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Van de bestuurs- en directietafel

Ik wil u van harte uitnodigen om de onze speciale
Eerste Kerstdagviering in Kerstcircus Freiwald bij te
wonen. S. Greve en I. Hubens alsook de KSCC koren
en artiesten van Freiwald treden op. Entree gratis.
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Het kribje als statement
Op de eerste zondag van de advent bezocht paus
Franciscus het ‘santuario’ (heiligdom) van de minder-
broeders bij het stadje Greccio. Hij tekende hier zijn
Apostolische Brief waarin hij ingaat op het belang van
de kerstkribbe.
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Trekking Grote Clubactie

De trekking van de Grote Clubactie 2019 heeft op
11 december plaatsgevonden. De verkoop dit jaar is
groter dan vorig jaar. De opbrengst komt ten goede
aan de PWA vaarvakantie voor hulpbehoevenden.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Een goede bijdrage aan een gezond leefklimaat

Deze weken voor kerst en Nieuwjaar worden we overgoten
met kaarten, mails, WhatsApps, etc. (Dit zijn allemaal middelen
om elkaar te bereiken) waarmee ons een zalig Kerstfeest en
een gezegend Nieuwjaar wordt gewenst.
Elkaar via deze weg ontmoeten staat in een lange reeks van
jarenlange tradities. Veel mensen houden ervan om er een
persoonlijke tekst aan toe te voegen: een familieberichtje, een
berichtje van bemoediging, etc.

Anderen maken met hun smartphone een ‘WhatsApp groep’
aan om in één keer met hun wensen veel mensen te kunnen
bereiken. Belangrijk is de boodschap die gezonden wordt.
Jaren geleden werden de wensen voor een zalig of gezegend
kerstfeest, een zalig of gezegend Nieuwjaar per ‘postduif’
verzonden.

In onze tijd gebruikt men steeds vaker: fijne feestdagen. De
laatst genoemde wens houdt naar mijn smaak in: veel
gezelligheid, geniet van een lekkere hap, een drankje, geniet
van de kerstversiering. Prima. Ik ga meer voor de eerste wijze
van wensen: zalig en gezegend. Deze hebben meer te maken
met de stijl van leven: eten, drinken, gezelligheid zijn belangrijk,
maar het ervoor elkaar zijn is nog belangrijker. Om ons dat
bewust te worden zijn momenten van rust en reflectie van
belang.

Het kerstverhaal biedt hiervoor de gelegenheid. Het verwijlen
bij de stal; de vrede die ervan uitgaat, van de dieren, Maria.
Jozef en het kindje Jezus. Niet te vergeten de engel boven de
stal: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae
voluntatis. De herders die door engelenzang uit hun slaap
gewekt, op hun geluid vanuit het open veld naar de stal
kwamen.
Het zijn allemaal beelden die met ons leven te maken hebben:
er voor elkaar zijn als een moeder, een vader. Het geraakt
worden door een kind dat zo ontwapenend kan vertellen. De
verwondering over de natuur, de dieren, planten en bomen.
Hier op dit stukje van de aarde met elkaar mogen wonen en
een toontje meeblazen in het scheppingsverhaal dat zich
steeds verder ontrolt. Momenten om te koesteren.
Met een ‘zalig en gezegend kerstfeest en Nieuwjaar’ kijken wij
verder dan de bellen en toeters die ons leven een vlakke kleur
geven. Het brengt ons bij de geboorte van Jezus: nieuw leven,
met nieuwe mogelijkheden.
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Het kerstfeest wordt in vier weken
voorbereid: deze tijd noemen wij Advent. Wij

wachten op de komst, op Hem die komen zal.

