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Van de bestuurs- en directietafel

Pasen is het meest belangrijkste feest in de christelijke
traditie. Ik hoop het samen met u te vieren. U bent
van harte welkom in de vieringen van de komende
Heilige Week te beginnen op komende Palmzondag.
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Vastenactie 2019

We gaan de laatste week van de Vastenactie in. We
zetten nog een keer alle projecten die we steunen op
een rij. De actie heeft tot nu toe al zo’n € 1.850,- op-
gebracht. We danken iedereen voor hun bijdrage.
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Geweld op de kermis

Het kermisnieuws bestaat helaas uit verschillende inci-
denten met en tussen groepen jongeren rondom onze
kermissen in het land. Rellen waarbij veel politie-inzet
nodig was. Gevolg: het sluiten van de kermis.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Pasen 2019

Pasen valt dit jaar erg laat. Het is een Joods feest en het vindt
plaats op de eerste zondag na de eerste volle maan van de
13de dag van maart. Het is het feest waarin herdacht wordt
dat de Joden door Mozes bevrijd werden uit Egypte en op
tocht gingen naar het beloofde land. Er wordt wel eens over-
wogen het paasfeest op een vaste datum te plannen, maar
de geleerden kunnen maar geen consensus vinden.

Pasen is het meest belangrijkste feest in de christelijke traditie.
We gedenken enkele dagen voor Pasen, Witte Donderdag,
dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel het traditionele paas-
feest vierde, Hij brak het Brood en zei: dit is mijn Lichaam, en Hij
zegende de beker en zei: dit is mijn Bloed, dat vergoten wordt
tot vergeving van de zonden. Hij voegde er een hele belangrij-
ke zin aan toe: doe dit tot mij gedachtenis. Maar voordat Hij
het paasmaal begon waste Hij eerst de leerlingen de voeten:
een teken van grote gastvrijheid: je dienstbaar opstellen naar
de medemens.

We weten hoe het verhaal, zijn levensverhaal afloopt. Na de
maaltijd ging Hij naar de Hof van Olijven (Olijven zijn een sym-
bool van bezinning, meditatie). Daar hebben soldaten, in op-
dracht van de Farizeeën, hem gevangen genomen waarna Hij
werd veroordeeld en aan het kruis geslagen: een verschrikkelijk
martelwerktuig. Nadat hij gestorven was werd Hij in het graf
gelegd. Met Pasen vieren wij dat Jezus is verrezen: opgestaan.

Deze woorden zijn sneller opgeschreven dan dat wij ze kunnen
begrijpen. De instellingswoorden van Jezus over Brood en Wijn
hebben heel veel discussies opgeleverd. Van vragen van: wat
bedoelde Jezus nu? Tot: dàt bedoelde Hij punt uit! Het leverde
strijd op en scheuringen in de kerk. Jammer. Naar mijn smaak
was dit nu net niet wat Jezus bedoelde. Zijn hele leven, zijn he-
le stijl van preken bestond uit: leef naar de geest van de wet
van de liefde: bemin God en nevenschikkend: bemin je naaste
als jezelf.

In Brood en Wijn geeft Jezus zich aan ons. We vieren het elke
zondag of bij bijzondere momenten, zoals bij een huwelijk, een
uitvaart, een jubileum. Ouderen onder ons kunnen zich nog
wel herinneren dat de priester elke dag alleen de heilige Mis
vierde. U kent de bekende zij-altaren wel, waaraan dit gebeur-
de, soms 4 naast elkaar. Het was een zeer positieve ontwikke-
ling, gestart tijdens het 2de Vaticaans concilie, om samen,
concelebratie, de heilige Mis te vieren.

Jezus wast de voeten van Petrus, rechts op het schilderij.
Schilderij uit 1549 van Il Tintoretto (1518-1594)



Christoffel Nieuws pagina 3← terug naar pagina 1

Op Goede Vrijdag trekken wij met Jezus
mee via 14 staties: gevangenneming de ver-

oordeling, de tocht naar de Calvarieberg, de krui-
siging en de dood van Jezus.

Momenten om stil te staan bij ons eigen leven: wat is ons le-
ven ons waard, wat zegt ons de dood.
Ja, we staan vaak stil bij de dood van een opa, een oma, een
ouder, een jonge mens, een kind.
Als het zo dicht bij komt, zijn we doodstil.
We stellen ons vragen, we praten over de betrekkelijkheid van
het leven, halen met een traan en een lachje mooie herinne-
ringen op: waar maken wij ons druk om, het leven is te kort om
er niet van te genieten.
Is het leven echt voorbij wanneer iemand zijn of haar laatste
adem heeft uit geblazen. Het Nieuwe Testament probeert hier
antwoord op te geven. Het aardse leven is geëindigd maar de
Geest leeft. Er is hoop over de grens van de dood heen.

Op Pasen springt er een vonk over: de leerlingen worden be-
vangen door de Geest! Hij is niet dood. Hij leeft: er is Hoop op
eeuwig leven. En zij bazuinen het rond.
Wanneer wij mogen voorgaan in een uitvaartviering proberen
wij deze gedachten vorm te geven met woorden, symbolen en
gebaren. Wij zaaien de woorden van Jezus in de harten van de
nabestaanden maar ook van ons zelf en hopen en bidden dat
wij groeien in geloof dat de mens bestaat voor de eeuwigheid.
Dat is de mooie gedachten van Pasen: zoek het leven niet bij
de doden, maar zoek het leven in en bij elkaar. Het verwijlen bij
een graf of een urn, het even stilstaan bij een kruis, een stil ge-
bed, het zien van de opkomende lente, de blijheid van een
kind, een bejaarde op een bankje, een circusact of een kermis-
attractie, een schip dat vaart: het zijn allemaal momenten dat
wij ons bewust kunnen worden dat er meer is tussen hemel en
aarde.
Om deze hoopvolle gedachten samen te vieren bent u van
harte welkom in de vieringen van Palmzondag, Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag. We sluiten
de heilige week af op Tweede Paasdag. We sluiten de vasten-
actie 2019 af. Samen vieren: LEVEN in overvloed:
Zalig paasfeest.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

The Passion 2019 in Dordrecht
Donderdag 18 april om 20:30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2
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Europese verkiezingen 23 mei aanstaande

Het is misschien wat vroeg, maar toch aandacht voor de ver-
kiezing voor een Europees parlement op 23 mei aanstaande.
Er wordt de laatste tijd veel afgegeven op het Europees Parle-
ment. Sommige politici, zij het een uitzondering, willen een
Nexit, dus een vertrek van Nederland uit de Europese gemeen-
schap. Dit lijkt me geen goede zaak. Natuurlijk is er kritiek, na-
tuurlijk licht de gedachte wel eens op dat wij er voor ‘Brussel
’zijn en niet andersom.

