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Van de bestuurs- en directietafel

Wanneer u dit nummer leest, is de 1ste maand van
het jaar 2019 al weer voorbij. Het gewone leven is op
gang gekomen en misschien denken wij aan de voor-
nemens die wij op 1 januari gemaakt hebben.
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Don Boscofeest 27 januari jl. m.m.v. feestpredikant,
oud medebroeder Gerard Stolker

Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging
om het don Boscofeest mee te vieren zondag 27 ja-
nuari. Waarvoor dank.
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Uitslag van de Christoffel Nieuwsbrief enquête 2018

Het was voor ons, de redactie, spannend hoe de
overgang van papier naar digitaal is ervaren. Geluk-
kig hoeven we ons geen zorgen te maken. Bedankt
voor het invullen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Wanneer u dit nummer van Christoffel Nieuwsbrief leest, is de
1ste maand van het jaar 2019 al weer voorbij. Het gewone le-
ven is op gang gekomen en misschien denken wij aan de
voornemens die wij op 1 januari gemaakt hebben.
Leuke reacties van mensen op onze voornemens: de woorden
druk druk druk, hectisch en gehaast schrappen uit je vocabu-
laire.
Enerzijds worden wij via de media geïnformeerd over diverse
jaarvergaderingen en worden we geïnformeerd over de winst-
en verliesrekening van het bedrijfsleven.
Anderzijds worden wij elke dag geconfronteerd met perso-
neelstekort in de zorg en onderwijs, maar ook op het vergroten
van de werkdruk van deze mensen.

Goed dat de mensen die in het veld staan, een podium krijgen
om hun zorg te uiten. Een verpleegster vertelde dat de medi-
sche zorg in het ziekenhuis structureel is veranderd. Vroeger
lagen de mensen soms een week of meer in het ziekenhuis na
een operatie. Nu worden ze zo snel mogelijk ontslagen. De
technieken zijn veranderd, het 1ste herstel is kort en de patiënt
wordt zo snel mogelijk ontslagen. Thuis kan hij verder op krach-
ten komen. Voor het verplegend personeel betekent dit dat er
steeds patiënten zijn die na de operatie uiterste zorg nodig
hebben.

In het kader van het onderwijs vertelde een leraar: Goed dat
de ouders inspraak hebben via allerlei kanalen, maar ouders
bewegen zich op het niveau van de leraar. Zo komt zijn vak-
manschap onder druk te staan. We hebben het nog niet eens
over de sociale situatie van de kinderen. Gelukkig gaat het
met de meeste kinderen goed, maar een deel van hen vraagt
uiterste zorg en zo krijgt de leraar een aantal opvoedende ta-
ken die hem of haar van het echte onderwijs afhoudt.

Aan de koffie of bij een verjaardag wordt er veel over deze
onderwerpen gesproken. Er wordt soms wat gemakkelijk over
gesproken. Daarom is het goed dat de mensen van zich laten
horen. Wij hebben een goede gezondheidzorg, een goed on-
derwijsstelsel: Personeel moet ook in staat zijn hun werk goed
en gericht op de patiënt en familie, de leerlingen en hun ou-
ders vorm te geven.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

ECA, de FMC, ENTE en FORUM

Een terugblik op de jaarvergaderingen
van de ECA, de FMC, ENTE en FORUM.
Donderdag 17 t/m dinsdag 22 januari
2019. Deze organisaties hebben allen een
eigen doelstellingen. Hun jaarvergaderin-
gen vinden plaats in Monaco.
Voor ons pastoraat is het belangrijkst de
vergadering van het FORUM.
Als thema kozen we: hoe wil/ kan ik in de-
ze tijd laten zien dat ik Katholiek Christen
ben.
De aanwezigen kregen de gelegenheid
een persoonlijke getuigenis af te leggen.
De pastores kregen ook ruim de gelegen-
heid om te vertellen hoe het in de diverse
landen gesteld was.

Interessant is het te horen hoe de situatie
van circus- en kermisgemeenschap in de
diverse landen in de wereld is. Het circus
verkeert in een hele moeilijke situatie. De
kosten worden steeds hoger, de familiecir-
cussen krijgen het steeds moeilijker, ander-
zijds ervaren wij een hele grote
spankracht om overeind te blijven. De
pastores van de verschillende christelijke
kerken proberen voor deze gemeenschap
belangenbehartiger te zijn. Velen hebben
een enorm netwerk in kerk en politiek en
in het maatschappelijk veld.
Het probleem ‘roofdieren’ in het circus
heeft de aandacht van de ECA en FMC.
Overleg is moeilijk omdat de belangheb-
bende partijen niet tot overeenstemming
kunnen komen.
Het FORUM, het platvorm van pastores
dat zorgt voor het pastorale en diaconale
welzijn van de circusartiesten en -familie

probeert daar waar nodig een
brug te slaan tussen deze partij-
en: zo waar soms een onmoge-
lijke opgave.

Er is ruime aandacht voor de
godsdienstige opvoeding en
vorming van de gemeenschap.
Europees breed merken wij, dat
de band met de kerk zeer ver-
zwakt is en dat de kennis van
het katholieke- en protestants-

christelijke erfgoed langzamerhand ver-
dampt.
Een belangrijke reden is: er is door gebrek
aan mankracht te weinig face to face
contact. Gelukkig mogen de pastores zich
gelukkig prijzen met hun vele medewer-
kers en vrijwilligers. Maar wanneer er sa-
cramenten toegediend moeten worden,
ontbreekt vaak een priester of een dia-
ken.

Nu is besloten dat een verslag van onze
bespreking gestuurd wordt naar de natio-
nale bisschoppen conferenties. De top
moet ook weten hoe het aan de basis ge-
steld is, zodat de doelgroepen waar wij
verantwoordelijk voor zijn ook in de be-
sprekingen ruim aan de orde komen.
Een zorg is ook dat het ondernemerschap
versterkt moet worden: bijscholing en cur-
sus zijn belangrijk. De landelijk aalmoeze-
nier van Spanje had een aantal
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schrijnende voor-
beelden waaruit bleek

dat de mensen keihard wer-
ken maar soms de kwaliteit missen

om de onderneming te runnen.
Vandaar ons goede contact met de soci-
aal economische organisaties voor onder-
nemerschap en het onderwijs.