In de adventstijd
staat of hangt in de
kerk, in de aula van
onze kerk een
adventskrans met vier
kaarsen. Op de
zondagen van de
Advent wordt er elke
keer een kaars
aangestoken: wij
naderen kerst. In de
Bijbelteksten krijgen
belangrijke mensen,
profeten noemen ze
hen, het woord.
Zij manen ons om ons
bewust te zijn van ons
leven, ons bewust te
worden dat wij er voor
elkaar zijn en dat er
meer is dan tussen
hemel en aarde zichtbaar is.
De lezingen die gehouden worden zijn pittige taal: er gebeurt
van alles in de wereld, om bang voor te worden. Maar dan
klinkt de Boodschap: ik Bén er, houd je aan mij vast via de 10
geboden die ik via Mozes aan jullie gegeven heb: het is een
boodschap van Hoop.
Er is niets nieuws onder de zon. Kijk om je heen: de ene ramp is
nog niet voorbij, de ander kondigt zich aan. Het gebeurt op
grote en kleine schaal, ver weg dichtbij, in onze
gemeenschap, in ons gezin in ons persoonlijk.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Daarom: neem per dag een minuut, en als het niet kan een
halve minuut om de zin van je leven eigen te maken. Probeer
het: het verrijkt je leven.
In het evangelie van de vierde zondag van de advent lazen
we: wees niet bang. Kijk om je heen. Er gebeuren heel veel
mooie en fijne dingen; Blijf hopen geloven.
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Activiteiten

Veel binnenschippers koersen bijtijds naar de thuis
haven. Kerstmis is een familiefeest.

Er wordt veel voor hen gedaan. Er zijn speciale kerstvieringen
en kerst- en Nieuwjaars bijeenkomsten.
Wij denken aan de kerstvieringen in de internaten en onze
schipperscentra in Nijmegen en Raamsdonksveer, maar ook
de kerst en Nieuwjaars bijeenkomst in Zwijndrecht. Het pro-
gramma vindt u in deze Christoffel Nieuwsbrief.
In deze tijd nodigen organisaties hun leden voor jaarvergade-
ringen uit: o.a. nautische scheepvaart organisaties, verzekerin-
gen, de kermis bonden.

Telematicadag

De werkgroep telematica aangestuurd door het Bureau Tele-
matica Binnenvaart organiseert de jaarlijkse Telematica dag in
het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen. Nu kerstmis zo mid-
den in de week valt, was het een gepuzzel een goede datum
te vinden. Uiteindelijk is er gekozen voor zaterdag 28 decem-
ber. Aanvang 10.00 uur. Natuurlijk kunt u weer rekenen op een
uitstekend verzorgde lunch.

Thema: Een beter klimaat in de binnenvaart
Ondertitel: meten is weten.

Telematica wordt steeds belangrijker. Toch dreigen er ook ge-
varen. U bent uitgenodigd om mee te denken over een betere
toekomst. Het Bureau Telematica heeft input van u nodig: hoe
ver staan we in dit proces, wat zijn de behoeften en wat is no-
dig voor op korte en langer termijn.
(Kijk op pagina 25 voor het volledige programma)

Honderden kermisexploitan-
ten met hun medewerkers
bakken in steden en dorpen
heerlijke oliebollen appelflap-
pen en andere lekkernijen
Op facebook verschijnt de
ene uitnodiging van de an-
der om de site van oliebollen
bedrijf leuk te vinden. Goed
om elkaars vreugde te delen
met: ziet er goed en smakelijk uit. Ik hoop er nog een te proe-
ven.

Er zijn in Nederland 28 wintercircussen: ze vallen in de smaak.
Mooi om de acts te zien van mens en dier. Zij roepen verwon-
dering op: om van te genieten.

Ondertussen bereiden de groepsleidingen van de internaten in
samenwerking met ons pastorale team de kerstvieringen voor
op onze internaten. De groepsleiding en ouders proberen met
de kinderen het Kerstverhaal tot leven te brengen. De beelden
te laten spreken. De jeugd, de jongeren en de volwassenen tot
zich zelf te laten komen: even offline smartphone, tablet of
computer spelletje, naar online met kerstverhaal, de viering
van de geboorte van Jezus naar het diepste in zelf.



Christoffel Nieuws pagina 5← terug naar pagina 1

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Een woord van dank

Op diverse plaatsen werd in samenwerking met u en de
plaatselijke gemeenschappen eucharistievieringen in de
autoscooter georganiseerd. Samen hebben we er elke keer
een mooi feest van gemaakt. Naar aanleiding van de zorgen
rond het klimaat van CO2, stikstof, etc. was het thema: “Kermis
en Circus goed voor het LEEFKLIMAAT van Mens dier en
natuur”.
Dank voor uw inzet.

