Dat is het thema van de kerstviering op het St. Nicolaas inter-
naat op zondag 16 december a.s. Rondom een mooi kerstver-
haal vieren wij ons kerstfeest op het internaat. In de
voorbereiding staan alle kinderen, ouders en begeleiders stil bij
de betekenis van deze woorden en proberen we onze eigen
inhoud aan deze belangrijke deugden te geven.

Ook de spreuk van Loesje:

“zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs
zijn”

krijgt een plekje in deze laatste maand van
reflectie.
Hoe blijven we ons best doen een tolerante
samenleving te zijn? Kunnen we ons in elkaar
verplaatsten, elkaar begrijpen? En hoe gaan
wij daar in onze mini-samenleving van het
internaat, logeerhuis en kamertraining mee
om?

Iedereen is verschillend, heeft een ander karakter, een andere
achtergrond, andere wensen en verlangens.  Hoe mooi is het
als we met elkaar in gesprek kunnen gaan en door naar elkaar
te luisteren ons in te leven in de ander. Bij ons op de locatie,
waar in alle huizen verschillende kinderen en jongeren wonen,
krijgt het al enigszins gestalte. Door met elkaar om te gaan leer
je elkaar kennen. Dat is waardevol en geeft vertrouwen voor
de toekomst.

Voor 2019 wensen we iedereen een inspirerend en liefdevol jaar.
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TIJD
Er wordt de laatste tijd veel tijd besteed aan het verschijnsel
tijd. Denk maar eens aan de discussie over zomer- of wintertijd.
Verder kennen we de vele spreekwoorden over tijd, zoals; tijd
kost geld en; de tijd vliegt. Verder gebruiken we het woord tijd
vaak te pas en onpas, als het ons uitkomt. Hoe vaak komt het
niet voor, als mensen aan iemand iets vragen, dat het ant-
woord is, daar heb ik geen tijd voor, waar ze meestal mee be-
doelen, daar heb ik geen zin in.
Ook denken we dat we grip op de tijd hebben bijvoorbeeld;
we nemen er de tijd voor of; we hebben tijd zat, terwijl voor
iedereen maar 60 minuten in een uur zitten.
Dat de meeste mensen tijd tekort
komen merk je zo gauw er een
afspraak gemaakt moet worden,
dan moet gelijk in de agenda ge-
keken worden met de klacht, dat
het wel erg vol zit. Kortom we heb-
ben geen tijd, d.w.z. we hebben
steeds minder tijd voor elkaar, ter-
wijl het niet aan de tijd ligt maar
aan een verkeerde planning en
instelling en daar komt het weer
als een dooddoener, het is een tijdverschijnsel ja ja, daar pro-
beren we mee weg te komen. Moet alles dan toch in een
keurslijf van tijd gegoten worden en dat we nog meer een
slaaf van de tijd worden, dan is het wel treurig met ons gesteld.
Ik kwam op het idee om over tijd te schrijven, toen ik op TV een
documentaire zag van een Engelse antropoloog die als een
soort ontdekkingsreiziger geïsoleerde stammen bezocht, waar
hij dan meestal een week bleef. Bij zo een stam sprak hij met

het stamhoofd over tijd en wat bleek zij kenden het begrip
tijd niet. Ze kenden alleen de tijd van licht en don-

ker, hij sprak: ‘wij staan als het licht wordt en

Beste allemaal,

Volgens mij was het gisteren dat ik een stukje heb
geschreven voor de Christoffel Nieuwsbrief. Maar
het is weer een jaar geleden. Vindt u ook dat het
zo snel is gegaan? Nu ik wel.

Nu komt er weer een gezellige, maar drukke tijd aan.
Met alle vrijwilligers proberen we het weer klaar te krij-
gen. Hierbij wil ik ze allemaal heel hartelijk bedanken voor alle
hulp.

Mochten er mensen zijn die zich thuis vervelen, u bent welkom
om het beheerdersteam bij te staan.

Verder wil ik iedereen mooie kerstdagen en een heel goed en
gezond 2019 wensen.

Door Ria Lentjes

de hanen kraaien, allemaal gelijk op, (ze slapen
allemaal in een grote hut) en gaan samen eten en
werken en als het donker wordt gaat het vuur aan, eten we
samen en vertellen we verhalen en gaan allemaal gelijk sla-
pen’. Zo verliep bij hun een dag. Ik was redelijk jaloers op dat
rustige tempo.
Ik ben echter bang dat we aan onze tijdverschijnselen niet
veel meer kunnen veranderen. Ik las van een klein meisje dat
aan haar oma vroeg, oma heeft u daar tijd voor, waarop de
oude oma zei:  ‘Ach kind bij de dood is nog niemand te laat
gekomen’.
Alle leden van de gymnastiekclub wensen iedereen, een heel
goed Nieuwjaar toe.

Jan Hoks
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WERKGROEP PWA  VAARVAKANTIE

Hallo allemaal,
Zo tegen het eind van het jaar, is het ge-
bruikelijk dat we weer eens van ons laten
horen.
Eind april afgelopen jaar, zijn we weer op-
stap geweest met de Prins-Willem-Alexan-
der. Dat is toch iedere keer weer een hele
onderneming. Er moeten voldoende vrij-
willigers te vinden zijn. Nou hebben we
meestal vrijwilligers genoeg, alleen ver-
pleegkundigen en/of verzorgenden, daar
is best moeilijk aan te komen. Mensen die
nog werken, moeten er toch een
week vakantie voor opnemen en
soms valt die vaarvakantie precies
in een schoolvakantie, dan haken
ook mensen af. Veel opa en oma’s,
worden dan ingezet als oppas opa
en oma en kunnen dan niet met ons
mee.
Wij stellen alles in het werk om vrijwil-
ligers te ronselen en soms lukt dat
ook goed. We hebben bijvoorbeeld
al jaren drie oud-collega’s van
Wineke mee gehad. Dat waren goede
verpleegkundigen en ook met pensioen.
Helaas worden ook steeds maar ouder,
dus daar haken er ook al weer enkele van
af. We houden de moed er wel in en ver-
trouwen er op dat het ook dit jaar weer
goed komt. Ik, ondergetekende, heb

aangegeven, het ook wat rustiger
aan te willen/moeten gaan

doen.