Alex Sijm de directeur van circus Sijm gaf
tijdens de ECA/FMC jaarvergadering een
vlammend betoog over hoe hij zijn onder-
neming runde en probeerde over de berg
heen te kijken.

Het is inspirerend te horen hoe
de aalmoezeniers en de domi-
nees met hun medewerkers en
vrijwilligers zich alsmaar blijven
inzetten.
Tijdens dit festival weekend was
er op de maandag 21 januari
een oecumenische viering. Deze
staat in het teken van de week
van de eenheid der christelijke
Kerken. Veel kerken zijn verte-
genwoordigd in de viering. Zij zijn
kleurrijk. De Circustent zit bom-
vol: met koor, harmonie en een
batterij geestelijken en 2 hele
mooie acts van circusartiesten
werd het een hele indrukwekkende vie-
ring

AWARD FORUM
Op zondag 20 januari werden in hotel Fair-
mont in Monaco de winnaars van de gou-
den, zilveren en bronzen clowns bekend
gemaakt door de president van het festi-
val: Prinses Stephanie.
Ook worden de extra Award uitgereikt
waaronder een AWARD van het FORUM.
In aanwezigheid van prinses Stephanie
reikten we de Award uit aan de mensen
die de piste inrichtten voor de act die ko-
men ging: een paarden- of wilde dieren
act, een act van een jongleur of een tra-
peze werker, tapijt oprollen en wegdra-
gen

Onze prijs, u vindt een foto in deze uitgave
van de Christoffel Nieuwsbrief, werd ge-
schonken door de familie Mack van het
Europapark te Rust (Dld): een hele een-
voudige maar wel mooie Award: een mi-
nuten lange staande receptie voor deze
werkers van de piste: verdiend.

Mgr. Bernard Barsi, aartsbisschop van Mo-
naco bezocht onze vergadering. Hij be-
dankte de pastores voor hun inzet.
Ook prins Albert dankt tijdens een recep-
tie op donderdagavond 17 januari het
hele pastorale team voor de inzet voor de
circusgemeenschap: voor allen een ge-
weldige opsteker.

Meer foto’s op de volgende pagina.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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Het 43ste Internationale Circus Festival

Van Monte Carlo

In aanvulling op de tekst hierboven, ziet u links
en rechts foto’s van de Oecemenische vie-
ring met mgr. Bernard Barsi.

Linksonder de leden van de ECA die bijeen
waren voor hun jaarvergadering.

Rechtsonder en midden: Uitreiking van de
‘Prix Special de la Patorale du Cirque’. Dit jaar
gewonnen door de “Hommes de Piste”. De
mensen die de piste inrichten voor de volgen-
de voorstelling van een circusartiest. De prijs
werd geschonken door de familie Mack van
het Europapark in Rust (D).

Meer foto’s op onze KSCC website

‘Prix Special’

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Don Boscofeest 27 januari jl. m.m.v. feestpredikant, oud
medebroeder Gerard Stolker

Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om het
don Boscofeest mee te vieren zondag 27 januari.
Ter gelegenheid van dit feest wordt er altijd een gastpredikant
uitgenodigd. Natuurlijk zijn dit mensen die ‘iets’ of ‘veel’ met
don Bosco op hebben.
Dit keer viel de eer te beurt aan oud medebroeder Gerard
Stolker. Ondanks het feit dat hij uit de congregatie is gegaan,
voelt hij zich nog ‘medebroeder’, die zich laat inspireren door
don Bosco. Met hem vormen wij samen met enkele andere
medebroeders een regionale communiteit in Rotterdam
In zijn overweging hield hij ons voor hoe don Bosco hem geïn-
spireerd heeft zich in zetten voor jongeren die echt helemaal
uit de boot gevallen zijn.
Voor degenen die niet in de gelegenheid waren deze viering
bij te wonen, en de overweging gemist hebben, kunnen hier
KLIKKEN om het gehele verhaal te lezen. Zijn toespraak was
zeer de moeite waard. MOP

Twee slangen kronkelen
door de wildernis.

Zegt de ene slang tegen de andere:
‘Ik hoop dat ik niet giftig ben.’

Vraagt de andere:
‘Waarom?’

‘Ik heb net op m’n tong gebeten.’

Ha Ha Ha
Ha Ha

Ha Ha

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2019/01/Don-Bosco-lezing-door-Gerard-Stolker-2019.pdf
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Nog enkele foto’s van het Feest van Don Bosco
muzikale begeleiding: Fam. Wagemakers en het KSCC Koor

Bekijk alle foto’s op onze KSCC website

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Bezoek van Zuster Jeanette van Paas-
sen en Pastor Bertran van Paassen.

Jaarlijks krijgt schipperscentrum Het Zui-
den bezoek van Zr. Jeanette. Zij komt
dan vertellen over Harapan Jaya, het
revalidatiecentrum op Sumatra.
Zondag 13 januari kwam Zr Jeanette
op bezoek dit keer vergezeld door
haar oomzegger en neef, priester Ber-
tran van Paassen uit Gouda.
Bertran is ons voorgegaan in de eu-
charistieviering op het feest van de
Doop van de Heer. In de overweging
ging Bertran in op de keuzes die men-
sen kunnen maken in hun leven. Niet
alles is van te voren uitgestippeld er
gebeuren onverwachte dingen in je
leven. Dikwijls wordt worden wij voor
keuzes gesteld. Dat kunnen scharnier-
punten in je leven zijn. Keuzes voor stu-
die, opleiding, werk, een partner , een
bijzondere ontmoeting. Allemaal mo-

menten die een verandering in je leven
teweeg kunnen brengen. Bepaalde
keuzes brengen ons in beweging en
geven richting gaan het leven.
Bertran is opgegroeid in Indonesië en is
dikwijls in Harpan Jaya geweest en is
onder de indruk van wat mensen daar
voor elkaar doen. Iedereen ongeacht
zijn gelovige afkomst wordt er gehol-
pen, moslim of christen het maakt niet
uit. Hoe het levens geluk van individue-
le mensen door revalideren en medi-
sche ingrepen verbeterd kan worden.

Na de viering vertelde Zr Jeanette nog
over een individueel geval uit Harapan
Jaya. Hoe een invalide jonge man met
hulp van financiële giften uit Neder-
land en zijn eigen volhardende inzet uit
zijn isolement werd gehaald en door
studie een eigen leven en gezin heeft
kunnen opbouwen.