Dit jaar waren veel momenten van vreugde en verdriet. In veel
situaties mochten wij voor elkaar een grote steun zijn. En
verdriet en vreugde mogen delen. De media hebben ons
hierover menig verhaal vertelt. De deskundigheid van de
media ontbrak nog weleens.
Goed dat de bonden BOVAK en NKB de juiste informatie
wisten te geven.
Daarvoor onze oprechte dank.

Internationaal hebben wij ons in gezet voor het welzijn van on-
ze mensen, onze kinderen in de vele organisaties van ECA,
FMC, VNCO, Circuspunt, ESU en ENTE.
Onderwijs is zeer belangrijk. Wij proberen via het FORUM, het
internationale Oecumenische platvorm van pastores die werk-
zaam zijn voor de kermis en circus gemeenschap, pastores te
motiveren de ouders te stimuleren nog meer hun kinderen
structureel onderwijs te laten volgen.

Ons pastoraat staat open voor iedereen van goede wil.
Kent u een zieke, laat het ons weten. Een bezoekje of een
kaartje kan wonderen doen.
Onze parochie organiseert elk jaar een vaarvakantie van een
week met de ziekenboot: Prins Willem Alexander. Deze reis is
bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het naar bed
gaan of douchen enz. Er is een arts, fysiotherapeut en deskun-
dige verpleging aan boord. Daarnaast 50 vrijwilligers en na-
tuurlijk de nautische bemanning. Neem contact met ons op.
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Sint Nicolaas- en Kerstactie

Voor het sinterklaasfeest is de actie “December
Feestmaand. Geeft u iets extra’s?” gestart.

Met de opbrengst ondersteunen wij de reis voor de zieken uit
de binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap met het hos-
pitaalschip de Prins Willem Alexander. Ook willen wij de zieken
een extra bloemetje kunnen geven, gewoon zomaar bij een
bezoekje. Het zijn juist dit soort medicijntjes die kracht geven.

Voorts besteden we de gelden aan het onderhoud van het
centrum. In april 2020 moet het KSCC Schipperscentrum Nijme-
gen en de steiger de werf op. U weet als geen ander dat dit
extra kosten zijn. We hopen dat de uitslag van de vlak- en kim-
keuring positief zal zijn. Maar mocht er onverhoopt toch nog
een zwakke vlek gevonden worden: de schippers kennen de
prijzen.
Wanneer u al meedoet aan de landelijke donatie actie of ge-
zinsbijdrage actie en u vindt dit genoeg: Dank dat u aan deze
acties meedoet.
Mocht u aan de extra Sinterklaas- en Kerstmisactie een bijdra-
gen hebben gegeven: chapeau!

Zondag jl. is de klimaattop in Madrid geëindigd

Er is lange tijd gewerkt aan een slotverklaring. Naar verluidt is
het een zwak aftreksel van het besprokene en van de diversi-
teit van meningen. ”Hou al die kikkers maar eens in de kruiwa-
gen.”
De binnenvaart, maar ook de kermis- en circuswereld moet de
vinger aan de pols houden. Ook wij kunnen ons afvragen of
we niet een duit in het zakje kunnen doen.
Ook de centrale overheid, de regering hebben de nodige pro-
blemen een naar vermogen juiste koers te bepalen. Kamerle-
den en geleerden kunnen wel van alles roepen en willen en
zeer veel confronterende maatregelen de lucht in gooien. De
plannen moeten wel handen en voeten krijgen en draagvlak
verkrijgen in de gemeenschap.
Goed dat de binnenvaart zich bewust is dat er gewerkt moet
worden aan de energietransmissie.
Fossiele brandstof, LNG, waterstof of elektrisch varen. Zij heeft
zich gecommitteerd aan de green deal. De scheepvaartme-
dia heeft hier veel over gepubliceerd.
Allemaal zaken die de aandacht krijgen.
Ook ons Centrum in Nijmegen doet een
duit in het zakje: zonnepanelen, ledver-
lichting, goed gebruik van verwarming
etc., etc. Wij hebben bijvoorbeeld ook
onze kerst- en nieuwjaarswensen via e-mail verstuurt. Het
scheelt papier en de boodschap komt evengoed over.
Laat het beginnen bij u (mij) thuis, aan boord, in de caravan-
wagen, bij de attracties.
Verbeter de wereld en begin bij je zelf.