We hebben sinds vorig jaar hele goede
ondersteuning van Paul en Henriëtte
Leensen. De afspraak is gemaakt dat Paul
en Henriëtte zoveel mogelijk de civiele
dingen afhandelen en Wineke de medi-
sche kant doet. Dit allemaal in goed over-
leg. Ik verleen  hand en span diensten en
ben natuurlijk beschikbaar om vragen te
beantwoorden. Ik  ga nu voor de 14-de
keer mee, waarvan meer als de helft als
mede organisator. Wineke doet dit al 16
jaar, dus samen hebben we wel de nodi-
ge ervaring. Dat maakt het werken best
makkelijker.

Lea Bom, onze steun en toeverlaat op het
KSCC-kantoor, is gestopt en geniet nu van
haar herwonnen vrijheid. Gelukkig heeft
de aalmoezenier Mieke Bosman weten te
strikken die het werk van Lea op een voor-
treffelijke wijze heeft overgenomen.

Begin november hebben we een reünie
van de vrijwilligers gehad. Er gingen in
april 44 vrijwilligers mee en daarvan waren

er bijna 40 op de reünie.
Geeft toch wel aan, hoe
goed de sfeer onderling is.

Inmiddels staat de datum en de route
van de volgende reis alweer vast, dus
mocht u mensen weten die met zo’n zie-
kenreis mee willen, geef het door op het
KSCC, dan krijgen ze een inschrijfformulier
toegestuurd. Zij hoeven niet persė van
schippers afkomst te zijn. De laatste jaren
hebben we wel meer mensen van de wal.
De boot moet vol, als het kan. Ieder leeg
bed kost geld, dus proberen we overal

mensen vandaan te krijgen. Het
leuke is dat we al 4 a 5 jaar ver-
schillende mensen van de wal
mee hebben. Die vragen aan het
eind van de reis. Gaan jullie vol-
gend jaar weer????

Nou, dit waren weer wat wetens-
waardigheidjes rond de Prins-Wil-
lem-Alexander. Hopelijk komt er
snel een beetje water, zodat er
weer gewoon gevaren kan wor-
den.

Wij wensen u allen een zalig Kerstmis, ge-
zellige dagen en een geweldig goed en
gezond 2019

Namens het organisatieteam PWA. Paul
en Henriette en Wineke en Gerard Leen-
sen.

Gerard Leensen

De vrijwilligers van PWA vaarvakantie 2018
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Lieve mensen,

Maria en Elisabeth ontmoeten elkaar. Zij worden met hun ont-
moeting mensen van God.
In Maria en Elisabeth worden wij zelf geschilderd. Wijzelf, als wij
mensen ontvangen, als wij hen daadwerkelijk aankijken, als wij
delen in hun verdriet of hun vreugde, als wij tijd en moeite aan
hun besteden. Als wij dat doen, weten wij, hier is geboorte van
leven aan de orde, hier is menswording.
Vandaag gebeurt dit nog in ziekenhuizen en op heel veel an-
dere plaatsen.

Kerstmis is ook het besef van de communicatie. De afstand tus-
sen God en mens wordt opgeheven. Het Woord is vlees ge-
worden om onder ons te wonen en Hij geeft de kracht om te
doen zoals Hij.

In deze geest wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een in alle
opzichten voorspoedig jaar 2019.

Mooie feestdagen toegewenst door:

Zr. Vincentia (Bep)

KSCC-Kerkkoor en het koor de Waalkanters

 -de zangkoren aan boord van het KSCC-schipperscentrum-

Het gaat met beide koren goed wat betreft de invulling van
het doel waarvoor ze zijn opgericht. Het kerkkoor is al meer
dan 40 jaar bezig met het verzorgen van de vocale kant tij-
dens de zondagse vieringen en bij uitvaarten. Bijna elke week
is er repetitie en ook worden de liedjes bij de zondagse the-
ma’s en die van het evangelie gezocht.
Het is intussen een koor met leeftijd en kan ook nog best wat
nieuwe koorleden erbij hebben zodat we nog jaren verder
kunnen. Er is een prettige sfeer en goede opkomst bij zowel re-
petitie als tijdens de zon- en feestdagen etc.
Wat betreft de Waalkanters (het gezelligheidskoor) is het onge-
veer eender als bij het kerkkoor alleen is daar het streven eer-
der om leuke muziek te zingen en elkaar te ontmoeten. Het
ledental is oké maar er kan nog altijd wel een zanger(es) bij.
Wij hebben een fijn jaar gehad en hopen op een goede voort-
gang. Volgend jaar viert dit koor zijn 10de verjaardag.

Namens de koorleden van beide koren wil ik aan allen die dit
lezen, fijne en sfeervolle kerstdagen wensen en goede gezond-
heid in het nieuwe jaar.

Voorzitter/dirigent: Gerard Verschuren

De twee koren in Circus Freiwald 1ste Kerstdag 2017
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Reach for the stars…

In december gaan traditiegetrouw veel
kinderen van de Rijdende School naar
hun ‘winterschool’. Daar vieren ze de
traditionele decemberfeesten net als alle
andere kinderen. Enkele kinderen gaan
met hun ouders naar het buitenland,
veelal omdat hun ouders op een winter-
of kerstmarkt staan. Daar begeleiden en
onderwijzen wij met afstandsonderwijs. In
sommige gevallen rijdt één van onze
chauffeurs in deze donkere
decembermaand zelfs een rijdende
school naar een verre locatie. Het
afstandsonderwijs wordt dan aangevuld
met onderwijs ter plaatse waardoor er
ook meer ruimte is voor de gezellige
activiteiten die zo kenmerkend zijn voor
deze maand. Ook meereizende kinderen
van winter- en kerstcircussen krijgen nog
volop onderwijs van onze leerkrachten. Bij
aankomst snel de kachel aan in de
rijdende school en de school extra
gezellig maken met (zelfgemaakte)
december werkjes. En toch is voor ons de
drukte van de traditionele reisperiode nu
echt voorbij…
De winter start voor het team van de
Rijdende School traditiegetrouw met een
periode van bezinning, van reflectie. We
omarmen (opnieuw) tradities die er toe

doen voor ons onderwijs en nemen
afscheid van tradities die niet

(meer) effectief zijn. Na

een lange periode van relatieve rust op
kantoor, bruist en borrelt het in
Geldermalsen. Zoete inval van
leerkrachten… er wordt schoon gemaakt
en opgeruimd in de scholen, reparaties
worden verricht. Het voorgaande
reisseizoen wordt geëvalueerd, plannen
worden gesmeed voor het nieuwe
reisseizoen en er worden nieuwe onderwijs
materialen besteld. Nieuw meubilair voor
de kinderen in de scholen, andere
methodes, veel nieuwe