Het is nu juist de kunst, in een wereld vol spanningen, met zo-
veel brandhaarden, sociaal-economisch, maatschappelijk,
elkaar in Europees verband vast te houden. Door de bundeling
van krachten hebben niet alleen onze welvaart, maar ook het
welzijn kunnen groeien en is er vrede. Populistische verhalen de
wereld in slingeren is geen kunst, maar met elkaar constructief
en kritisch aan de slag gaan en aan slag te blijven vraagt lef,
dialoog, flexibiliteit in een dynamisch Europa. Wij blazen een
goed deuntje mee op het podium van de wereldpolitiek.

Mocht u zelf niet in staat zijn uw stem uit te brengen manda-
teer een ander: iemand waarvan u weet dat hij uw belang
echt behartigt.
Ga naar https://www.europese-verkiezingen.eu/ voor meer
informatie.

Wet op de privacy

Toch nog even uw aandacht. Dit thema komt regelmatig aan
de orde in onze besprekingen. We houden ons aan de regels.
Wel krijgen wel eens de indruk dat de wet aardig doorgesla-
gen is. Maar toch. Wij ontvangen met regelmaat aankondigen
van huwelijken, jubilea, geboorten overlijden etc.

Deze worden in het Christoffel Nieuwsbrief geplaatst met
adres. Wanneer u dit niet wilt, moet u ons dit laten weten. Maar
bedenk wel: er zijn mensen die u een kaartje willen sturen om
hun medeleven of felicitatie te doen toekomen. Zij moeten dit
ergens naar toesturen.

U mag het adres van het KSCC als correspondentieadres ge-
bruiken. Wanneer u dat wilt neem contact met ons op.
Informatie over onze privacy regels vindt u op www.kscc.nl en
in het Christoffel Nieuwsbrief.

https://www.europese-verkiezingen.eu/
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MOP

In een sollicitatiegesprek:

 "In het begin verdien je 20.000 euro,

later kan het oplopen tot 40.000."

 "Oké, dan kom ik later terug."

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het kermisseizoen start

De kermis exploitanten hebben hun attracties
weer in gereedheid gebracht om op reis te gaan.

Ook de rijdende school heeft haar planning gemaakt om de
kinderen onderweg onderwijs te kunnen geven. Het is voor de
ouders, kinderen en de onderwijskrachten een passen en een
meten om alles goed te laten verlopen in het drukke kermis be-
staan.
Op diverse plaatsen is er een kermis mis te beginnen op zon-
dag 28 april (in de autoscooter) tijdens de Koningskermis in
Woerden.

Brandbrief
De kermisexploitanten maken zich grote zorgen over de als-
maar toenemende criminaliteit. Er zijn op of in de buurt van de
kermis groepen die zich zo misdragen dat de politie er aan te
pas moeten komen. Op last van burgemeesters worden som-
mige kermissen gesloten. De BOVAK, de sociaal economische
organisatie voor kermisexploitanten heeft nu een brandbrief
gestuurd naar diverse ministers, staatssecretarissen, burge-
meesters etc. waarin scherpe aandacht voor de groeiende
problematiek gevraagd wordt. Ook het KSCC en de landelijke
parochie hebben haar netwerk ingezet om dit probleem bij zo
veel mogelijk overheden neer te leggen. Dit moet een halt
toegeroepen worden. We rekenen op constructief overleg en
daadkracht. Lees ook de bijdrage van A. Lubach op pag. 15.

Tot slot:

Op onze website vindt u de informatie over de diverse dona-
tieacties zoals Landelijk KSCC donaties, de st. Nicolaas- en
kerstactie en de actie gezinsbijdrage. Goed om de tekst te le-
zen. Dit voorkomt onnodige gangboord verhalen.

De vrijwilligers, medewerkers, staf, bestuur, directie en pasto-
raal team wensen u een zalig paasfeest en hele fijne feestda-
gen.

Namens hen:
B.E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC

Ha Ha

Ha Ha HaHa Ha

https://www.kscc.nl/7771-2/
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Palmtakken

Door de snelle verspreiding van de buxusmot komt een be-
langrijk onderdeel van de Palmzondag viering en de wake op
Stille zaterdag in gevaar. Door de ongewilde introductie in
Europa (de mot is blijkbaar in 2006 via verpakkingshout van na-
tuursteen uit Azië naar hier gekomen) is er sprake van een mas-
sale sterfte onder buxusstruiken. Martien van Raaij (vader van
Gwendy) bracht uitkomst. Hij kan beschikken over nog gezon-
de buxusstruiken en leverde een doos met takken af. Wij willen
hem daar voor bedanken.

Denkt u er ook aan om de takken van vorig jaar in de komen-
de tijd weer mee te nemen. Zij zullen tijdens de Paaswake op
Stille Zaterdag in het Paasvuur worden verbrand.

Tulpen

De aalmoezenier heeft vorig jaar speciaal voor een groep
mensen een aantal Arlette Hanson tulpenbollen ingezegend.
En zie hier! Het resultaat.
De tulp Arlette Hanson is de enige bloem ter wereld die ver-
noemd is naar een circuspersoonlijkheid. Op 6 december 2012
is de tulpenbol, exclusief gekweekt door kweker Cornel van
Schagen van Bollen en Zo, gedoopt door acteur Huub Stapel.
Cornel van Schagen is een vaste bezoeker van Wintercircus
Arlette Hanson.
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Vastenactie 2019

Met deze vastenactie ondersteunen we dit jaar vier projecten in de Derde Wereld.

We steunen het project van Pam van den Beld voor Children of Joy Home, een weeshuis voor meisjes tot 18 jaar, waar
hard wordt gewerkt aan onderwijs en begeleiding.
Door opvang en onderwijs wordt niet allen gezorgd dat de meisjes een gedegen opleiding kunnen volgen, maar ook
dat ze zich thuis voelen. Dat ze zich niet langer de ongewenste kinderen in de wereld voelen.

We steunen ook het project van broeder Kees Smeele in Congo. Het Maison Papy is een opvang voor straatkinderen
tussen 6 en 20 jaar, in Kinshasa. Allen volgen onderwijs, lagere school, middelbaar of technisch onderwijs. Ze hebben al
geen ouderlijke liefde dus probeert broeder Kees en de zijne, hen toch met liefde iets mee te geven voor het leven en

dat ze zich in de opvang thuis voelen.

We steunen het project van Wim Boksebeld in Port-au-Prince in Haïti. Hij zorgt dat het schoolgeld betaald wordt zodat
kinderen op z’n minst basisonderwijs krijgen. Ook zorgt hij ervoor, samen met de congregatie van Salesiaanse zusters
dat de allerkleinsten ’s morgens een broodje en een glas melk krijgen en ’s avonds een bordje rijst met bonen in de
kantine.