Zij bedankte iedereen van het schip-
perscentrum voor de jarenlange relatie
met Harapan Jaya en de jaarlijkse do-
natie die er gedaan wordt. Ook dit jaar
wordt Harapan Jaya weer het onder-
werp voor de vastenactie op schip-
perscentrum “het Zuiden.”

Jos van Dongen
Gebedsleider

Bezoek Zuster Jeanette van Paassen aan KSCC ‘Het Zuiden’
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,

Een vleugje winter viel ons ten deel en daarbij hoor-
de op sommige plekken in Nederland een slee of een

schaats. Omdat het geen kou was uit het noorden of het
oosten was zes dagen geleden de pret weer voorbij en kan de

aandacht weer uitgaan naar andere bezigheden, waarbij ‘het
buiten zijn’ lichaam en geest kunnen verrijken.

We zijn aangekomen bij de inschrijvingsperiode van de 103e Nij-
meegse Vierdaagse, die op dinsdag 16 juli 2019 van start gaat
en volgens een welbekend schema op vrijdag 19 juli eindigt. Er is
ook dit jaar een limiteringsprotocol en een inschrijvingsreglement
en daaruit kan worden opgemaakt dat er dit jaar een inschrij-
vingstermijn is van maandag 4 februari 10.00 uur tot en met vrij-
dag 22 maart 17.00 uur. Iedere belangstellende kan zich via
www.4daagse.nl aanmelden voor een deelname. De kosten be-
dragen € 84,00 en bij een KWBN-lidmaatschap zal er een korting
worden verleend.
Mochten er op 22 maart meer dan 47.000 inschrijvingen zijn dan
volgt er een loting.

In de mogelijke loting vallen alle inschrijvers die voor de eerste
beloning gaan.
Verzekerd van deelname zijn zij die
● voor de tweede of hogere beloning gaan
● in een detachement of in groepsverband lopen
● in de jaren 2004, 2005, 2006 of 2007 zijn geboren
● zijn uitgeloot in 2017 (de 101e Vierdaagse) én in 2018 (de 102e

Vierdaagse)
● het gehele programma van Via Vierdaagse doorlopen

Kinderen van 12 t/m 15 jaar kunnen onder begeleiding meelo-
pen. De begeleid(st)er krijgt daarvoor geen officiële medaille en
de afgelegde 120 kilometers tellen voor de statistieken binnen

de stichting De 4DAAGSE niet mee. Is deze persoon echter ge-
boren in 1959 of eerder dan komt een beloning haar of hem toe.
Uiteraard is er op website van de stichting De 4DAAGSE heel
veel informatie te vinden.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltoch-
ten op het programma:

9 februari
Duivelsberg en Ooijpoldertocht in Lent
WS 78
Afstand: 20-40 km
Startplaats: Citadel College Locatie Griftdijk
Griftdijk Noord 9a 6663 AA Lent
Starttijd: 09.00 -10.00 uur
06-12613448
www.ws78.nl

10 februari
4e Tocht 39e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstand: 5-10-20 km
Startplaats: Jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 -13.00 uur
06-15127440
www.wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltoch-
ten die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Voorthuizen op 6 februari, in Apeldoorn op 9 en 10 februari en in
Barchem op 10 februari 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.4daagse.nl
www.ws78.nl
www.ws78.nl
www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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IVN app voor wandel- en fietsroutes

Het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) heeft samen
met de IVN-afdelingen en de inzet van vrijwilligers de app IVN rou-
tes gerealiseerd. Gemaakt door natuurvrijwilligers voor natuurlief-
hebbers.

IVN routes Gratis te downloaden
De app IVN Routes is beschikbaar in iOS (Apple Store) en
voor Android (Google Playstore). Je kan IVN Routes
daar gratis downloaden.

Natuurroutes voor jong en oud!
Inmiddels staan er meer dan 100 routes in heel Nederland in de
app en elke week komen er nieuwe wandelingen bij. Alle IVN
Routes zijn offline (er is geen internet nodig) te gebruiken nadat de
route is gedownload. Via het zoekscherm kan je een route zoeken
aan de hand van diverse criteria. Zo zijn er routes voor
onder andere kinderen en ouderen. Tijdens het lopen/fietsen moet
de GPS functie aan staan om te zien waar u zich op de route be-
vindt.
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DOOP

Op zaterdag 26 januari werd Maykie Meinen gedoopt.
Maykie is het zoontje van Berrie en Sarina Meinen – Barten
en broertje van Bennie, Jan en Chella. Peter: Peter Pat-
huis. Meters: Kelly de Roo en Lotte Maas.

OVERLEDEN

Op vrijdag 18 januari is, in de leeftijd van 74 jaar, Ria Overkamp - van
Essen overleden. Weduwe van Cor Overkamp. De crematieplechtig-
heid werd gehouden op donderdag 24 januari in crematorium Tus-
sen de Bergen te Roermond. Correspondentieadres: Hollestraat 4,
6071 LD Swalmen.

Op dinsdag 22 februari is voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
Mien van Strien – van Strien, overleden. Zij heeft 90 jaar mogen wor-
den. Weduwe van Harrie van Strien. De uitvaartdienst werd gehou-
den op 26 januari in de parochiekerk van de H. Medardus te
Wessem waarna aansluitend de begrafenis plaatsvond op de alge-
mene begraafplaats Krietheuvel aldaar. Correspondentieadres:
Sleutelstraat 5B, 6019 CM Wessem.

Op vrijdag 25 januari is, op de leeftijd van 82 jaar, Mr. Dirk Maarten
Dragt overleden. Echtgenoot van Els Dragt – Overberg. De crematie-
plechtigheid zal gehouden worden donderdag 31 januari om 16.45
uur in de aula van crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-
Overschie.
Correspondentieadres: Van Somerenweg 38, 3062 RJ Rotterdam.

Geheel onverwachts is op zondag 27 januari op 83 jarige
leeftijd overleden Bep Goeman-Brouwer.
Er is geen gelegenheid tot afscheid nemen. De crematie-
plechtigheid zal vrijdag 1 februari in besloten kring plaats-
vinden op de Rijnhof begraafplaats in Leiden. Er zullen
verder geen kaarten verstuurd worden.

Op maandag 28 januari is, in de leeftijd van 91 jaar, Johannes Maria-
nus Johanna (Jan) van de Ven overleden. Weduwnaar van Wille-
mien van de Ven - Willems.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 februari om
13.00 uur in de Kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1 te
Groesbeek. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het R.K. Kerk-
hof aan de Kloosterstraat te Groesbeek.