ontwikkelingsmaterialen
voor kleuters en mooie
materialen voor het werken vanuit de
kernconcepten. Leerkrachten inspireren
elkaar, er wordt gediscussieerd, gelachen,
ontwikkeld en geschoold. Iedereen doet
mee: de mr, raad van toezicht, technici,
administratief en onderwijskundig
personeel deelt, overlegt, bouwt en
ondersteunt.
Voor mij als directeur van deze
dynamische organisatie is december een
fijne periode om weer de verbinding te
maken en voelen tussen al die
medewerkers die zich het gehele
reisseizoen meer dan 100% hebben
ingezet voor onze kinderen. Op heel veel
diverse plekken in het land, met als
uitvalsbasis Geldermalsen. En wat is het
waardevol om met z’n allen tijd en
energie te kunnen steken in verbeteringen
en verbinding. Om deze vervolgens, als
de zon gaat schijnen en het langzaam
warmer wordt buiten, waar te maken in
die andere fijne periode van het jaar: het
reisseizoen. Daar doen we het voor! Wij
gaan voor het beste en het mooiste
onderwijs… meer dan 60 jaar traditie,
maar altijd in beweging… we reach for
the stars… voor onze kinderen!
Fijne feestdagen en een sprankelend 2019
voor alle lezers,

Nora Booij

Stichting Rijdende School
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Heel goed weet ik nog hoe het was
Als klein kind in het gras
Dartelend en altijd blij
Spelend thuis in de wei
En dan opeens stond ons dorp op z’n kop
Alle kinderen vonden het top
Een circus was gearriveerd
Op school werd niet meer geleerd
We moesten er naar toe
Al wisten we niet altijd hoe
Maar ook met de klas brachten we er een bezoek
En keken en gluurden in elke hoek
Er waren artiesten groot en klein
Ook wilde dieren achter het gordijn
Wat brachten ze ons geweldig vertier
En deden ons een groot plezier
Als we allemaal zaten
Kwam de spreekstalmeester en begon te praten
We keken de ogen uit naar z’n pak
Met goud en glitters, echt je dat!
We genoten van de acrobaten hoog in de lucht
Ze vlogen naar elkaar als in een vlucht
De paarden draafden keurig rond
Geurig zaagsel op de grond
Pas de deux is heel gewoon
Het leek allemaal een mooie droom
We keken natuurlijk uit naar de clowns
Ze lieten ons lachen met iets heel gewoons
Ook leeuwen en tijgers waren present
In die mooie kleurige tent
De bezoekers vergaten even al hun zorgen
Kwamen blij naar buiten en droomden tot de volgende morgen
Fijn dat er nog steeds circus is
En dat het nu cultureel erfgoed is
  Ook onze kinderen en kleinkinderen vinden het top

   Daar kan geen computerspel tegenop…..
        Leve het circus! Hoera!!!

          (geschreven door Kitty Cuijpers-Custers)

De leden en het bestuur van de Club van Circusvrienden Ne-
derland en de redactie van Circusmagazine de Piste,
wenst iedereen die betrokken is bij binnenvaart, circus en ker-
mis een fantastisch Kerstfeest, een goede jaarwisseling en alle
goeds voor 2019.
Mag het nieuwe jaar u brengen wat u wenst….

Frans Cuijpers
Voorzitter Club van Circusvrienden Nederland

Bezoek eens onze website: https://www.circusvrienden.nl/

Club van Circusvrienden Nederland

https://www.circusvrienden.nl/
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Bij onze achterburen staat, op de bovenverdieping direct achter
het raam, nu al twee jaar een opgetuigde kerstboom.

Hij staat daar in een mooie oude serre, waarin niets meer lijkt te
staan dan die boom. En dan begin je te denken … Misschien
zullen de bewoners het als een opslagruimte zien: ‘Zet de boom
daar maar neer, dan kunnen we hem volgend jaar zo weer op-
zetten.’ Maar vorig jaar met kerst bleef de boom staan waar hij
stond. En ook afgelopen zomer, toen het zo heet was, stond de
boom er. Dus weer of geen weer, Kerst of Pasen, dagelijks kun-
nen wij genieten van een opgetuigde boom.
Wie er in het huis woont weten we eigenlijk niet. En toch hebben
we er onze gedachten over… Zouden er oude mensen wonen
die de boom niet meer verplaatst krijgen? Of willen de bewo-
ners om verdrietige redenen geen kerstfeest meer vieren? Mis-
schien hebben ze de boom wel tijdelijk voor iemand in opslag.

      Of vinden ze hem eigenlijk niet mooi, maar ontbreekt het
hen aan energie om de boom naar de stort te bren-

gen. Het is een eenzame boom.

In deze decembermaand maakt onze stad
Dordrecht zich op voor de feestelijkheden. Overal
brandt de kerstverlichting en op het Zwanejong, in een klas-
lokaal vol kerstversiering en een verlichte boom, oefenen de
kinderen voor het kerstspel. Opvallend genoeg worden er ook al
voorbereidingen getroffen voor een heel ander feest: op Witte
Donderdag zal hier het spektakelstuk The Passion worden opge-
voerd, dat rechtstreeks op televisie zal worden uitgezonden. Het
thema van komend jaar zou heel goed passen bij de eenzame
boom van de achterburen: ‘Je bent niet alleen’.

Ook bij ons, de LOVK, willen we niet dat ouders en kinderen al-
leen staan. Graag staan we de schippersouders bij in de opvoe-
ding van en het onderwijs aan hun kind. Daarnaast vinden we
het belangrijk dat de kinderen zich bij ons veilig en geaccep-
teerd voelen en zichzelf kunnen zijn. Ook hen willen we graag
het ‘je bent niet alleen’-gevoel meegeven!

Misschien moet ik toch maar eens een kijkje gaan nemen bij on-
ze achterburen, al is het maar om hen een mooie kerst te wen-
sen. U wensen wij nu alvast heel goede feestdagen toe!

Ik kan het donker verlichten
Kan jou leiden door de nacht
En ik kan mezelf overwinnen
Beter worden dan ik dacht
Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen
En tegen de verdrukking in
Dwars door alles heen
De hemel op aarde laten zien
Maar ik kan het niet alleen

Stef Bos

Directie en medewerkers van de LOVK

LO  KV
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Kersttijd, druk… maar wel gezellig!