Laatst maar niet het minst steunen we het project van broeder Willy Leensen op Java. Broeder Willy runt in Muntilan
een schooltje waar kinderen les krijgen, cursussen volgen voor een diploma. De jongens met een diploma krijgen van
Willy dan een aanbevelingsbrief mee en hij bemiddeld bij een bedrijf voor deze jongens. Dat kan een bureau, winkel
of fabriek zijn. Broeder Willy heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd.

De vastenactie heeft tot nu toe al € 1.850,- opgebracht. We danken ieder voor hun bijdrage. De actie sluit op Tweede Paasdag

Hoe kunt u helpen:
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL04 RABO 0135 8795 23
t.n.v.: Stichting K.S.C.C. voor Rijn- en Binnenvaart
o.v.v.: Vastenactie 2019

Indien u wenst kunt u ook gebruik maken van de gele melkbus bij de ingang van ons kerkschip.
Hartelijk dank voor uw steun!
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WINDKANTER

Hoogfeest van Pasen blijft toch
een dag die bij veel mensen vreugde
opwekt, zeker als op die dag het
lentezonnetje doorbreekt.
Jeugdherinneringen komen bovendrijven
zoals die prachtige Hoogmis met Drie
Heren, de vele misdienaren, de mooie
gregoriaanse gezangen in een overvol
kerkgebouw. Maar ook de blijdschap die
je voelde als je na drie maanden verblijf
op het internaat eindelijk weer naar
boord naar je ouders mocht terugkeren.
Het was maar voor veertien dagen maar
daar dacht je op dat moment niet aan.
Ook trachtten veel schippers het
vaarschema zo in te richten dat ze met
Pasen in de thuishaven of in de buurt van
de thuishaven konden afmeren zodat na
een druk voorseizoen de meevarende
jeugdvrienden en vriendinnen elkaar
weer eens konden ontmoeten in een
gezellige sfeer en het uitgaansleven in de
avond opzoeken. Of dat tegenwoordig
met dat 'just in time' concept ook nog
mogelijk is, is een vraag voor mij nu ik al
ruim twintig jaar geleden de vaart
vaarwel heb gezegd. We mogen wijlen
aalmoezenier Chris Eijsermans gerust een
extra pluim geven dat hij 35 jaar geleden
al zag dat het groot aantal schippers van
de Zuidwal die trouw het kerkschip 'D'n

Aal bezocht als hij in Geertruidenberg
afmeerde, een eigen centrum verdiende
ook al liep het landelijk KSCC- bestuur in
Rotterdam er aanvankelijk niet warm
voor. Was het financieel gezien wel
haalbaar? Als een echte bouwpastoor
zette hij toch door, boorde zelf sponsors
aan (o.a. de Zusters van Schijndel en PIN
Parochies in Nood) en met een extra
hypotheek en donaties van de schippers
zelf wist hij het geld bij elkaar te krijgen en
kwam het schipperscentrum 't Zuiden'
boven water. De goedwillende
gemeente Geertruidenberg (wethouder
dhr, van Strien) zorgde voor
parkeerplaatsen en een mooi
afloopsteiger. Veel dank daarvoor.
Zeker twee generaties
schippersechtparen van de Zuidwal,
afkomstig van de Rijn- en binnenvaart,
hebben zo de mogelijkheid gekregen om
in hun eigen 'kerkje' als oud-collega's en
verspreid wonend aan de wal, met elkaar
in contact te blijven. Maar ook om op die
wijze de zondagsplicht te kunnen

vervullen en na afloop gezellig bij te
kletsen onder het genot van een kop
koffie en een drankje. 'Het centrum is mijn
enig tastbaar resultaat van mijn
priesterleven,' zei aalmoezenier Eijsermans
eens tegen mij. De koninklijke
onderscheiding, uit handen van de
toenmalige Minister van Verkeer en
Waterstaat, mw. Jorritsma, was dan ook
op zijn plaats. De enige zorg is nu de
aanwezigheid van een voorganger voor
de zondagsviering. Weliswaar beschikken
we over twee pastoraal opgeleide
vrijwilligers maar zij hebben ook hun
privéleven waarmee rekening gehouden
moet worden.
Gelukkig is dhr. Jos van Dongen er in
geslaagd contact te leggen met enkele
priesters die bereid zijn indien nodig en zo
mogelijk in te vallen waardoor er wat
soelaas is ingebracht. Maar wat zal de
toekomst brengen? Gezien de leeftijd van
de huidige bezoekers, bijna allen boven
de 70, kun je je afvragen wie het licht uit
zal draaien. De jeugd laat het net als
elders in ons land meestal afweten, je ziet
ze alleen nog met Kerstmis, Pasen of
Pinksteren. We moeten ons daarbij
neerleggen tenzij onze kerkleiders er in
slagen met nieuw elan de mensen te
inspireren en het schandalentijdperk
achter zich te laten. Helaas zie ik dat op
korte termijn nog niet gebeuren.
Zalig Pasen!

Corvee
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Hallo allemaal,

Dinsdag 2 april was het weer een gezellige middag op de
Binnenvaartsoos in Zwijndrecht.
Het was dit keer de creatieve middag, altijd goed voor veel
bezoekers. Er werden veel mooie dingen tentoongesteld. Hoe
leuk is het dat veel mensen na beëindiging van hun vaar-
carrière zich met creatieve dingen bezig houden.
De verscheidenheid aan gemaakte dingen maakt zo'n mid-
dag ook bijzonder. Keuze genoeg voor als je een verjaardags-
cadeau zoekt of een leuke kaart om te versturen.

Groetjes en kom ook een keer kijken,

Ina Feenstra
Binnenvaartsoos Zwijndrecht
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FINANCIËN

We hebben het er al jaren over: lage ren-
te. Eerder heb ik met regelmaat gespro-
ken over de oorzaken hiervan. In dit
artikel wil ik met name ingaan op de ge-
volgen voor voornamelijk  veel  ouderen.

Deze groeiende groep mensen heeft, als
het goed is, al veel eerder nagedacht
over hoe de financiën moeten/kunnen
worden ingericht vanaf plm 65 jaar. Dus al
vóórdat de AOW-leeftijd van kracht is.
Het inkomen kan dan bestaan uit:
● restant-opbrengst ná verkoop onderne-

ming
● saldo van opgebouwde spaarmiddelen
● polissen die tot uitkering gaan komen

wettelijke AOW-uitkering
● al dan niet periodiek neven-inkomen.