Op maandag 28 februari is, op de leeftijd van 90 jaar, Margrieta Si-
pora Schaaf – Witstijn (“tante Griet”) overleden. Weduwe van Gerrit
Schaal. De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op donder-
dag 31 januari om 14.30 uur in Crematorium en uitvaartcentrum
Zaanstad te Zaandam.
Correspondentieadres: Dwergplanetenbaan 32, 1035 RP Amster-
dam.

JUBILEUM
Op vrijdag 25 januari waren Piet en Corrie Duyts – Eckelboom 40 jaar
getrouwd. Wij feliciteren Piet en Corrie met hun Robijnen bruiloft.
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1-2 Richard de Meyer; Stijn Wissing; dhr. Martin Hoenselaar.
2-2 Peter van Megen jr.; Jan Struijk.
3-2 Mevr. Riet Pols-van Seeters v/h “Rimar”; Julian Booij.
4-2 Rudy van Oyen, m/s "Montanara"; mevr. Diana Adams;

dhr. Johan Verberck; Mandy Derksen; dhr. Ton van Strien;
Rein Postma.

5-2 Mevr. Thea van Dinther; mevr. Ivonne Bomert-Wendt;
mevr. Grada Witjes-Driessen.

6-2 Mevr. Coby Heijmen-Wennekes.
7-2 Marion Vermeeren; Roland Janssen;

Quince Fransbergen; Thea Janssen.
8-2 Jolanda Stam; Lisette Janssen-v/d Bosch

m/s “Factotum”; Gemma Stenssen-Janssen.
9-2 Dhr. Antoine van Thiel; dhr. Henk Wigman,

m/s “Staccato”; mevr. Nellie Peters.
10-2 Cathy Aerts uit Ridderkerk; Rob Stevens; Lars Kievits.
11-2 Willy Leensen, m/s “Trafic”; Mark de Bruin; Dick Visser;

Marijn van Dorst.
12-2 Venita Bosman; Moïse Klos.
13-2 Mevr. Willy Peters-Bosman; Jolanda Janssen;

Jaap Bakker; mevr. Biemans-van de Weiden.
14-2 John v.d Wijgaart; Thera Pruyn; Nikki van Haalen.
16-2 Fred Wams, m/s “Erculano”; Lisette van Bronswijk.

MISINTENTIES ZONDAG 3 FEBRUARI 2019

Ouders Jan en Willemien van de Ven-Willems,
mw. Mien van Strien-van Strien, dhr. Mr. Dirk Maarten Dragt,
Mevr. Bep Goeman-Brouwer, dhr. C. Bertrand,
Mevr. Margrieta Sipora Schaaf-Witstijn
ouders Arie en Lies van Leeuwen-van der Laan,
dhr. G. Peperkamp "Edjo",
dhr. Gerard Stevens en Bernhard Stevens,
dhr. Wim Straatman, dhr. Ph. Dreis jr.,
dhr. Joop van der Marel,
dhr. Gerard Buil m/s. Paersado en overleden familieleden,
mevr. Corrie Dirkse-Kool,
ouders Huibers-Beerden “Maria-Hendrika”,
dhr. J. van Ingen “Jean Pierre” en ouders van Ingen.

MISINTENTIES ZONDAG 10 FEBRUARI 2019

Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
mw. P. Lutgens-Hinzen,
Angelo Verweij,
Cor en Ria Overkamp-van Essen,
Frits de Voer.
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* Mevr. Rina Peters-Colmbijn (Afd. B42).
NIJMEGEN, C.W.Z. – WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10, 6642 CN.
* Dhr. Wim Oudakker jr. - Ms ‘Willem Peter’.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers.
ZIEKENHUIS ETZ ELISABETH TILBURG, POSTBUS
90151, 5000 LC.
* Mevr. Ria Vermeeren-Huibers.
NIJMEGEN, MACKENZIE, PANOVENLAAN 25,
6525 DZ.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” – (Elder-
hoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Corresponden-
tieadres)
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512
AC.
* Dhr. Gerard Wanders.
DUITSLAND, VON EYLLSTRASSE 27, D-47533
KLEVE-DONSBRUGGEN.

* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95,
6566 EE.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon van m/s Innuendo.
HENDRIK IDO AMBACHT, POLDERLAND
16, 3344 EE.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen (afd. De Brink
– kamer 19).
WOLFHEZE, WOLFHEZE 2, 6874 BE – POSTBUS
27, 6870 AA  RENKUM.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

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

rust willen hebben !

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

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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Het was voor ons, de redactie, spannend hoe de overgang van
papier naar digitaal is ervaren. Gelukkig hoeven we ons geen
zorgen te maken.
Op de vraag of de Christoffel Nieuwsbrief gemakkelijk te vinden
is op de website van het KSCC gaf meer dan 90% aan het goed
te kunnen vinden. Ook de leesbaarheid op het beeldscherm
(vraag 2) werd als goed beoordeeld. 93% had daar weinig
moeite mee.

Verder waren we benieuwd hoe de moeilijkheidsgraad van de
inhoud zou worden beoordeeld (vraag 3). Het is lastig om dat
van te voren in te schatten. Moeilijke woorden moeten worden
voorkomen, maar kleutertaal is helemaal uit den boze. Van u
gaf 90% aan geen enkele moeite te hebben met het taalni-
veau. We zijn hier tevreden over, maar er is ruimte voor verbete-
ring.

Met vraag 4 wilde we weten of alle artikelen in de Christoffel
Nieuwsbrief even aandachtig gelezen worden. Op deze vraag
gaf 75% aan alles aandachtig te lezen. Van de overige 25% die
niet alles even aandachtig lezen werd opgemerkt dat niet alle
artikelen hen interesseerde (‘hangt van het onderwerp af’) of
dat ze minder tijd hadden om alles te lezen. We beseffen dat de
nieuwsbrief zich richt op drie verschillende beroepsgroepen,
daarom is 75% geen slecht resultaat. Hoewel ook hier geldt dat
het beter kan.

We vroegen het maar expliciet met vraag 5. Welk rapportcijfer
zou u de Christoffel Nieuwsbrief geven? Nu, dat is een dikke vol-
doende geworden. De gemiddelde beoordeling was 7,95. Dus
een 8 min! Daarmee zijn wij zeer tevreden.