Als men ’s avonds de journaals
op de tv kijkt dan is het maar
zeldzaam dat men daar “vrolijk”
nieuws kan zien. Ik krijg de in-
druk dat journalisten vaker op
zoek zijn naar sensationele en
extreme gebeurtenissen om over te schrij-
ven dan dat ze een verhaal maken waar
mensen, zonder winstoogmerk of roem,
bezig zijn geweest om andere mensen te
helpen.
In dit verband kan ik helemaal niet begrij-
pen dat er zulke “oerdomme mensen”
zijn die hun medemens in koele bloede
filmen of fotograferen terwijl zij in een
zwaar ongeluk of catastrofe betrokken
zijn. Hoever kan de mentaliteit zakken als
het om sensatie gaat? Ik ben tenminste
wel blij dat de overheid hier paal en perk
aan gaat stellen!
Maar wij hebben dit jaar, dankzij de crew
van het KSCC en de vele vrijwilligers, ook
weer heel veel leuke gebeurtenissen op
het Nijmeegse schipperscentrum meege-
maakt en deze zijn gelukkig allemaal op
de foto vastgelegd zodat wij ze nog eens
rustig kunnen bekijken.
Wij denken weer aan de fijne en goed
verzorgde vaartocht met de Prins Willem
Alexander van eind april.  Ook het “oer-

gezellig en echt Hollands haringhap-
pen” wat op 14 juni heeft

plaatsgevonden, was weer ’n hele bele-
venis.
De opening van het “nieuwe activiteiten-
jaar” op 4 september j.l. was weer infor-
matief en gezellig. Met de nieuwe spreuk:
“Doe wel en kijk niet om” kunnen wij het
weer een heel jaar doen!!
Als klap op de vuurpijl werd op 30 sep-
tember gevierd dat “ons aller Zuster” al
70 jaar het kloosterleven kent maar…
(gelukkig) niet al die tijd in het klooster
heeft gezeten!!
Omdat de KSCC-gemeenschap het
waardeert dat de vrijwilligers altijd maar
hun best blijven doen werden deze men-
sen op 9 november extra in het zonnetje
gezet en dat werd door hen ook zéér ge-
waardeerd!
Wilt u de foto’s van deze gebeurtenissen
toch nog eens terugkijken dan kan dat
op de websitepagina:
www.kscc.nl/fotovideo/.  De betreffende
datums heb ik extra dik afgedrukt zodat u
ze makkelijker kunt zoeken!

Dit stukje heb ik op 24 november ge-
schreven en tot het einde van dit jaar ko-
men er zeker nog verschillende drukke
gebeurtenissen bij en ik zal proberen ook
deze weer in beeld vast te leggen zodat
iedereen dit kan meebeleven.
Ik wens jullie allemaal een rustige en vre-
dige Kerst met meer rust in de wereld om
ons heen!
Gerus Brugman

Kerstgroet van de
bloemschikgroep

Hierbij wil ik ook dit jaar weer het
bloemenclubje bedanken voor
het verzorgen van de aula in de
kerk, die er iedere week weer
mooi uitziet.

Ik bedank tevens alle sponsors voor het ge-
ven van de mooie kerstboom(en), amaryl-
lissen en groen, zij zorgen er ieder jaar
(mede) voor dat de Kerstdagen feestelijk
en sfeervol zijn aan boord van het K.S.C.C.
Schipperscentrum.

De kerstbomen zijn versierd, Kerst, oud en
nieuw wordt gevierd.

Veel gezondheid en liefde voor komend
jaar, wens ik jullie met elkaar.

Namens ons clubje wens ik iedereen een
gelukkig 2019.

Riek Kuijten, bloemschikgroep

Namens de SOOS met.…

Wensen wij U Fijne Feestdagen
En een goed en gezond 2019

Gr. Henriette Leensen
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Door de tijd heen: ruimte houden voor elkaar

Gezinsbijdrage voor het pastorale en sociale
werk
Hoe boeiend moet het zijn om telkens weer
tendensen te constateren en te analyseren.
Dat kan in het groot zijn, waarbij de samenle-
ving beweegt, langzame vorderingen maakt
en ook zorgt voor een ander gedrag, maar
ook in het klein als binnen een gezin samen-
stellingen veranderen of voor een andere
leefomgeving wordt gekozen. Uit media en uit
eigen netwerken verwerken we heel veel ge-
gevens die leiden tot een gevuld leven, ook
tot het handelen of gewoon doen en vaak
tot een gevoel van geluk of ongemak. Prach-
tig om te horen als mensen, in tegenspraak
tot het motto van het pastorale jaar, met inte-
resse en ook met gemak terugkijken en de
historie romantiseren.
En toch gaat het om de dag van vandaag.
We zien ontzettend veel mensen die tijd vrij-
maken voor anderen. En dat is goed want de
hulpvraag neemt niet meer af. Ongeveer een
jaar geleden werd er een melding gedaan
dat eenzaamheid onder veel jong volwasse-
nen groot was. Ongemerkt laat je dat op je
inwerken en probeer je een en ander te ver-
talen of invulling te geven. Wat is eenzaam?
‘Niet alleen zijn’, wordt vaak gezegd. Het is
meer een tekort aan mogelijkheden om in stil-
te of in gesprek ervaringen te delen, om van
anderen te leren of met hen iets te beleven.
Welke signalen kunnen we gebruiken en mo-
gen we dan ook handelen? Nog iets anders
is of er enige mate van benaderbaarheid is.

Contact maken, hulp bieden en probe-
ren in te leven zijn niet altijd

eenvoudig. Waar de een

ziet dat aandacht een goed middel is, kan
degene die toenadering ontvangt dit als on-
gemakkelijk voelen. Daar zijn dan zelfs takt en
geduld voor nodig.