Veel van deze componenten zijn/worden
beïnvloed door de extreem lage rente. In
een normale situatie zou deze rentecom-
ponent zelfs een structureel onderdeel
kunnen zijn van het te besteden inkomen.
Voorbeeld: als een polis wordt omgezet in
een levenslange lijfrente  wordt er een zo-
genaamde “rekenrente” vergoed. Die
rekenrente bepaalt in hoge mate mede
de hoogte van de maandelijkse uitkering.
Welnu, deze rekenrente bedraagt op dit
moment maximaal slechts 1%

Ditzelfde grote probleem is ook
aan de orde bij spaarrekeningen (rente is
daar ongeveer nihil).
Het saldo van een verantwoord/
voldoende inkomen ná bedrijfsbeëindi-
ging staat dus al geruime tijd onder druk.
Zeker als er niet tijdig voldoende voorzie-
ningen zijn getroffen.
Het nog steeds ontbreken van een Natio-
naal Pensioenakkoord heeft ook zeker in-
vloed op de lage rekenrente en de
niet-indexering van pensioenen. Het aan-
staande vertrek van Draghi (president Eu-
ropese Centrale Bank) zal, zo is de
verwachting, in 2019 nog geen positieve
wending op bovenstaande teweeg bren-
gen.
Mensen raken al lang boos en geïrriteerd
(en nog erger) over de beschreven pro-
blematiek.  Zeker ook begrijpelijk.
Ik ben niet zo van “berusten”. Ben alleen
bang dat er op korte termijn weinig zal
veranderen op dit punt.

Wim Onderdelinden

www. stichtingabri.nl

LAGE RENTE NEKT VEEL OUDEREN

www. stichtingabri.nl
www. stichtingabri.nl
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Aan het begin van het jaar lijkt
het nog zo ver weg, maar heel snel is

het alweer eind maart. We gaan op circus-
reis, vijf dagen lang!

Heel vroeg (de eerste deelnemers moest al
voor 6 uur op) om 07.00 uur ‘s morgens ver-
trekt de bus vanuit Zaandam, om vervolgens
in Duivendracht, Utrecht en Eindhoven de
59 circusvrienden op te pikken.

We gaan op weg naar circus Krone in Mün-
chen. Omdat wij ’s ochtends oponthoud
hadden bleef het spannend of we de voor-
stelling wel zouden halen, maar het lukte!
Het Krone-orkest o.l.v. Oleksandr Krasyun be-
gon te spelen en meteen ontvouwt zich voor
je een sprookje! We zagen kamelen, clowns,
Rola-Rola-balance, de olifant, paarden, schit-
terend ballet en… motor-acrobatiek op de

hoge draad! Adembenemend! Twee meisjes
balanceerden bovendien op een tenthoge
fiberstok! Je durfde bijna niet te kijken…

In het tweede gedeelte van het programma
traden Menno & Emily van Dyke uit Neder-
land op met hun Juggling Tango. Zij waren de
sterren van de avond: het publiek was razend
enthousiast en zij kregen minutenlang een
staande ovatie!

De volgende dag vervolgden we onze reis
richting Rapperswill. Eerst bezochten we het
winterkwartier, de wasserij, waar we Franco
Knie tegenkwamen en de Knie Zoo om ver-
volgens naar de voorstelling te gaan van het
100-jarig circus Knie. We hadden royaal de
tijd om rond te kijken en zaten vervolgens op
prima plaatsen in de tent. De voorstelling was
fenomenaal! Tjonge, tjonge, wat een circus
en alles tip-top in orde. De clowns (twee Zwit-

serse cabaretiërs) spraken helaas
Zwitsers dialect en niemand van
ons, die dat verstond!

Op zaterdag ochtend vertrokken
we naar Schafhausen, zagen re-
petities van circus Knie en reisden
verder naar Interlaken waar we
gastvrij ontvangen werden door
circus Harlekin. Buiten stonden
drankjes en hapjes voor ons klaar!
De voorstelling was natuurlijk veel
kleinschaliger dan bij Knie, maar
kwam recht uit het hart! Onze
harten smolten….

En dan is het al zondag: de laatste
circusdag. We zijn al om tien uur ’s
morgens aanwezig in Einsiedeln bij
Circus Stey. Ook daar wacht ons
weer een warme ontvangst.  Circus Stey is
een Zwitsers traditioneel familiecircus, dat
meer dan 30 jaar geleid werd door Irene en
Rolf Stey. Irene is de motor en Rolf de techni-
cus. Samen zijn zij de ziel van het circus! Zij
waren het eerste circus dat artiestengroepen
haalde uit China, Mongolië, Rusland en Cu-
ba, om ze aan het Zwitserse publiek te pre-
senteren! Korte tijd geleden gaven ze het
stokje over aan hun zoon Martin.

De voorstelling was ook hier zeer de moeite
waard! Alles keurig verzorgd en Martin en zijn
echtgenote Mia met hun twee schattige kin-
deren, stalen de harten van de toeschou-
wers…

Na de voorstelling had Henk v.d. Berg nog
een verrassing voor ons: we bezochten het
winterkwartier van circus Nock. Nock reist dit
jaar niet en alles, maar dan ook echt alles
wordt tot in de puntjes in orde gemaakt!

En zo komen we weer aan bij de laatste dag:
de thuisreis! Veel gezien, ook veel dingen
waar je normaal niet komt! We bedanken de
jubileum-commissie en speciaal Henk v.d.
Berg voor de organisatie van deze mooie reis!
‘t Was onvergetelijk!!!

Kitty Cuijpers-Custers

JUBILEUM CLUBREIS CIRCUSVRIENDEN 28 maart t/m 1 april 2019

Menno&Emily
‘Juggling Tango’

Foto: Jacques Carre



Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

Tiende Wereld Circus Dag

Op elke derde zaterdag van
april is het Wereld Circus Dag.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag
20 april In Nederland, dan hou-
den alle Nederlandse tentcir-
cussen een open dag en kunt
u een kijkje nemen achter de
schermen van het leven en
werken van de artiesten.

Wereldwijd wordt deze bijzon-
dere dag voor het circus on-
dertussen in meer dan vijftig
landen gevierd. De Wereld Cir-
cus Dag staat onder bescherming van Prinses Stephanie van
Monaco en kende haar eerste editie in 2010. Dit jaar daarom
een lustrum met een tiende editie.

Het circus is iets mondiaals en kent eigenlijk niet de beperkin-
gen van grenzen of een taal. Artiesten van over de hele we-
reld tonen hun kunsten, daar wij zij gevraag worden. Daardoor
kennen vele artiesten elkaar, hetgeen een familiair gevoel tot
het gevolg heeft.