In vraag 6 vroegen we u om in uw eigen woorden nog een op-
merking te plaatsen over bijna drie jaar Christoffel Nieuwsbrief.
We ontvingen bij deze vraag vele schouderklopjes. (‘zet ‘m op!’
of ‘ga zo door’). Maar ook enkele opmerkingen waar we nog
hier wat dieper op in willen gaan.
● Zo wordt de overgang van papier naar digitaal betreurd. Een

emotie die wij delen. Maar zoals bekend laten de financiën
dat niet meer toe. Doordat we 2-wekelijks verschijnen i.p.v.
van 6 x/jaar, is ons nieuws veel actueler.

● Teveel Nijmeegs nieuws. Ja, dat is zo. Wie dicht bij het vuur zit,
warmt zich het best. We staan open voor artikelen en nieuws
uit heel Nederland (of de rest van de wereld) maar het is een-
voudig zo dat we bijna geen bijdrages ontvangen uit andere
plaatsen/regio’s. We leggen regelmatig contact buiten Nijme-
gen, maar die verwateren meestal vrij snel. Dit betreft zowel
Binnenvaart-, Circus- als Kermisgemeenschap.

● De feuilleton van Harry Broekmeulen wordt zeer gewaardeerd.
Daar zijn we blij mee, we gaan er dan ook nog mee door. Be-
schikt u zelf over mooie oude verhalen of kent u iemand die ze
wil vertellen, wij staan open voor nieuwe suggesties.

Uitslag van de Christoffel Nieuwsbrief enquête 2018

We zijn als redactie benieuwd naar wat u nou vindt van de
Christoffel Nieuwsbrief. De digitale opvolger van ‘Volaan Voor-
uit’ en het ‘Informatiebulletin’ sedert maart 2016. Om daar ach-
ter te komen organiseerden we een enquête. Vóór de kerst
verstuurden we aan alle abonnees van de Christoffel Nieuws-
brief een e-mail met het verzoek om een (digitaal) enquête-
formulier in te vullen. Daar werd massaal gevolg aan gegeven.
We bedanken iedereen voor het invullen van de enquête.

→
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● Maak geen lange artikelen. We besef-
fen dat het lastig is om lange artikelen
op een beeldscherm te lezen. We pro-
beren deze ook zo veel mogelijk te be-
perken. Dat lukt niet altijd. Soms moet
er veel gezegd worden (dit eigenste
artikel bijvoorbeeld) en niet elk artikel
leent zich om het in hapklare brokken
op te delen. We streven echter naar
korte, krachtige bijdrages.

● Het is niet altijd duidelijk of er een extra
link is. Dit behoeft misschien enige uit-
leg. Het voordeel van digitaal is dat in
de tekst verwijzingen kunnen worden
gebracht naar een website waar meer
informatie te lezen is of naar een e-
mailadres. Deze verwijzingen in de
nieuwsbrief (de zogeheten ‘link’ of ‘hy-
perlink’) naar een website of e-mail zijn
in de Christoffel Nieuwsbrief altijd in
paarse letters en onderstreept. Klik je op
zo’n regel dan opent u direct de be-
treffende website of opent u uw e-mail-
programma en is het juiste e-mailadres
voor u ingevuld. Klik maar eens op de
volgende onderstreepte paarse woor-
den dan opent u direct onze KSCC
website.

Dit waren de belangrijkste resultaten van
onze enquête. We gaan verder met
goed vertrouwen dat we op de goede
weg zijn. En uit de response blijkt dat u
nauw betrokken bent bij de nieuwsbrief
en de parochie. Waarvoor onze dank.

Namens de redactie

Hans Wester

DANK U WEL

www.kscc.nl
www.kscc.nl
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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats

op het: Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vrij. 22-2 19.30 uur Gezellige vrijdagavond-praatavond.
Tot ongeveer 22.00 - 22.30 uur.

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2019
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 28-2 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2019

Zondag 10.30 uur
H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge-
opend.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 5-2 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 19-2 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA SCHIPPERSDANSAVOND PARAMONT 2019
In Restaurant Paviljoen Develhof, Parklaan 1 te Zwijndrecht.

Toegangsprijs € 10,-
U hoeft u niet van te voren aan te melden.

Za. 9-2 20.00 uur Dansavond. De avond duurt tot 24.00 uur.
Za. 30 -3 20.00 uur Dansavond. De avond duurt tot 24.00 uur.
Contactpersoon voor Paramont:  Wilma Vissers, telefoon: +31(0)6-15 06 35 39

mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN februari 2019

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of
telefonische afspraak
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering

Maandag 10.30 uur Stafvergadering

Dinsdag 10.00 uur KSCC Gymnastiek

Woensdag 10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Za. 2 febr. 14.00 uur
Doop van Angelina van Gehlen en Tommy Bar-
telds, daarna ontvangt Angelina van Gehlen
haar Eerste Communie.

Zo. 3 febr. 14.00 uur Doop van Jaap Vissers en Saar vd Dobbelsteen

Di. 5 febr. 13.30 uur

Soos met… Lezing door een huisarts in opl. en
een doktersassistent over wat, wanneer en
waarvoor we bij de assistent terecht kunnen.
Daarna nog een rondje bingo.

Zo. 10 febr. 11.00 uur
H. Mis voor 25 jarig jubileum van mgr Ad van
Luyn in de Kathedrale Kerk, Mathenesserlaan
305 in Rotterdam

Wo. 13 febr. 10.30 uur
18.00 uur

Geen repetitie van het Waalkanterskoor.
Feestelijke avond van het Waalkanterskoor.

Do 14 febr. 10.00 uur BOVAK. Alg. ledenvergadering. In Hotel de Can-
tharel, van Golsteinlaan 20 , Apeldoorn.

Contactpersoon voor Nijmegen: H. Wester, telefoon 024 -377 75 75.
E-mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
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Na bijna vijftien jaar als bestuurder in de binnenvaart en een volledige ter-
mijn als voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer, neemt Roland Korten-
horst formeel afscheid als bestuurder in de sector.

Tijdens en voor zijn bestuursperiode heeft Kortenhorst zich sterk gemaakt
voor eenwording van de branchevertegenwoordiging, en het hoog op de
politieke agenda krijgen van vervoer over water.