Laten we het belang, dat er ruimte is en dat
er mensen zijn die gelegenheid bieden om
vragen te kunnen behandelen, niet vergeten.
Als we kijken naar de bevolkingsgroepen die
beroepsmatig onderweg zijn dan zien we
toch veel aspecten die mensen met een vas-
te woonplek niet kennen. Er is een thuishaven,
maar niet altijd in de buurt. Afspraken maken
is dan een grote opgave. Verder begrijpen
niet alle hulpverleners de situatie waarin
schippers, kermis- en circusexploitanten, hun
gezinsleden, hun personeel en artiesten leven
en werken. Wisselende gezondheidsontwikke-
lingen, ondernemingen met risicovolle be-

drijfsvoering op het gebied
van financiën en altijd veran-
derende regelgeving. Dan zijn er ook
momenten van rust nodig en van geestelijke
verrijking. Als dat pastoraal is, is er niets mis
mee, maar het kan ook gaan om het verder
bekwamen van de zakelijke en sociale onder-
delen. De mens in de ondernemer, maar
evengoed in de andere betrokkene, zal een
welbevinden moeten kunnen bewerkstelligen.
Het is misschien een boodschap, die heel an-
ders dan ooit de bedoeling was, is gekoppeld
aan de geboorte van het Kind dat we, soms
ongemerkt, groots en graag vieren. Natuurlijk
is de invulling van het geboortefeest door de
tijden heen danig veranderd. Het is wel heel
veel buitenkant geworden en weinig rondom
de kern van het verhaal. Maar ook hier geldt
dat de wens van een waardevolle omgang
met elkaar leidend blijft. We kunnen het op-
pakken als een geschenk, maar we krijgen
het niet cadeau. Er zijn voor elkaar kost ener-
gie maar levert ook weer kracht op.

Allen een waardig Kerstfeest en voor 2019
veel voorspoed

namens de werkgroep Gezinsbijdrage

Henry Mooren

Op andere tijdstippen in het jaar wordt u be-
naderd om steun te geven aan het vele pas-
torale werk voor de mensen in de
binnenvaart en in de kermis- en circuswereld
binnen en buiten Nederland. Uiteraard staat
het vrij om ook nu een (extra) schenking te
doen. De bankrekeningnummers staan in de
reguliere editie van het Christoffel Nieuws.
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Een te snel veranderende wereld

Zoals het reilen en zeilen binnen de kermis- en
circuswereld aan veranderingen onderhevig
is, is ook onze samenleving in een steeds snel-
ler tempo aan het veranderen. Tegen veel
cultuur-historische en voorheen zo vanzelf-
sprekende zaken, wordt in de afgelopen ja-
ren heel anders aangekeken. En dat heeft
soms drastische veranderingen tot het ge-
volg. Onder het mom van “voortschrijdend
inzicht” of rekening houden met een veran-
derde samenstelling van onze bevolking wor-
den in sneltreinvaart tal van veranderingen
doorgevoerd. Daarbij gaat het er lang niet
altijd even democratisch aan toe. Veel men-
sen storen zich daarom aan het gemak waar-
mee een soms bijzonder kleine minderheid de
beleidsmakers om haar vingers wind. Het
dwepen met bepaalde termen of verdacht-
makingen hebben een verlammend effect
op- en in de dialoog en maken dat niet het
verstand maar de angst leidend wordt bij be-
sluitvormingen.

Treffend voorbeeld hierbij is onze Sinter-
klaastraditie, waarin onze Zwarte Piet is gegij-
zeld door een kleine groep mensen die er in is
geslaagd om rondom een karikatuur (een hu-
moristische voorstelling van een persoon) het
idee te creëren dat het hier om een menselijk
ras zou gaan dat vernederd en uitgebuit zou
worden. Dat dat niet zo is wordt overigens
meer dan helder weerlegt in de documentai-

re “wild geraas”, die op YouTube is te bekij-
ken.

Maar, ook andere tradities hebben het zwaar
en worden met het grootste gemak over-
boord gegooid. Zo werd het Paasfeest jaren
geleden door de HEMA plots omgedoopt tot
Lentefeest en wordt in de laatste jaren het
Kerstfeest steeds vaker aangemerkt met win-
ter- of decemberfeest. Een veel gehoorde
opgaaf van reden is steeds maar weer het
anderen niet willen kwetsen.

Vooropgesteld dat rekening houden met el-
kaar en elkaars gevoelens doorgaans toe te
juichen eigenschappen zijn, hebben de snelle
en voor veel mensen niet te begrijpen en ge-
forceerde veranderingen in een aantal van
onze culturele tradities voor de nodige wrevel
en zelfs openlijke conflicten gezorgd. De
graagte waarmee overheden zich aanpas-
singsbereid verklaren stuiten op veel weer-
stand, waarbij de aangedragen motivaties
voor veranderingen eveneens op steeds min-
der sympathie kunnen rekenen onder het
gros van de bevolking. Het geeft velen het
gevoel van het compleet zoek zijn van een
balans hierin.

Want juist in een wereld die
op alle fronten zo veranderd groeit de
behoefte aan het vinden van geborgen-
heid, de warme deken, die traditionele ge-
beurtenissen als de vertrouwde invulling van
de feestdagen maar ook het bezoek aan
een kermis kunnen inhouden.
Het is die warme deken die door de snelle
veranderingen in onze maatschappij door
steeds minder mensen wordt ervaren en
steeds vaker leidt tot het onaangename ge-
voel van ontheemd zijn in eigen land.

- Niet elke verandering is een verbetering -

Sommige dingen moet je laten zoals ze zijn,
waarbij eventuele veranderingen slechts het
gevolg zijn van een natuurlijk proces en niet
van dwingende oplegging of het geforceerd
en doorgeslagen rekening houden met an-
dere culturen en opvattingen.
Het respecteren van de verschillen in culture-
le belevingen maar ook, en misschien wel
vooral, het respecteren van de verschillen in
de invulling die een ieder op zijn/haar eigen
manier aan het leven kan geven, zijn door-
slaggevend en mede bepalend voor de kwa-
liteit van een samenleving. Zij maken dat
mensen behoudens naast elkaar vooral ook
“samen-leven”.
Wij wensen u allen bijzonder fijne kerstdagen
en een in alle opzichten succesvol 2019.

Justin Groot en Frank Veldkamp,
De Kermis Carrousel
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Waar fundamenten van belang zijn

Zij die in staat zijn al meer dan veertig of
vijftig jaar in de binnenvaart een inkijk te
hebben opgebouwd zullen onderkennen
dat nog steeds volop schepen varen. En
toch wordt er snel aan toegevoegd: ‘het
is niet meer zoals vroeger’. Is dat nostalgie
of wordt daadwerkelijk een grote veran-
dering gezien?
Water blijft een drager van veel goede-
ren- en personenvervoer. Maar die vloei-
stof heeft veel meer functies en die
belangen moeten worden gedeeld. Dat
heeft de binnenvaartondernemer in 2018
aan den lijve mogen ondervinden. Een
lange periode met weinig neerslag heeft
duidelijk gemaakt dat ook water schaars
kan zijn. Prachtig om te ervaren met hoe-
veel deskundigheid mensen een mening
hebben over de beheerders van een deel
van de vaarwegen en van de kunstwer-
ken. Het is ook geen probleem om allerlei
aandachtspunten te ventileren, alleen zijn
er maar weinig mensen die zich geroepen
voelen om echt bij te dragen aan een
sterk fundament.