De Wereld Circus Dag is vooral in het leven geroepen om meer
aandacht voor het circus te vragen. Als eeuwenoud volksver-
maak staat het circus op de lijst van Cultureel immaterieel erf-
goed. Gastvrij als het circus haar publiek steevast ontvangt is
een ieder ook op deze dag van harte welkom in de magische
wereld van zand en zaagsel.
(overgenomen uit Kermis Carrousel)

Meer weten over deze dag ga naar de (Engelstalige) website:
http://www.circusfederation.org/

http://www.circusfederation.org/
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendin-
nen en –vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws,

Pech hebben of niet, dat is het thema
van de laatste dagen. Dat kan zijn bij het
oplopen van een virus, een ferme ver-
koudheid, want terwijl de lente zich volop
ontplooit met frisse kleuren in bomen en
planten en met prachtige lichteffecten
worden mensen nog steeds gegrepen
door een verhoging van de lichaamstem-
peratuur of door een griepje. Rustig uitzie-
ken, als het kan en anders met een kleine
medicatie laten remmen of herstellen.
Dan heb je het even niet getroffen. Of
een grotere weerstand de kans op een
ziekte kleiner houdt, is nog maar de
vraag. Laten we het erop houden dat het
kan helpen.

‘Pech hebben of niet’ is ook aan de orde
bij ruim 6.000 wandelliefhebbers die op of
na vrijdag 29 maart 2019 konden horen of
lezen dat zij op dinsdag 16 juli niet aan de
start van de 103e Nijmeegse Vierdaagse
hoeven te verschijnen. Misschien dat som-
mige van hen een tweede kans krijgen als
mensen van de 47.000 geaccepteerde
deelnemers zich vroegtijdig afmelden.
Daarover staat nieuws op de website
www.4daagse.nl.

In de wandelgangen kan al worden
waargenomen dat het kernteam van de
KSCC-Vierdaagse verzorging binnenkort
bijeen komt om de organisatie van dit
jaar op gang te brengen. Tot en met 15
juni 2019 kunt u zich daarvoor aanmelden
op www.ksccvierdaagse.nl. Onder Home
verschijnt het Inschrijfformulier.

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

13 april
27e Nationale Rode Kruis Bloesemtocht in
Geldermalsen
Stg. Nationale Rode Kruis Bloesemtocht
Afstand: 8-11-15-16-20-25-30-40 km
Startplaats: veilinghallen Fruitmasters
Deilseweg 7 4191 NX Geldermalsen
Starttijd: 07.00 - 14.00 uur
06-13160085
www.rodekruisbloesemtocht.nl

13 en 14 april
50e Pro Corporetocht in Gendt
Wsv Pro Corpore
Afstand: 5-10-15-20-25-30-35 km
Startplaats: café de Klok
Markt 1 6691 BK Gendt
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
www.procorpore.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (voorname-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Made, Rotterdam en Dordrecht op 13
april, in Loon op Zand op 13 en 14 april, in
Laren (bij Lochem), Mill en Herpen op 14
april, in Ede en Gennep op 20 april in Die-
ren op 20 en 21 april en in Brummen, Swal-
men en Terborg op 22 april 2019.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.4daagse.nl
www.ksccvierdaagse.nl
www.rodekruisbloesemtocht.nl
www.rodekruisbloesemtocht.nl
www.procorpore.nl
www.procorpore.nl
www.wandel.nl
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KERMIS

Beste Christoffel lezers,

Op verzoek van de redactie mag ik u in
2019 zesmaal voorzien van het laatste
nieuws uit de Nederlandse kermisbranche.
Mijn naam is Atze Lubach, nu ruim 3 jaar
(vanaf januari 2016) voorzitter van de
Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK
welke is gevestigd te Apeldoorn. Neder-
land kent een tweetal brancheverenigin-
gen met een lange historie die zich
dagelijks inzetten om de belangen van de
ca. 950 kermisondernemers op en rond de
1700 kermissen in Nederland te beharti-
gen.
De kermisbond staat jaarlijks voor
een groot aantal ‘uitdagingen’ (of
liever gezegd bedreigingen) van
ons prachtige volksfeest. Het is on-
doenlijk om u in één artikel helemaal
bij te praten over het ‘wel en wee’
van onze bedrijfstak zodat ik me per
keer zal beperken tot één onder-
werp welke ons ‘kermisnieuws’ mo-
menteel in grote mate landelijk
bepaalt. Ditmaal is dat het sterk toe-
nemende aantal ongeregeldheden
rondom onze kermissen tijdens de
afgelopen weken……
Het kermisnieuws in de afgelopen
weken werd helaas uitvoerig be-

paald door verschillende incidenten met
en tussen groepen jongeren rondom onze
kermissen in het land. Rellen waarbij regel-
matig veel politie-inzet nodig was tot zelfs
ME, agenten met honden en politie te
paard. Op 15 maart jl. werd de kermis in
het Westerpark te Amsterdam eerder ge-
sloten vanwege verschillende vechtpartij-
en tussen groepen jongeren. Daarnaast
ging het afgelopen weken (weer) mis in
achtereenvolgens Bussum (vrijdagavond
22 & zaterdagavond 23 maart jl.), Rijswijk
(Bogaardplein, vrijdagavond 29 maart jl.)
en Bergschenhoek (Berkelseweg, vrijdag-
avond 29 maart jl.).
De BOVAK heeft ondertussen een ‘brand-
brief’ opgesteld waarin we aangaande
dit precaire onderwerp en urgente pro-

bleem de noodklok luiden. Deze open
brief is aangeboden bij verschillende over-
heidsinstanties zoals onder anderen het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijkrelaties (minister Kajsa Ollongren),
het Ministerie van Justitie en Veiligheid (mi-
nister Ferdinand Grapperhaus), de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten (VNG)
t.a.v. de commissiesecretaris Bestuur en
Veiligheid én de Veiligheidscoördinator,
het Nederlands Genootschap van Burge-
meester (t.a.v. de waarnemend direc-
teur), de Vereniging Gemeentelijke
Kermisbeheerders (VGK), onze Aalmoeze-
nier en de burgemeesters van alle grote
steden én steden waar binnenkort be-
langrijke en omvangrijke Paas- en Ko-
ningskermissen starten als mede ook naar
de burgemeester van Tilburg, Theo Wete-

rings, die tevens voorzitter is van de
commissie Bestuur en Veiligheid bij
de VNG.
De strekking van ons schrijven is dat
wij als kermisbranche geconfron-
teerd worden met een toenemend
aantal geweldsincidenten in de na-
bijheid van kermissen. Dit vinden wij
als brancheorganisatie zorgwekken-
de vormen aannemen en willen
graag dat de overheid gaat hand-
haven om bepaalde groepen jon-
geren, veelal met een etnische
achtergrond, in de hand te kunnen
houden. De ondertussen zorgwek-
kende situatie laat één duidelijke

Lees verder 
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tendens zien, namelijk dat in veel geval-
len groepen allochtonen jongeren de
overlast veroorzaken of er nadrukkelijk bij
betrokken zijn en middels social media
afspreken op of rondom het kermisterrein
om vaak langlopende vetes uit te vech-
ten en te ‘rellen’.
Een goede en directe communicatie tus-
sen de plaatselijke veiligheidsdiensten
(onder leiding van de burgemeester) en
de organisator/bewaking is op dergelijke
momenten een eerste vereiste. Het ‘ge-
mak’ waarmee een burgemeester mo-
menteel overgaat tot het vroegtijdig
sluiten van een kermis kan niet de oplos-
sing zijn en baart ons grote zorgen! Wan-
neer er rellen zijn in een winkelcentrum
dan worden ook niet op last van de bur-
gemeester alle winkels gesloten. Of wan-
neer er ongeregeldheden zijn in een
uitgaanscentra wordt de complete hore-
ca ook niet op last van de burgemeester
gesloten. We moeten met elkaar in ge-
sprek en draagvlag creëren om deze
problemen gezamenlijk de kop te bie-
den. Wij houden u uiteraard op de hoog-
te van het vervolg.

Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbe-
drijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

Rolph Dols wethouder Tilburg

Het CDA in Tilburg heeft donderdag 21 maart be-
kend gemaakt dat zij Rolph Dols voordraagt als de
opvolger van wethouder Erik de Ridder. De heer Dols
is nu Wethouder in de gemeente Gilze en Rijen. Wet-
houder de Ridder gaat in mei aan de slag als water-
graaf bij Waterschap De Dommel in Boxtel.
De heer Dols (56 jaar) is een jaar geleden begonnen
aan zijn 36 termijn als wethouder in Gilze-Rijen. De af-
gelopen jaren hebben De Ridder en Dols zich ingezet
voor vrijwel dezelfde onderwerpen gericht op de
economische ontwikkeling van de regio. Dols neemt in Tilburg de portefeuilles zorg,
welzijn, gezondheid en sport over.
De fractie van het CDA heeft Rolph Dols nu voorgedragen. Naar verwachting zal
hij in de raadsvergadering van 6 mei aanstaande beëdigd worden. Wethouder De
Ridder neemt in april afscheid.
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DOOP

Op maandag (Tweede Paasdag) wordt Dies Tuur
Maris Raassens gedoopt. Dies is het zoontje van
Laurens en Claudia Raassens – de Louw. Peetouders
zijn Johan en Mariska.

OVERLEDEN

Na een lang leven waarin zij voor iedereen altijd
klaar stond is na een lange periode van teruglopen-
de kracht, gesterkt door het Heilige Sacrament van
de Zieken op 30 maart Elisabeth Wilhelmina (Bep)
Dijkema – Reijmers overleden. Bep heeft 96 jaar mo-
gen worden. Weduwe van Ale Dijkema.
De crematieplechtigheid werd gehouden op vrijdag 5 april in
het crematorium Rotterdam te Rotterdam-Zuid.
Corr.adres: Willem Schippersweg 1, 3334 GN Zwijndrecht.

Let op!
Het KSCC , de parochie, en de aalmoezenier krijgen regelmatig
overlijdensberichten, geboortekaartjes, aankondigingen van huwelij-
ken en jubilea en verhuisberichten.

In het kader van de wet op de privacy:
Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de
Christoffel Nieuwsbrief, op de informatiebeeldschermen bij de ingang
van het parochiecentrum of op onze website, wilt u dit alstublieft aan-
geven bij het verzenden van de informatie?

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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13-4 Theo de Bot; dhr. Klaas Bomert jr; Merel van der Donk;
 Erik Verwijk; mevr. Lies Brevoord; Lucas Timmerman;

mevr. Bep Savelkoul.
14-4 Eveline Vermaas; Cor van de Wij¬gaart; Stijn van Os.
16-4 Johanna Peters-van Soest m/s “Claudia”; G. Verschuren;
 Bernard Derksen; Martin de Jong; Anneke Schot.
17-4 Sabine Bronswijk; Wim Wanders vh ¬m/s. Orion.
18-4 Hermien Driessen-Heijmen; dhr. Wim Oudakker jr.;

mevr. Carola van de Runstraat; Berdina van Megen;
Antoine Klarenbeek; mevr. Jacobs-Janssen.

19-4 Ton de Vries; Rinie de Kruijff.
20-4 Ilona van Dongen.
21-4 Miek van de Bogaart; Kevin Janssen, m/s “Gerardus”;

Renaldo Driessen; Henk van Gils, m/s “Rodeo”.
22-4 Broeder Willy Leensen uit Indonesia; mevr. Els van Oyen;
 Elly Verschuren.
23-4 John Janssen jr.
24-4 Mevr. Henny Wigman-Keuvelaar, v/h “Staccato”;

Gerrie van Meegen, m/s “Elgeria”.
25-4 Bianca Wennekes-Janssen; Edwin Peters; mevr. D. Van
 IJzerlooy; Jean Paul Keuvelaar.
27-4 Mevr. Grada de Bot-Vermeeren.

MISINTENTIES ZONDAG 14 APRIL 2019

Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders Kuenen-van der Asdonk,
ouders van Bon-Leygraf “Wacht am Rhein” en Hetty van Bon,
ouders Dakriet-van Welzenes,
ouders Janssen-van Meegen,
mevr. Nelly Mooren-van Vliet,

MISINTENTIES ZONDAG 21 APRIL 2019

mevr. Helena Cornelia –Leny- Slokkers-Vermaas,
ouders Bonink-Wanders v/h ms Anthonius,

MISINTENTIES MAANDAG 22 APRIL 2019

mevr. Nelly Mooren-van Vliet,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,
dhr. L. Buytendijk,
Broeder Gelasius Honig,
mw. J. Balm-Bijleveld.
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* Simone van Kessel – Romeijnders.
WESSEM, WAAGE NAAK 17-19, 6019 AA,
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent, De Sta-
te Hillegersberg Revalidatiecentrum.
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60,
3055 JD.
* Dhr. John Janssen sr.
BEUNINGEN, WOLFSBOSSINGEL 10, 6642
CN.
* Dhr. Wim Oudakker jr. – ms. “Willem Pe-
ter”.
WERKENDAM, SPORTLAAN 36, 4251 GD.
* Dhr. George de Bot. (locatie Lobede).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2,
6916 CA.
* Mevr. Truus van de Geer-Jansen
DRUTEN, KAPELLEKENSLAAN 74, 6651 TK.
* Mevr. Rieky Klee-Schuman.
WEERT, PARALLELWEG 6, 6001 HM.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene” – (El-
derhoeve).
DUIVEN, WATERRUS 3, 6922 HJ.  (Correspon-
dentieadres)

* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276,
6512 AC.
* 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
NIJMEGEN, JUPITERSTRAAT 27, 6543 XG
* 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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AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2019
Elke derde zon-
dag van de
maand

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

Zo. 21-4 11.00 uur Eerste Paasdag viering
Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72,
e-mail: schre165@planet.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. 25-4 14.00 uur Laatste Soosmiddag van het seizoen.