BETROKKENHEID BINNENVAART
Als oud-scheepsbouwer blijft hij nauw betrokken bij de binnenvaart, ‘daar
ligt mijn hart'.
Via zijn Haagse lobbykantoor Linking Partners zal Kortenhorst de brede ma-
ritieme sector blijven steunen. Zijn activiteiten
in de medische sector bouwt hij verder uit.

Op vrijdag 15 februari 2019 vanaf 15.30 uur
wordt een afscheidsreceptie in het van der
Valk Hotel ARA georganiseerd.

AFSCHEID ROLAND KORTENHORST



Christoffel Nieuws pagina 19← terug naar pagina 1

Terugblik Telematicadag 2018

10e Binnenvaart Telematica Award

De Telematicadag is ook het moment
voor de jaarlijkse Binnenvaart Telematica
Award. Dit jaar voor de tiende keer.
De jury van de tiende Telematica Award
heeft deze keer de blik vooral gericht op
online marktplaatsen. U weet wel: voor
een auto moet je tegenwoordig niet meer
bij je dealer zijn, maar op Markplaats, Au-
toTrack of Autoscout. Scheepsverkopers
proberen het bijvoorbeeld op ShipSale en
een enkele bevrachter waagt zich ook
met ladingaanbod online. Maar voor la-
ding of een schip hadden we de onaf-
hankelijke platforms Bargelink en
4Shipping al.
Als zich allerlei vrachtplatforms aanbieden
onder exotische namen als Shareship (om
de leegvaart te beperken) en Shypple
(voor logistieke processen) en als vertrou-
wen (of trust) in tijden van Facebook een
groot goed is, dan is het goed iemand als
Axel Goetze in ons midden te hebben.
Deze ‘Schifffahrtskaufmann’, heeft het be-
vrachten al lang geleden achter zich ge-
laten. In 2003 ging Alex zelfstandig verder
met Bargelink.com. Daarmee getuigde hij
al vroeg van visie.

Bargelink werd een opmerkelijk succesver-
haal. Was er in het begin nog veel terug-
houdendheid, inmiddels zijn alle
belangrijke bedrijven in de Europese bin-
nenvaart ‘aan boord’. Elke maand wor-
den een kleine 2.000 binnenvaartschepen
en tot 500.000 ton aan lading aangebo-
den. Voor wie nog niet overtuigd is, heeft
Axel op zijn site een lijst met wel 25 argu-
menten staan voor aansluiting bij Barge-
link.

Naast zijn werk voor Bargelink schrijft Axel
regelmatig voor het binnenvaartblad
Schifffahrt und Technik en is hij bestuurslid
van de Internationale afdeling van Ko-
ninklijke Schuttevaer.
Ondernemen betekent voor hem meer
dan werken en geld verdienen alleen. Hij
is ervan overtuigd dat ondernemingen
ook tot maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid verplicht zijn. Daarom is hij solidair
met mensen die buiten hun schuld in de

problemen zijn geraakt. Zo is Axel met hart
en ziel actief als districtsgouverneur Duits-
land bij Kiwanis International, een wereld-
wijde organisatie van vrijwilligers die zich
inzet voor het verbeteren van de wereld,
vooral voor kansarme kinderen.
Axel golft voor zijn ontspanning op de
Mühlenhof in Kalkar en is getrouwd met
Anja, volgens hem de beste vrouw van
allemaal. Met deze tiende Telematica
Award onderscheiden we de man die on-
ze hoofdprijs dit jaar meer dan waard is.

Presentaties Telematicadag
Vier presentaties die op de Telematica zijn
gehouden, kunt u onderstaand downloa-
den.

• CoVadem data en verduurzaming
binnenvaart – Marin, Wytze de Boer,
Moritz Krijgsman

• Elektronisch melden, Integratie in ap-
plicatie – Periskal

• Inspanningen Agentschap Agent-
schap Telecom voor AIS – Erik Lucas

• Toekomst mobiliteit op de weg: drie
revoluties en hun belang voor binnen-
vaart – Henk van Laar

• Introductie Inland Navigatie op basis
van S57 I(nland)-ENC kaarten – Sten-
tec, Diederik Vogelsang

https://www.binnenvaart.org/marin-presentatie-verduurzaming-en-covadem-281218/
https://www.binnenvaart.org/marin-presentatie-verduurzaming-en-covadem-281218/
https://www.binnenvaart.org/periskal-presentation-2018-telematicadag-281218/
https://www.binnenvaart.org/periskal-presentation-2018-telematicadag-281218/
https://www.binnenvaart.org/periskal-presentation-2018-telematicadag-281218/
https://www.binnenvaart.org/agentschap-telecom-presentatie-ais/
https://www.binnenvaart.org/agentschap-telecom-presentatie-ais/
https://www.binnenvaart.org/agentschap-telecom-presentatie-ais/
https://www.binnenvaart.org/toekomst-mobiliteit-op-de-weg-three-revolutions-hvl-2018/
https://www.binnenvaart.org/toekomst-mobiliteit-op-de-weg-three-revolutions-hvl-2018/
https://www.binnenvaart.org/toekomst-mobiliteit-op-de-weg-three-revolutions-hvl-2018/
https://www.binnenvaart.org/toekomst-mobiliteit-op-de-weg-three-revolutions-hvl-2018/
https://www.binnenvaart.org/stentec-2018-inland-navigation/
https://www.binnenvaart.org/stentec-2018-inland-navigation/
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Interschau 2019
Woensdag 30 januari bezocht aalmoezenier Van Welzenes sdb
de ESU-Interschau 2019. De vakbeurs voor reizende kermisex-
ploitanten in Essen, Duitsland.

Van 30 januari tot 1 februari 2019 is Essen de Europese show-
hoofdstad. De locaties in de moderne Messe Essen en de Gru-
gahalle gaven de beste voorwaarden voor een mooie
jubileumdag en een grote Interschau 2019.
Dit jaar werden in Essen vier jubilea gevierd:
● 70e verjaardag van de DSB, de Duitse kermisexploitantenver-

eniging e.V.
● 100ste verjaardag van de kermisexploitantvereniging

Essen/Roergebied
● 65e verjaardag van de ESB, de Europese kermisexploitanten-

bond in 1954
● 40e verjaardag van de Arbeitsgemeinschaft der Kermisex-

ploitantenbond NRW bij de DSB.