Wist u dat wij een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?

Deel deze
Christoffel

Nieuwsbrief
op facebook en

twitter
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Voor een doop, 1ste heilige Communie,
kerkelijk huwelijk of begeleiding van een

uitvaart:
Schroom niet mij te bellen:  0031 (0)24 – 377 75 75

U kunt ook mij ook bellen op: 0031 (0)6 – 55 35 66 66

Om de 14 dagen publiceren wij deze digitaal nieuwsbrief:
Christoffel Nieuwsbrief.
Wanneer u dit gratis wilt ontvangen: zend uw mailadres naar
info@kscc.nl o.v.v. ‘CN-per mail’ met uw NAW-gegevens.

Veel nieuws kunt ook vinden op www.kscc.nl.
(wij zijn gehouden aan de privacy regels)

Ik hoop dat u de tijd neemt  om met uw gezin familie, gemeen-
schap Kerstmis te vieren en de tijd neemt kerstmis te vieren in
de kerk bij u in de buurt of in één van de schipperscentra.

U bent ook in het pastorale centrum aan boord van het KSCC
schipperscentrum, navigatie: Havenweg Nijmegen, welkom.

Kinderkerstviering 24 december  18.00 uur
Nachtmis  24 december 21.30 uur

1ste kerstdag Viering in het kerstcircus Freiwald 10.30 uur

2de kerstdag Feest van ONTMOETING. Heilige Mis 11.00 uur.
We vieren de 43ste inofficiële verjaardag van het KSCC Schip-
perscentrum Nijmegen en 13 jaar Landelijke Parochie voor Bin-
nenvaart, Circus en Kermis.

Aansluitend een gezellig samen zijn.

Nieuwjaarsreceptie KSCC-Nijmegen

1 januari 2020
19.00 uur
KSCC Waalhaven /navigatie Havenweg
Nijmegen

De Nieuwjaarsviering 1 januari zal in het teken staan van de
toekomst van het KSCC en het pastoraat
U bent van harte uitgenodigd voor deze viering, waarna wij
samen het glas zullen heffen op elkaar
en bidden om zegen over ons allemaal in het jaar 2020.

Tot slot: Dank voor de vele kerst en nieuwjaarswensen die wij
per post, per WhatsApp, e-mail Instagram telefoon, ja en ook
mondeling etc. hebben ontvangen. Het is een blijk van waar-
dering aan al onze medewerkers en vrijwilligers.
Daarvoor oprechte dank.

Het bestuur, het pastorale team en de medewerkers van het
binnenvaart-, kermis- en circus- pastoraat wensen van harte
een zalig Kerstfeest en zegen over 2020.

Bernhard E.M. van Welzenes sdb

 Kent u een zieke.
 Geef zijn/haar naam

 (met toestemming) door aan ons.
 Een kaartje is ook een medicijn!

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
www.kscc.nl
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MOP

"Ik kan het nog steeds niet geloven
 dat je in het ziekenhuis ligt,"

begint de man op het bezoekuur
tegen zijn vriend.

"Gisteravond zag ik je nog uitbundig
dansen met die mooie blonde meid."

"Ja," antwoordt de patiënt,
"dat zag mijn vrouw ook."

De nieuwste Info 87 van het
Schipperscentrum ‘Het Zui-

den’ is uit.
Om deze te lezen:

klik op nevenstaande
afbeelding

of op deze link.

Ha Ha

Ha Ha Ha

Ha Ha

←

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/01/Info-nr-87-december-2019.pdf
https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/01/Info-nr-87-december-2019.pdf
https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2016/01/Info-nr-87-december-2019.pdf
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Op de middag van de eerste zondag van de advent
(1 december) bezocht paus Franciscus het ‘santuario’
(heiligdom) van de minderbroeders bij het stadje Greccio. Hij
tekende hier zijn Apostolische Brief “Admirabile Signum”,
waarin hij ingaat op het belang van de kerstkribbe.