Het niet willen erkennen dat een ver-
deelde stem geen stem is kan

bijdragen aan onder-

waardering. En dat zien we o.a. in en
langs de vaarwegen met een afname
aan faciliteiten, zoals de Rhein en de Gel-
dersche IJssel, maar ook bij de leeftijd van
heel veel kunstwerken en het vaak uitstel-
len van echte renovaties. Maar het gaat
niet alleen om vaarwegen, ook zaken als
duurzaamheid, scheepsbemanningen, de
batterij aan voorschriften op technisch en
veiligheidsgebied en markteconomische
belangen verdienen een vertegenwoordi-
ging.
De teneur is echter een heel andere. Het
is niet meer zoals vroeger, zonder aan te
merken waarop wordt gedoeld. Van-
daag de dag is het schip veel minder een
sociale basis geworden. Vierentwintig uur
per dag en zeven dagen in de week
moet het vaartuig in bedrijf zijn. De
scheepspersoneelsleden maar ook de ei-
genaren hebben een woning aan de wal.
Misschien niet honderd procent, maar in
ieder geval veel meer dan halverwege
de vorige eeuw. Ook daar is het funda-
ment enorm veranderd. Wie op een los-
plaats zondagmorgen spontaan aanklopt
zal weinig deuren zien opengaan. Men-

sen in de binnenvaart
hebben dus een geheel andere
binding met het vaartuig gekregen. Of
zij ook minder bezig zijn met de zakelijke
en sociale aspecten is niet te meten. De
overtuiging om een opoffering te bren-
gen neemt echter zeker niet toe. Dat kan
er mee te maken hebben dat de link met
hen die het vertegenwoordigende werk
doen niet voldoende aanwezig is, of als
onvoldoende wordt beleefd, zonder er
vaak bij stil te staan dat aan een onder-
handelingstafel de echte zaken moeten
worden gedaan.
Is er nog hoop om weer verder te bouwen
aan een fundament? Zijn we in staat om
teleurstellingen een plek te geven en heb-
ben vingerwijzingen dan wel succes?
Soms is het dealen met de kansen die er
zijn en ook met de beperkingen die door
ons niet kunnen worden ontweken. En
over vijftig jaar? Is er dan nog een band
tussen de binnenvaartondernemer en de
diverse overheidsinstanties of tussen de
binnenvaartondernemers en andere
marktpartijen? Er zal iets moeten verande-
ren! →

Afd. ZON
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Discussiepunten zijn er genoeg, maar als die niet worden ge-
groepeerd, niet worden gefilterd, zal de situatie ook in Neder-
land worden zoals in de Donaulanden, in Frankrijk en in
misschien zelfs in Duitsland.
Misschien valt er weer moed te putten uit het feest dat we de-
ze dagen mogen en kunnen vieren. Het nieuwe leven, en niet
zomaar een leven, draagt onverminderd bij aan bundeling,
aan saamhorigheid en aan nieuwe kracht. Het is echt aan ons
om er iets moois van te maken!
Op 27 december 2018 is er een openbare jaarvergadering van
afdeling Schuttevaer Z O N in Cuijk. Er wordt afscheid geno-
men van Rob van Reem als voorzitter. Zijn opvolger zal worden
voorgedragen en de aanwezige leden bepalen een benoe-
ming. Om 15.00 uur staat in het van der Valk Hotel Cuijk-Nijme-
gen de koffie, thee of frisdrank klaar en om 15.30 uur begint de
vergadering met een welkomstwoord.

Alle lezeressen en lezers van het Christoffel Nieuws een mooi
Kerstfeest en veel geluk voor 2019

Henry Mooren
secretaris Koninklijke BLN-Schuttevaer

afd Schuttevaer Z O N

Van der Valk Hotel in Cuijk

De lange nacht van de nachtmissen

Kerst is de wedergeboorte van een kinderdroom.
Alle Jahren wieder.
Het warme gevoel van geborgenheid dat naast het kindje in
de kribbe ligt. De gezelligheid van de huiskamer, het bij elkaar
zijn.
Een gouden herinnering, dik 60 jaar oud. Stoelen gaan aan de
kant om plaats te maken voor het sprookje. De voorkamer die
bijna nooit gebruikt wordt, is Bethlehem geworden.
Honderden lampjes flikkeren in de blauwe hardboardhemel.
De Alpen klimmen in grotpapier tegen de kamerwand om-
hoog. En midden in het winterse landschap brandt een lamp-
je.
In een stal. Daar wonen ze. Weken lang. Tot aan Maria Lichtmis
(2 februari) hebben Maria, Jozef, Jezus, een stel herders met
schapen, een plekje in het hart van ons huis. Een plek kadas-
traal bekend onder Lucas II 1-14.
De nachtmis is het hoogtepunt. De geur van wierook, worsten-
broodjes, van thee. Maar ook van angst. Als het maar geen
witte Kerst wordt, als het maar niet gaat sneeuwen.
De witte angstdroom die het kerstgeluk kan verstoren omdat
mijn vader dan niet thuis kan zijn. Hij moet strooien, met de
sneeuwploeg de weg vrijmaken, zodat iedereen veilig naar de
nachtmis kan gaan.
Misschien dat daar bij mij lang geleden in mijn jeugd de gretig-
heid naar de nachtmis wortel heeft geschoten.
Aan één nachtmis heb ik niet genoeg. Soms zijn het er wel vier.
De klep van het handschoenenvakje in de auto gaat open:
daar past een waxinelichtje in. Kerstmuziek van WDR 3 aan en
de lange nacht van de nachtmissen begint. Overal even naar
binnen: zingen, het opsnuiven van de geur en dan weer ver-
der. Katholieke missen, protestante diensten, om uiteindelijk in
de eigen dorpskerk de knikengel te voeden.
Tot volgend jaar, zeg ik dan.
En ze knikt altijd ja, Alle Jahren wieder.

Hans Jacobs
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Na deze extreem droge zomer en najaar met enkel wat mieze-
rige motregen hier en daar, plenst het nu al een paar dagen,
lekker stevige buien. Ook in Duitsland, dus dat zet zoden aan
de dijk. Mee eens, het verveeld gauw en het is waterkoud,
maar toch, o zo welkom!  De schepen hebben weer wat water
onder de kiel, onze pontons liggen
niet meer scheef en de loopbrug-
gen zijn minder stijl. Watergebonden
als we zijn, ervaren we heel direct
wat de gevolgen zijn van extreem
weer. Ligt het aan klimaatverande-
ring?  Steeds vaker en dringender
horen we ervan.