Talrijke prominente politieke vertegenwoordigers gaven acte
de présence om de DSB te feliciteren.
Als onderdeel van de dag vond Interschau 2019 plaats in het
moderne Essen Exhibition Centre. De Interschau is Europa's
grootste beurs voor reizende exposanten.
De katholieke en protestantse pastores waren ook op de beurs
aanwezig. Een foto-impressie.

Mevrouw Andrea Nahlis voorzitter SPD EN Albert Ritter voorzitter DSB
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Goed nieuws. Nu zijn wij, zwembad De
Tuimelaar in Ewijk, door de ING uitkozen
als een van de goede doelen van Ne-
derland. Hopelijk wilt u op ons stemmen
om het te ondersteunen dat zou super
zijn. Dit kost niks, en mag door iedereen
worden gedaan.

Zwembad de Tuimelaar. Stichting wij
Plonzen door
Het zwembad is van 1965. We hebben
het afgelopen jaar senioren zwemmen
opgestart, met groot succes. Mensen
die er van het begin bij zijn geweest en
nu misschien (klein) kinderen met plezier
zien zwemmen.

Met de donatie zouden we in 2019
graag een prettige zithoek met tafel wil-
len realiseren. Vooral onze vrijwilligers
die er alle dagen zijn zouden we graag
enig conform willen aanbieden.

Breng je stem uit
Via deze onderstaande link kan je gelijk
stemmen. Later moet je de stem nog
wel bevestigen via je opgegeven mail-
adres.

https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/z
wembad-de-tuimelaar-stichting-wij-plon-
zen-door

Je mag per e-mailadres 1 keer stem-
men.
Het initiatief met de meeste stemmen
ontvangt € 5.000, nummer twee € 3.000,
nummer drie € 2.000, nummer vier €
1.500 en nummer vijf € 1.000. Handig om
te weten
• Stemmen kan alleen via de website
helpnederlandvooruit.nl in de periode
tot en met 10 februari 2019.

groetjes,
Peter Poppelier

Steun De Tuimelaars

https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/zwembad-de-tuimelaar-stichting-wij-plonzen-door
https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/zwembad-de-tuimelaar-stichting-wij-plonzen-door
https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/zwembad-de-tuimelaar-stichting-wij-plonzen-door
https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/zwembad-de-tuimelaar-stichting-wij-plonzen-door
https://www.helpnederlandvooruit.nl/
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Nederlandse ketenaanpak
voor Brexit in de havens

De brancheorganisaties voor expor-
teurs, importeurs en logistieke bedrij-
ven in de Nederlandse havens
hebben samen met Portbase de
campagnewebsite Get ready for
Brexit ontwikkeld. De uniforme Ne-
derlandse ketenaanpak zorgt voor
een vlotte afhandeling van douane-
formaliteiten die door de Brexit ont-
staan.

De oplossing voorziet in het 100 pro-
cent digitaal afhandelen van doua-
neformaliteiten, met optimaal
hergebruik van data. Alle informatie
gaat de lading vooruit. Zowel voor
het shortsea- als het ferryverkeer ont-
staat één ingang voor alle terminals.
Hiermee is slim toezicht van de Dou-
ane mogelijk, met minimale inbreuk
op het proces.

Nederlandse havens aantrekkelijker
Na de Brexit is het nog aantrekkelij-
ker om via de Nederlandse havens

van en naar het Verenigd Koninkrijk
te vervoeren. Portbase heeft een
coördinerende rol in het maken van
de benodigde onderlinge afspraken
en het ontwikkelen van het vereiste
IT-proces. De afgelopen maanden
hebben alle deelnemende partijen
een centrale werkwijze omarmd. Er
kan niet achterovergeleund worden,
want voor je het weet is het 29
maart.

Alle schakels moeten meedoen
Iedere partij - van exporteur, impor-
teur, expediteur en douaneagent tot
vervoerder, terminal, rederij, carga-
door en ferry-operator - heeft een
taak en verantwoordelijkheid. Wan-
neer iedereen steeds tijdig actie on-
derneemt en de juiste
(douane)informatie doorgeeft, reist
ook na de Brexit alle lading snel via
de Nederlandse havens van en naar
het Verenigd Koninkrijk. De vervoers-
keten loopt tot diep in het achter-
land. Ook verladers en vervoerders
in bijvoorbeeld Polen en Duitsland
moeten weten wat ze moeten doen
om na de Brexit zonder gedoe hun
goederen snel via de Nederlandse
havens van en naar het Verenigd
Koninkrijk te kunnen vervoeren.

https://www.getreadyforbrexit.eu/
https://www.getreadyforbrexit.eu/
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Tolheffing op de autobahn

Op 14 januari 2019 maakte de Duitse verkeersminister Andreas
Scheuer bekend door te gaan met het tolheffingsplan voor de
Duitse snelwegen. De invoering staat voor oktober 2020 ge-
pland. Vanaf die datum moeten alle buitenlandse automobilis-
ten tol betalen voor het gebruik van de Duitse autobahn. De
hoogte van de tolheffing is nog niet bekend, het plan is om
dat te laten afhangen van hoe belastend de auto is voor het
milieu.

Dat betekent dat u voor de komende twee zomers geen reke-
ning hoeft te houden met tolheffing als in Duitsland op vakan-
tie wil.

Nederland en Oostenrijk zijn een procedure tegen de tolhef-
fing gestart bij het Europese Hof van Justitie wegens discrimina-
tie van de buitenlandse automobilist. Duitse bestuurders krijgen
immers hun tol gecompenseerd. Dat kan nog roet in het eten
gooien voor Duitsland. In maart wordt de conclusie verwacht
van de advocaat-generaal bij het Hof. Medio 2019 zal het Hof
oordelen.

Belgische Nieuwsbrief Ons Roer – schippersbode (voor varen-
den en oud-varenden) digitaal?

Op donderdag 24 januari jl. hebben de heren Paul Render,
minderbroeder ofm (aalmoezenier Rijn- & Binnenvaart) en Ed-
dy Munghen (webmaster) beiden van het Kerkschip St. Jozef
te Antwerpen een bezoek aan ons gebracht.
Hun interesse ging uit naar onze Christoffel Nieuwsbrief, met
name waren ze geïnteresseerd naar hoe wij de overstap had-
den gemaakt van druk (Volaan Vooruit) naar digitaal. Aan
bod kwamen de organisatie, opzet, verspreiding, overgangs-
periode lezers, benodigde software en de verspreiding van
Christoffel Nieuwsbrief door middel van ISSUU (digitale kiosk),
e-mail en onze website.