De keuze voor Greccio is geen toevallige. In december 1223,
796 jaar geleden dus, liet de heilige Franciscus van Assisi (de
naamgever van de paus), zijn goede vriend Johannes uit dit
stadje de eerste levende kerststal bouwen. Op de avond van
24 december kwamen er broeders van heinde en verre en ook
de mensen uit de streek kwamen samen op de plek waar deze
kerststal stond. De heldere nacht werd verlicht door de fakkels
van de mensen en was een
verrukking voor mens en dier.
Aldus Thomas van Celano,
Franciscus’ eerste biograaf. Er
werd gezongen en boven de
kribbe vierde een priester de mis.
Franciscus las vol enthousiasme
het Kerstnachtevangelie.

Het inrichten van deze kerststal
vormde het begin van een innige
verbondenheid van de
franciscaanse broeders en zusters
met het kerstfeest. En het vormde
de start een traditie die tot op de
dag van vandaag onder
katholieken in de hele wereld in
ere wordt gehouden. Een
tentoonstelling met kerststallen

vanuit de gehele in het heiligdom getuigt hiervan: van een
Inuit Heilige Familie via een Chinese naar een Afrikaanse. In
Greccio is het zo het gehele jaar een beetje Kerstmis.

Wat de betekenis van de kerstkribbe voor paus Franciscus
precies is, zullen we moeten afwachten. De betekenis zal
echter niet ver afwijken van de betekenis die Franciscus er
aangaf. Hij wilde, zo schrijft Thomas van Celano (1 Cel 84-86),
“de herinnering oproepen aan het Kind dat in Bethlehem
geboren is, en zo goed mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en
behoeftige omstandigheden zien waaronder het Kind te lijden
had, hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en
een ezel.”

Allereerst had Franciscus van
Assisi gemerkt dat het
Kerstverhaal een wat
abstract verhaal voor de
mensen was geworden. Ze
konden zich er nog maar
weinig bij voorstellen. Ze
hadden er geen gevoel
meer bij. Hij wilde het feest
weer de nadruk geven waar
het, volgens hem, recht op
had. Maar hij wilde dus
vooral de omstandigheden
laten zien waaronder de
Zoon van God op aarde was
gekomen. God had er voor
kunnen kiezen zijn Zoon
geboren te laten worden in

Het kribje als statement en om het Kerstkind bij de mensen terug te brengen

Het heiligdom bij Greccio
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een enorm paleis en Hem een prinses als moeder te geven. Hij
koos echter een gewoon meisje uit het volk en misschien wel
de meest armoedige omstandigheden die mogelijk zijn: een
stal of grot. Alle vrouwen die ooit een kind hebben gekregen,
zullen kunnen beamen dat dit an sich al geen pretje is, laat
staan als je het in een stal of grot zou moeten doen! Het Kind
kreeg ook geen bedje, maar een voederbak als slaapplaats.

Eenvoud of zelfgekozen armoede is één van de kernthema’s in
de spiritualiteit van Franciscus. Als een kribje voor God al
voldoende was, waarom zouden wij dan streven naar ‘meer,
meer, meer’? Franciscus stamde uit een vroegkapitalistische
samenleving: geld veranderde van een ruilmiddel in een
machtsmiddel. Franciscus en zijn franciscaanse beweging van
mannen en vrouwen ageerden daar tegen. Waarom zou de
ene mens meer hebben dan de ander? We zijn toch allemaal
kinderen van God, broers en zussen van elkaar? Hebben allen
dan niet recht op evenveel?

We zouden het tegenwoordig een ‘statement’ noemen, dat
Franciscus wilde maken. Niet alleen met deze kerststal, maar
met heel zijn leven. Een statement richting de pausen,
kardinalen en (aarts-)bisschoppen van zijn tijd, die door de
bank genomen een luxe leventje in weelde leidden. En
daarmee komen we weer bij onze huidige paus Franciscus.
Ook hij probeert eenzelfde statement te stellen richting zijn
collega-bisschoppen en kardinalen op hun levensstijl, die – in
zijn ogen – niet strookt voor mensen die zich volgelingen van
Christus noemen; niet verwonderlijk dus dat hij het statement
van Franciscus van Assisi uit Greccio aangrijpt.