Za. 11-5 16.00 uur Afsluiting seizoen met een High Wine (wijn-
proeverij) in Café de Kastanje. Zie ook pag 23

Ma. 3-6 9.45 uur Reisje op de Rijn van Xanten naar Duisburg.
Voor meer informatie klik hier.

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

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019

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

Di. 16-4 13.30 uur Binnenvaartsoos. Met Paasloterij en paaseie-
ren traktatie.

Di. 7-5 13.30 uur Binnenvaartsoos.

Do. 9-5 13.30 uur Klaverjasmiddag. Entree € 3,- incl. koffie of
thee.

Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

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.

Zo. 21-4 10.30 uur Eerste Paasdag.
Woord en communiedienst.

Ma. 22-4 Tweede Paasdag.
GEEN Woord en Communiedienst.

Di. 21-5 7.30 uur

Dagtocht naar de Arhvallei (D). Vertrek
vanaf de parkeerplaats aan de Eendracht-
weg (sportvelden). ID-kaart of paspoort
verplicht.

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

mailto:schre165@planet.nl
https://www.kscc.nl/millingse-sv-organiseert-rijnreis-van-xanten-naar-duisburg-op-maandag-3-juni/
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN april 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 19.00 uur Repetitie KSCC koor
Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Zo. 14 april
11.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering met het KSCC

Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren.
12.00 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie
18.00 uur Paasviering Meander internaat St. Nicolaas.

Do. 18 april 19.00 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering met het
KSCC Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren.

Vr. 19 april 19.00 uur Goede Vrijdag. Eucharistieviering met het KSCC
Kerkkoor o.l.v. Gerard Verschuren.

Za. 20 april 19.00 uur Paaswake. Eucharistieviering met Erny & Harry
(gitaar en zang) en het KSCC Kerkkoor.

Zo. 21 april 11.00 uur
Eerste Paasdag. Eucharistieviering met Sylvia
(zang en fluit), Ingeborg (piano) en het KSCC
Kerkkoor.

Ma. 22 april
11.00 uur Tweede Paasdag. Eucharistieviering met Dinie

Jacobs (fluit).

14.30 uur Doopviering voor Dies Raassens in de kerk Sint
Petrus Banden te Leende.

Vr. 26 april 17.30 uur Doop en inzegening Somtrans LNG bij de Ark,
Siberiastraat z/n Antwerpen.

Zo. 28 april 11.00 uur Kermis Mis in de autoscooter op de
Koningskermis in Woerden.

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

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

mailto:info@kscc.nl
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Binnenvaartmuseum
in de maak

De plannen voor een
binnenvaartmuseum
in het kerkschip van
KSCC Nijmegen be-
ginnen langzamer-
hand vorm te krijgen.
In het vooronder zijn
de vrijwilligers druk
aan het werk.

Oproep gasten Vakantievaartocht met de
Prins Willem Alexander. Laatste kans!
Er zijn nog maar twee plaatsen vrij voor de Vakantievaartocht
met de Prins Willem Alexander (PWA). De vaartocht is van 26
mei t/m 31 mei en gaat dit jaar de Rijn op,
richting Keulen.

Zoals het er nu uitziet is het programma als volgt:
26 meiInschepen in Arnhem
27 mei van Arnhem naar Emmerich/Duisburg
28 mei van Duisburg naar Düsseldorf
29 mei van Düsseldorf naar Bonn
30 mei van Bonn naar Keulen daarna door naar
  Duisburg
31 mei van Duisburg terug naar Arnhem waar we
  ontschepen

Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen met Stich-
ting KSCC 024-377 75 75 en vraag naar Mieke Bosman.

Hieronder staat een presentatievideo van de Prins Willem
Alexander, zo krijgt u een goed idee wat de reis u te bieden
heeft. Bezoek ook onze webpagina voor meer informatie.

Het coördinatieteam van de PWA-vaartocht

Geen paas creadoe !

Dit jaar is er geen workshop “Paasstukjes maken”
o.l.v. Yvonne Meering.
De crea-doe is verplaatst naar Pinksteren.
De nieuwe datum is nog niet bekend.

https://youtu.be/aI-05syB42g
https://youtu.be/aI-05syB42g
https://www.kscc.nl/opnieuw-organiseert-de-lkscc-een-vaartocht-op-de-prins-willem-alexander-in-2018/
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Einde seizoen

Hierbij een bericht met drie mededelin-
gen over het einde van dit seizoen
2018/2019

De soos zit er weer bijna op. De laatste
soos van dit seizoen vindt plaats op
donderdag 25 april a.s.

Wijnproeven
Wij willen dit seizoen graag afsluiten op zaterdag 11 mei a.s.
met een High Wine (wijnproeverij) bij Café De Kastanje, aan-
vang 16.00 uur.
De kosten hiervoor bedragen € 30,= per persoon.
Hiervoor krijgen de deelnemers verschillende soorten wijn en
een aantal hapjes tussendoor.
Deelnemers s.v.p. vóór 4 mei a.s. per telefoon opgeven bij één
van de onderstaande personen.

Uitstapje
Voor de liefhebbers wordt op maandag 3 juni een uitstapje
georganiseerd en wel een reisje op de Rijn van Xanten naar
Duisburg, inclusief een havenrondvaart en weer terug naar
Xanten. Hierbij bestaat de mogelijkheid om na de vaart in Xan-
ten te gaan dineren. Wij rijden met auto’s naar Xanten. Vertrek
Kastanjeplein Millingen aan de Rijn om 09.45 uur.
De kosten van het reisje op de Rijn bedragen € 24,= per per-
soon. Diner en overige zaken zijn voor eigen kosten. (Opgeven
voor deelname aan deze reis is niet meer mogelijk.)

Met vriendelijke groet,

Ria Driessen 06 - 12 11 45 02
Lea Bom 06 - 54 32 39 53
Hermien Driessen 06 - 51 87 53 01
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Varen voor Sophia

Dag en nacht wordt er hard gewerkt.
Handen uit de mouwen voor een be-
tere toekomst. Ambities staan als een
stip op de horizon. Dit is waar de Rot-
terdamse haven en het Erasmus MC-
Sophia Kinderziekenhuis elkaar treffen
en daarom bundelen zij de krachten.

Met het evenement ‘Varen voor Sop-
hia’ worden het Sophia, de Haven én
Rotterdam extra in het zonnetje gezet.
Op donderdag 18 april 2019 doen 25
versierde schepen rond 18.00 uur hun
entree op de Maas waar ze een tocht
maken van ongeveer 2 uur. U kunt bij
dit bijzondere schouwspel aanwezig
zijn en deel uitmaken van deze boten-
parade.

Elk schip heeft minimaal duizend euro
ingelegd voor deelname aan de pa-
rade. Het is aan de eigenaren over-
gelaten hoe zij tijdens de parade geld
willen ophalen. Niet alle schepen zijn
daarom tijdens de parade voor het
publiek toegankelijk.