Ons Roer verschijnt 6x per jaar in printvorm en wordt onder de
lezers per post verspreid. Door over te gaan op een digitale
uitgave kan de berichtgeving veel actueler zijn en men kan
direct inspringen op gebeurtenissen.
Wanneer Ons Roer definitief in de nieuwe vorm verschijnt is,
staat nog niet vast.

Wij wensen de redactie van Ons Roer veel succes.

Redactie CN – Nijmegen
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Harry Broekmeulen schreef zijn er-
varingen in de Tweede Wereldoorlog
op in het boekje ‘Oorlogsherinnerin-
gen van een binnenvaartschipper’. In
de komende maanden publiceren wij
zijn relaas in deze feuilleton.

Ik miste nog maar een ding. Ik had geen
goeie schoenen. In het dorp wist ik een
schoenmaker te wonen. Met wat koffie
en chocolade ben ik op stap gegaan.
Het waren oude mensen, heel vriendelijk.
Toen ik hen uitlegde wat mijn bedoeling
was en hen de koffie en de chocolade
liet zien, waren ze helemaal sprakeloos.
Echte bonenkoffie die hadden ze in jaren
niet gedronken. Hij had nog wel wat
schoenen maar ik moest even geduld
hebben want hij had ze verstopt. Hij met
z'n oude botten naar boven. Hij kwam te-
rug met drie paar nieuwe schoenen. Mijn
maat was 44 maar laat die er nu net niet
bij zijn. Ik kon kiezen tussen 43 of 45, dat
was pech. Maar ik wilde toch een paar
meenemen. 43 zat natuurlijk wel krap,
maar maat 45 viel me van de voeten. Ik
besloot maat 43 te nemen. Met een paar
dunnere kousen zou het wel lukken, dacht
ik. Mijn oom had van die fantasiesokken,
zo noemde wij dat vroeger, die waren
heel dun. De ruil was zo beklonken. Als ik
nog meer koffie had, dan had hij nog wel
wat damesschoenen. Die ben ik de vol-
gende dag gaan halen, voor mijn tante
en mijn moeder. Wat zag ik er keurig uit.

Van de buurvrouw achter ons kreeg ik
nog twee mooie overhemden, die waren
van haar overleden man geweest.
Op 30 april werd ik 23 jaar. Daar hebben
we een groot feest van gemaakt met de
buren onder elkaar. Het was tegelijk een
afscheidsfeest want ik wilde op de fiets
naar Holland. Ik had ook nog een flinke
koffer geruild. Daar stouwde ik zoveel mo-
gelijk in. Twee marinepakken, sokken, de
schoenen voor mijn moeder, pakken kof-
fie, thee, chocolade, een fles bakolie,
bussen boter en vlees. De koffer werd met
een touw op de fiets vastgesjord. Het was
een goede degelijke Duitse fiets en ik was
er goedkoop aangekomen. Het afscheid
viel niet mee. Je had zoveel lief en leed
samen gedeeld dat het ontroerde. Tante
had het helemaal te kwaad. De buren
stonden allemaal aan de wal om me uit
te zwaaien. Het was grandioos.

De grote wegen mocht je niet gebruiken
dat wist ik al. De Amerikanen en Canade-
zen hadden die nodig voor de aanvoer
naar het front. Wij waren wel bevrijd maar
ze waren nog lang niet in Berlijn. Als je zag
wat er over die wegen ging, het was on-
voorstelbaar. Tanks, legervoertuigen, hele
bruggen hadden ze bij zich. En natuurlijk
wagens vol soldaten. De grote vrachtwa-
gens werden allemaal bestuurd door
zwarte Amerikanen. Het ging achter el-
kaar door, dag en nacht. Fantastisch om
naar te kijken. Op de binnenwegen zag je

geen oorlogsmaterieel maar het krioelde
er van mensen op weg naar huis. Fransen,
Belgen, Hollanders, die door omstandig-
heden in Duitsland terecht waren geko-
men. De Russen en de Polen gingen de
andere kant op. Er waren mensen met
kruiwagens en karretjes vol spullen. Ook
liepen er met een pungel op de rug.

De eerste dag zocht ik net voor Munster
onderdak bij een boer voor de nacht. Het
lukte snel. Bij de eerste de beste boer
mocht ik al blijven. Ik zag er dan ook heel
netjes uit in mijn marinepak. Ze hadden
twee kleine kinderen. Die heb ik ieder een
reep chocolade gegeven. Nou toen kon
ik helemaal geen kwaad meer doen. De
boerin had warm eten gekookt en gaf mij
nog een extra stuk vlees. De boer vertelde
dat hij bang van de Russen was. De krijgs-
gevangenen waren op wraak uit. Hij gren-
delde alles af voor we naar bed gingen.
De boer was om zes uur al op. De zon
stond al aan de hemel. Het werd een
mooie dag. Na het ontbijt, brood met ge-
bakken spek, ben ik weer op de fiets ge-
stapt. De boerin gaf me nog een pakje
brood mee voor onderweg. Dat vond ik
zo aardig dat ik haar maar een pakje kof-
fie heb gegeven.

Wordt vervolgd
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant  0800–03 41
—-------------------------------------------------------

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen  024-14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

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

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
   Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org

Y. Meering
G. Valk / C. Peperkamp

G. Brugman / A. Valentijn
G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen

B. Derksen
J. Hoks

vacature
G. Verschuren

H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 4 verschijnt op 14 februari 2019.
Deadline: 11 februari.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Jos van Dongen, Gerard Stolker

Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken. Christof-
fel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.

Uitgever/Hoofdredactie:   Redactie:
B.E.M. van Welzenes sdb.  B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur LKSCC    Tonny van der Veeken
en Landelijk Aalmoezenier  Hans Wester

Redactieadres:
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
T: +31(0)24- 377 75 75 E: redactie@kscc.nl I: www.kscc.nl

Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de geplaatste advertenties berust echter bij de adverteerder.

Verantwoordelijkheid:
Christoffel Nieuws is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit Chris-
toffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de auteur van het aan-
geleverde artikel of rubriek.

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
ven telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de abonneead-
ministratie. Waaronder de tweewekelijkse notificatie dat er een nieuw Christoffel
Nieuwsbrief verschenen is.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om aan-
passing. Te richten aan info@kscc.nl. Onze volledige privacyverklaring treft u hier
aan op onze website.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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