We keren nog één keer terug naar die kerstnacht van 1223.
Het kribje in Franciscus’ Kerststal was leeg. Christus was immers
al aanwezig in de Eucharistie die boven het kribje werd
gevierd. Zijn aanwezigheid hoefde dus niet tweemaal

zichtbaar te worden. Eén van de aanwezigen (‘een
deugdzaam man’) kreeg een visioen. Hij zag in het kribje een
levenloos kindje liggen. Franciscus liep ernaar toe en het kindje
leek te ontwaken uit een diepe slaap. Dit visioen omschrijft
perfect wat Franciscus van Assisi voor ogen had: het Kerstkind
weer terugbrengen in de harten van de mensen.

Overgenomen van katholiek.nl
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FINANCIËN

Nu eens geen thema belicht maar een aantal feite en om-
standigheden kort  op een rij:

● Het vennootschapsbelastingtarief verandert van 19%
in 16,5% (winsten tot € 200.000).

● Inhuren van derden via een “modelovereenkomst”,
dit i.v.m. vrijwaring van werkgeverschap.

● Investeringsaftrek (i.a.) is alleen van toepassing indien
méér dan € 2.300 is geïnvesteerd.
Investeringen nog niet in gebruik genomen?
Betaal in ieder geval 25% aan. Dan haalt u de i.a.

 naar voren.
● BTW: de “kleine ondernemersregeling” gaat verande-

ren voor omzetten lager dan € 20.000. Laat u tijdig
voorlichten.

● Let op met het overhevelen van privégelden naar de
bedrijfsrekening en andersom. U moet aannemelijk
kunnen maken dat u banksaldi (latent) nodig heeft in
uw onderneming.

● Toeslagen: voor de meeste toeslagen geldt een ver-
mogenstoets. Laat uw persoonlijke situatie op dit
punt doorlichten.

● Privé-bijtelling op zakelijke auto: ook in 2020 worden
de percentages weer aangepast.
Het wordt minder aantrekkelijk gemaakt.
Let ook op BTW over het privégebruik auto: dit moet

 verwerkt worden in de laatste BTW-aangifte van het
 jaar.

● Wanneer u uw geringe woning-hypotheekschuld aflost,
hoeft u geen (hoog) eigenwoningforfait bij te tellen. Dit
voordeel wordt vanaf nu in 30 jaar afgebouwd.

● Woning-hypotheekrente-aftrek: deze wordt in 2020 met 3%
afgebouwd tot maximaal 46%. Daarna versnelde afbouw
tot 37,05% in 2023. Dit is in de publiciteit een onderbelicht
probleem dat velen zal raken!

● Belastingtarieven 2020:
- Tot € 20.711  :  37,35% (is een plus van 0,7%)
- van € 20.712 tot € 68.507 :  38,1%  (is een min van 0,75%)
- van € 68.508 en méér :  49,5% (is  een min van 2,25 %).

● Schenkingen: zie mijn eerdere artikelen over (tijdige)
schenkingen aan kinderen en kleinkinderen.
Een mogelijk bijkomend gevolg dat uw latere bijdragen in

 de zorgkosten lager worden!

Fijne dagen toegewenst

Wim Onderdelinden
www. stichtingabri.nl

LAATSTE TIPS EN TRICS

www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
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WINDKANTER

Het is jammer dat je met het ouder worden de
romantiek wat gaat verliezen. Vroeger kon je weg-

zinken in de romantische sfeer rond de Kerstdagen
waarbij de kinderen een grote rol speelden. Hun stemmen rond
de Kerststal en Kerstboom waren voldoende om je gelukkig te
voelen in deze intieme huiselijke sfeer. De kinderen zijn groot ge-
worden en ik merk dat Kerstmis voor hen toch niet die grote rol
meer speelt zoals dat bij onze oudere generaties wel het geval is
geweest. Wij gingen naar de Nachtmis, zongen mee met het
koor de mooie kerstliederen en luisterden telkens weer naar het
mooie Kerstverhaal rondom de geboorte van Christus. Over een
bezoek aan de Nachtmis wordt nu weinig of niet meer gespro-
ken nu kerken met bosjes zijn gesloten. Ook het Kerstverhaal zelf
leidt nu bij de jeugd vaak tot kritische vragen omdat er zoveel
onnatuurlijke gebeurtenissen in het Kerstverhaal plaatsvinden die
met het verstand niet te behappen zijn. De oudere generaties
maakten zich daar niet zo druk om, je geloofde of geloofde niet
van wat er in het Kerstverhaal werd verteld, al werd je dan door
de kerkleiders al wel snel tot onge-
lovige bestempeld als je bij de twij-
felaars behoorde. De jongeren van
tegenwoordig zijn goed opgeleid
en hebben geleerd zelfstandiger te
denken en nemen niets wat boven
het menselijk verstand uitgaat zo-
maar voetstoots aan. Bij een voort-
schrijdend inzicht in de
wetenschap kunnen bestaande
heilige huisjes en dogma's al snel
onder druk komen als ze niet stro-
ken met de met verstand opge-
bouwde kennis. Verstand en kennis
komen toch vaak in aanvaring met