Maar nu onze vereniging van woon-
schepen, Nieuw Nijmeegs Peil. Wat
ons op dit moment het meest be-
roerd, zijn de bouwplannen rondom
de haven. Ik vraag me af: “Moeten
we ons daarover niet meer geza-
menlijke zorgen maken?” NNP,
Brandweer, Waterstaat, Rimar Servi-
ces, het KSCC? Een vertegenwoor-
diging van NNP heeft in mei een
gesprek gehad met Tjakko Smit van het OB Waalfront. In te-
genstelling tot eerdere plannen is er aan de Hilckmankant nu
hoogbouw gepland, vlak langs de haven.  ‘Kan wel zo’n acht

à tien verdiepingen worden” meldde meneer Smit. En aan
de kant van het fietspad, langs de Weurtse weg ko-

men nog meer hoge gebouwen….. afwisselen-

de hoogtes, dat dan wel weer. Daarover -en over de sloop
van Hilckman- is er op 24 januari 2019 een zogenaamde in-
loopavond. Wat kunnen we daar nog inbrengen? In de visie
van de ontwikkelaars is de haven flaneer- en recreatieruimte
voor de walbewoners en zijn onze schepen ‘uitzicht’. Dat baart

ons zorgen, want:

Wij willen dat het OB Waalfront oog
heeft voor de watergebonden functies
van de haven. Welke van deze functies
zijn nog wenselijk, en wat is er aan ruim-
telijke planning nodig om die functies te
blijven uitvoeren? Wij willen dat het OB
de leefbaarheid in de haven in haar
plannen meeneemt. Dat betekent on-
der andere ruimte scheppen tussen ha-
ven en bebouwing. Wij willen dat het
OB  het bestaande groen –en al de
diertjes die daar afhankelijk van zijn-  in
groenzones beschermt en uitbreidt.
Kortom, we willen ruimte, lucht en licht
voor onze woonstek, de Waalhaven!

Tot slot, naast al dat willen, wensen wij u allen een gezond en
voorspoedig 2019.

Marij Steenbeek
Ab Johanna
Namens Nieuw Nijmeegs Peil.

Waalhavenbericht van “Nieuw Nijmeegs Peil”
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Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

Met het korten van de dagen nadert met ras-
se schreven het Kerstfeest. Een moment om te
overdenken wat het dan bijna afgelopen jaar
heeft gebracht.  Vreugde en verdriet staan
dan naast elkaar, maar tegelijkertijd meldt
zich ook de toekomst. Wat staat ons te wach-
ten. Allemaal de moeite waard om er met
elkaar over te praten. Dat praten doen we in
de kermiswereld graag. En sinds jaren ook via
facebook, twitter, instagram enz. Vergeten
wordt, dat alles wat in de digitale wereld
wordt geschreven altijd blijft bestaan. Er hoeft
zelfs geen ordner voor worden gekocht. De
telefoon of ipad heeft het beste geheugen
van ons allemaal. Misschien dat het eerste,
maar tegelijk ook het beste voornemen voor
2019 is elkaar te respecteren.

Zowel privé als zakelijk ontmoeten wij elkaar.
Op feestjes is het gezellig en wordt de volgen-
de uitnodiging al met belangstelling afge-
wacht. Maar zodra het zakelijke een rol gaat
spelen, verandert er iets. Begrijpelijk, want ie-
der voor zich moet zorgen voor zijn eigen reis-
route. Dat gaat het ene jaar makkelijker dan
het andere afhankelijk van de ontwikkelingen
in de kermisbranche. Wat is er bijgekomen en
wat verdwenen.

Tegelijkertijd moet ook een schuin oog ge-
richt worden op de ontwikkelingen in

de maatschappij. We lezen

over de krimp en vergrijzing van de bevolking.
Dat betekent dat resultaten uit het verleden
geen basis zijn voor de toekomst. Een opmer-
king die niet van mij komt, maar wel gebruikt
wordt in de financiële wereld.
Te kort zijn de veranderingen in de maat-
schappij meegenomen. Gezinnen waar al-
leen de vader werkt, zijn er bijna niet meer.
Tegelijkertijd gaan de kinderen na schooltijd
niet meer naar huis om met moeder leuke
dingen te doen. Een spelletje doen bijvoor-
beeld of een boek lezen. De crèche is nu het
‘thuis’. ’s Avonds worden de kinderen opge-
haald, misschien nog even als gezin samen
eten, even naar de televisie kijken of een
computer spelletje doen. En dan is het zover.
Het is bedtijd.

Vroeger mochten de kinderen tenminste een
keer ’s avonds naar de kermis als de ‘lampjes’
branden.  Tijdens de kermis hebben de kinde-
ren geen vrij meer. De sport heeft beslag ge-
legd op het weekend. Vakanties worden in
het buitenland doorgebracht. “Even naar de
zon en heerlijk uitrusten” is de slogan die de
reisbureaus hiervoor gebruiken. Je kunt alles
via internet regelen. Terug in de tijd blijkt de
Paasvakantie voor de scholen is verdwenen.

Jammer, want de traditione-
le kermissen rond Pasen hebben
dit gemerkt. Voorbeelden genoeg. Ge-
lukkig is er wel een andere vakantie voor in
de plaats gekomen eind april-begin mei. Ook
dan blijft men liever niet thuis en zoekt elders
in het land ontspanningen. Dit is voor de Ko-
nings- en Oranjekermissen ook geen ontwik-
keling die met applaus wordt ontvangen.
Wie zich enigszins heeft laten informeren over
de ontwikkelingen binnen de Oranjevereni-
gingen weet dat niet alleen het vinden van
bestuursleden, maar ook vrijwilligers zijn er bij-
na niet meer. Historisch gezien zijn de Oranje-
vereniging opgericht medio vorige eeuw. De
oprichters vonden altijd wel een opvolgers.
Nu hebben veel mensen geen tijd meer voor
vrijwilligerswerk. Hoe meer het jaar verder
gaat des te meer blijkt dat de kermisbranche.
Geen vakantie van de scholen met Pinkste-
ren, de Zomervakantie wordt ook anders be-
steed evenals de herfstvakantie. Onze
branche zal hierop moeten inspelen. Er is dus
nog veel te doen. Daaraan kan iedere ker-
misexploitant mee werken indachtig aan het
gezegde dat de klant koning is. Als we samen
dit gaan uitstralen dan wordt de basis gelegd
voor de kermis ‘nieuwe stijl’. Daar hebben wij
gemeenten niet voor nodig. Zonder kermisex-
ploitant geen kermis. En als het zover komt
dan zal kermisvierend Nederland wel aan de
bel trekken bij de gemeenten.