De schepen die
wel toegankelijk zijn
hebben speciale
evenementen aan
boord georgani-
seerd. U kunt u voor
zo’n evenement
aan boord aanmel-
den via de website
varenvoorsophia.nl.

Wilt u meevaren
met uw boot in de
parade dan kan
dat helaas niet
meer. Het Haven-

bedrijf Rotterdam stond niet meer
schepen in de parade toe. Maar niet
getreurd u kunt wel virtueel meeva-
ren.

Eveneens op de website
varenvoorsophia.nl kunt u een virtueel
bootje doneren.

http://www.varenvoorsophia.nl/
http://www.varenvoorsophia.nl/
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Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste
varensjaren op in het boekje ‘Wie
schrijft die blijft’. In de komende
maanden publiceren wij zijn relaas in
deze feuilleton.

'Wie schrijft die blijft en ”Waar blijft de tijd
zijn gezegdes die waar blijken te zijn. Op
30 april (2006) ben ik 85 geworden! Het is
niet te geloven! Als ik terugkijk zijn de jaren
omgevlogen. Mijn vader zei vroeger al:
jongen, het leven is kort. Toen moest ik
daar om lachen en vond ik dat gezwam.
We mogen niet mopperen, want Miek is
deze week ook al 82 geworden. Er zijn er
heel wat die dit bij lange na niet halen. Ze
vragen mij vaak of ik nog niets mankeer.
Dan zeg ik gewoonlijk dat ik het ik het
eten niet in mijn lijf kan houden en dat ik
daar al vanaf mijn geboorte mee sukkel.
Dan zijn er bij die dan meewarig vragen
of ik het aan mijn maag heb! Dat zou best
wel eens kunnen maar dat hebben dan
alle mensen. Pas dan gaat bij hen een
lichtje branden en moeten ze er om la-
chen. Humor is een manier om lang op
deze aardkloot te kunnen rondlopen. Als
je alleen maar kommer en kwel ziet is het
zo gebeurd met je. Het valt me ook op
dat oude knarren als ze bij elkaar zitten
eerst alle ziektes bespreken zie ze al heb-
ben. Als daar alles over gezegd is komen
de dooien aan de beurt. Er zijn er ook die
willen weten of je gecremeerd of begra-
ven wilt worden. Dan vertel ik bijvoor-

beeld over het vrouwtje dat haar man
had laten cremeren en de as in een
zandloper had gedaan. Toen hij leefde
wou hij niet lopen, maar nu zal hij lopen!

Mijn vader was schipper en ik kon als oud-
ste van twaalf koters niet kiezen wat ik
wou worden. Ik werd zo vlug mogelijk van
school gehaald om te leren varen, want
vader kon mij goed gebruiken. Het was
1934 en crisistijd. Er was geen cent te ver-
dienen. We zaten met drie broers op kost-
school in Blerick bij Venlo. Het kostgeld
bedroeg 225 gulden per jaar. In deze tijd
is dat een lachertje, maar toen was dat
een hoop geld. Ook de uitzet die je mee
moest brengen was een hele uitgave.
Toen ik in januari 1930 naar Blerick werd
gebracht zat er een tandenborstel in mijn
koffer terwijl ik zo'n ding nog nooit had ge-
zien. Tandenpoetsen was geen onderdeel
van onze opvoeding. Op mijn vijfendertig-
ste was ik al mijn tanden kwijt. Wat heb ik
een tand- en kiespijn gehad! Toen dacht
ik vaak: had ik maar nooit tanden gekre-
gen! Op een keer had ik tijdens het varen
zo'n kiespijn dat ik Miek om een fles jene-
ver vroeg en een watje. Dat watje doop-
te ik in de jenever en dan hield ik het
tegen de zere kies. De pijn werd dan even
wat minder, maar dat duurde meestal
niet lang. Na een tijdje moest ik er mee
ophouden omdat ik alles dubbel begon
te zien. En dat is niet zo best als je aan het
roer staat!

Toen we een keer in Appingedam lagen
te lossen had ik zo'n erge kiespijn dat Miek
zei dat ik hem moest laten trekken. De
tandarts zat in Delftzijl, ongeveer 10 kilo-
meter fietsen. lk moest toch naar Delfzijl
om te kijken of ik op de beurs een nieuwe
vracht kon krijgen. Maar het liep anders.
De tandarts zei dat er twee kiezen uit
moesten. Hij begon met een verdoving en
een kwartier later was ik ze gelukkig kwijt.
Wat een opluchting! Ik was zo zwaar ver-
doofd dat ik geen woord meer kon uit-
brengen. Naar de beurs voor een nieuwe
reis werd dus niets. Toen Miek vroeg wat
er met me aan de hand was, heb ik als
een doofstomme uitgelegd dat ik niet
meer kon praten. Wat een ellende! Dan
heb je pas in de gaten wat een geluk het
is als alles normaal werkt. De volgende
dag zag ik in de spiegel dat er in mijn
mond een fietsenrek was ontstaan. Het
werd hoog tijd dat er wat aan gedaan
werd. Een tand redden was er niet bij. Er-
uit met dat ding, was het motto. Miek had
voor ons trouwen haar hele gebit netjes
laten reviseren. Ze was weken achter el-
kaar naar de tandarts geweest om te la-
ten boren en plomberen. Ondanks dat
moest ook bij haar zowat alles er uit. We
vielen al kort na ons trouwen in hoge kos-
ten. Toen heb ik wel eens gezegd: als ik
dat geweten had, was ik toch een deurtje
verder gegaan. Maar we hebben het al-
lemaal overleefd.
Wordt vervolgd.
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Dit willen wij u niet onthouden!
Eind maart heeft Laurens Verberck met een drone (onbemand lucht-
vaartuigje) luchtfoto’s gemaakt van de Waalhaven in Nijmegen. We
laten er hier een aantal zien. Bekijk alle foto’s op onze website.

De magie van circus is bijna niet onder woorden te brengen. Cir-
cus doet iets met je, ongeacht je leeftijd. Deze verwondering
voert vijf dagen lang de boventoon tijdens Circusstad Festival
Rotterdam. Van 1 tot en met 5 mei zit je geheid op het puntje van
je stoel tijdens onze spectaculaire voorstellingen en oogverblin-
dende acts.
Circusstad Festival wordt alom geroemd om zijn hedendaagse,
originele producties. Van dynamisch tot poëtisch, alle stijlen ko-
men aan bod. Van over de hele wereld zijn uitsluitend topvoor-
stellingen geselecteerd.

Bekijk het programma

1 - 5 mei 2019
Rotterdam

https://www.kscc.nl/fotovideo/
https://circusstad.nl/programma/
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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
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Kosters-ploeg
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—-------------------------------------------------------
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