Ik wens u allen Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar met bovenal een
goede gezondheid.

Jan Boots, directeur De Nederlandse Kermis-
bond N.K.B.
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ALLEEN KUN JE NIETS, SAMEN KUN JE ALLES
Een feest slaagt alleen als iedereen er aan
meewerkt
De kracht van de kermis is niet die ene olie-
bollenkraam of draaimolen maar het totaal
aanbod van alle verschillende attracties. Ons
land kent honderden gezellige en aantrekke-
lijke kermissen. Ook voor komend seizoen is en
wordt er weer geïnvesteerd zodat ons miljoe-
nenpubliek kan blijven genieten. Dat zal zich
zonder meer ook ‘uitbetalen’ wanneer we
ook dat laatste stukje – de persoonlijke inzet –
verbeteren! Van de organisatie van de ker-
mis, imagoverbetering door exploitanten, be-
leving bij het personeel tot en met de media
& ‘social media’. Hun sfeerimpressies zijn be-
langrijk, want daar waar het gezellig is wil het
publiek ook graag zijn!
Wat ik zo bewonder en respecteer aan de
Nederlandse kermisbranche en haar exploi-
tanten is de veerkracht van het kermisbedrijf
en de oplossingen die wij altijd weer geza-
menlijk weten te vinden! Afgelopen jaar heb-
ben we – net als in voorgaande jaren – met
elkaar weer veel problemen het hoofd moe-
ten bieden;
● klakkeloos schrappen van kermissen van de

evenementenkalender
● ongunstige evenementenkalenders vanwe-

ge meerdere concurrerende festiviteiten
tijdens de jaarlijkse traditionele kermis

● herinrichting & herindeling van (steeds
schaarser wordende) kermisterreinen

● dure inkoop van kermissen vanwege ‘juri-
disch verplichte’ aanbestedingen

●oprukkende horeca die de beschik-
bare openbare ruimte denken

te kunnen claimen

● klachten door geluidsoverlast veroorzaakt
door de kermis en de horeca

● aangescherpte veiligheidsregels t.a.v. peri-
odieke keuringen & opstelling van attrac-
ties

● dorpskermissen & kermissen in kleine kernen
waarvan het voortbestaan vanwege
financiële/economische haalbaarheid on-
der druk staan

● burgerinitiatieven en gemeenteraden (co-
alitiepartijen) welke niet ter zake kundig zijn

● vervallen van tijdelijke standplaatsen voor
oliebollenkramen

● etc., etc., etc.!
Vanzelfsprekend hebben we, net als in ande-
re jaren, ook te maken met situaties waarop
wij geen invloed hebben of kunnen uitoefe-
nen. Zoals de ‘concurrentie’ van grote meer-
daagse sportevenementen tijdens de
zomermaanden op tv en natuurlijk de weers-
omstandigheden. Deze laatste is voor het
welslagen van een kermis – en met name op
de ultieme familiedag, de zondag – een hele
belangrijke factor, maar niet te beïnvloeden.

Ondertussen prijken op vele centrumpleinen,
bij bouwmarkten, winkelcentra en tuincentra

weer onze oer-Hollandse
oliebollenkramen. Een traditie
die niet meer is weg te denken uit het
Nederlandse straatbeeld. Daarnaast zijn
voor vele Nederlandse collega's de meeste
winterevenementen in binnen- en buitenland
inmiddels ook begonnen. Zaterdag 1 decem-
ber jl. startte in Maastricht een nieuwe editie
van 'Magisch Maastricht' en op vrijdag 21 de-
cember a.s. begint de tweede editie van het
'Amsterdamse Winterparadijs' in de RAI. Sinds
zaterdag 24 november jl.  zijn de deuren van
het Belgische 'Winterland Hasselt' ook alweer
geopend en draait het Londense 'Winter
Wonderland' sinds vrijdag 23 november jl. vol-
op.

Kerst is een periode van terugblikken, maar
ook van vooruitkijken naar de toekomst. Na
een jaar van hard werken, (vrije)tijd vinden
om heerlijke kerstdagen te beleven met fami-
lie en vrienden. Wij wensen u fijne dagen toe
en staan volgend jaar als vanzelfsprekend
weer voor u klaar! Naar je doelen toewerken
is een prachtige drijfveer voor nieuwe succes-
sen in het komende jaar.
Met onze dank voor de prettige relatie gedu-
rende het afgelopen jaar wensen wij u sfeer-
volle kerstdagen en een gelukkig, maar
bovenal gezond, 2019.
Hartelijke groet namens bestuur en medewer-
kers van de Nationale Bond van Kermisbedrijf-
houders BOVAK

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter
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Wereldoorlog I
We hebben in de Christoffel Nieuwsbrief niet stilgestaan bij de ge-
beurtenissen van een eeuw geleden. Nu met kerst nemen we een
gedicht op van een onbekende soldaat. Gepubliceerd in het
Vlaamse frontblaadje: Boos Iseghem 1914.

’t Is Kerstmis. Aan d‘IJzer in regen en nacht
Staat bibbrend en treurend een eenzame wacht.

Hij droomt … De familie zit weder geschaard
Ook hij – rond den kerstblok die vlamt in den haard.

Hij droomt en vergeet, hoe alleen hij hier staat,
Hoe bits-koud de regen bespritst zijn gelaat.

Hij luistert en over Mandelgouw uit
Blij klangelt der klokken hoogfeestelijk geluid.

De klokken! ... Hij hoort het droef klaagruischen niet
Van regen en winden en ritselend riet.

Hij droomt van een kerke vol schitterend licht:
Zijn kinderkes knielen voor ’t goddelijk wicht.

Een belletje rinkelt. Een engelstem:
“Adeste”. De vrede van Bethlehem.

Maar plots boemt geschut als gevloek wijd en zijd.
De jongen ontwaakt uit zijn droomen en schreit.

’t Is Kerstmis. Aan d’IJzer in regen en nacht
Staat bibbrend en weenend een eenzame wacht.