de Leer en de dogma's die in de loop van de eeuwen door
kerkleiders werden afgekondigd zoals de geschiedenis ons heeft
getoond en dat zal zo wel blijven. Maar waar ik me wel mate-
loos aan kan ergeren zijn de 'wijsneuzen' in een gezelschap die
gelovige mensen beschouwen als 'achterlijke wezens' die niet
goed bij hun verstand zijn en daarbij de behoefte voelen hun
'kennis' over het geheel eens luidkeels te etaleren. Zij willen bij
de aanwezigen blijkbaar de indruk wekken dat zij, in tegenstel-
ling tot gelovige mensen, wel goed bij hun verstand zijn en goed
hebben nagedacht over allerlei zaken die onverklaarbaar zijn in
het Kerstverhaal of in de Bijbel. Die 'wijsneuzen' kunnen gerust
zijn want gelovige mensen kunnen heus wel belangrijke en min-
der belangrijke zaken van elkaar scheiden. Het zou beter zijn
dat die 'wijsneuzen' zich eens gingen verdiepen in de werkelijke
betekenis van de Kerstboodschap en de minder belangrijke za-
ken buiten beschouwing zouden laten. Ze kunnen beter aan de
mensen eens uitleggen wat zij verstaan onder 'Vrede op aarde
aan de mensen van goede wil' of  'Heb uw naaste lief gelijk
uzelf', de werkelijke boodschappen en betekenis van het Chris-
tendom. Hun roeptoeter zou al snel dichtklappen want zo diep
hebben die wijsneuzen blijkbaar nooit nagedacht over wat er

van de mensen wordt gevraagd in
de Geloofsbeleving en in de Kerst-
boodschap. Van de romantiek rond-
om het Kerstfeest kunnen normale
mensen volop genieten maar de
taak die het Christendom op onze
schouders legt is echter loodzwaar
waar heel wat mensen voor terug-
schrikken, zeker de roeptoeters.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuwjaar.

Corvee'Kerstmis 1970. Alle getoonde schepen
zijn inmiddels gesloopt'.
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Normaal heeft een mens één engel. Op de schouder die erop let
dat je veilig door het leven kunt, die er vroeger ook al was op de
rand van je kinderbedje: de bewaarengel.
Maar bisschop Harrie Smeets heeft er niet één, maar 700: zeven
honderd!
Eén gigantische engelenverzameling, die de bisschop van Roer-
mond in de loop van de jaren bij elkaar heeft gezocht. In alle
soorten en maten. Als het Kerstmis wordt, bouwt de bisschop een
engelenstal op met een engelenkoor, een groep engelen die in
een processie meeloopt, natuurlijk engelen die muziek maken,
engelen die Jezus aanbidden.
Noem maar op. “Als ik daar mee bezig ben, dan vergeet ik alles.
Het is een echte liefhebberij.”

Klooster
Bisschop Harrie Smeets vertelt dit in het winternummer van Kloos-
ter, een blad over het kloosterleven
dat deze winter helemaal gewijd is
aan engelen. Harrie Smeets is met
ingang van het nieuwe jaar de bis-
schop die schippers en de mensen
van de kermis en het circus gaat
vertegenwoordigen in de bisschop-
penconferentie: het hoogste or-
gaan binnen de katholieke kerk. Zeg
maar: Monseigneur Smeets is ónze
bisschop.
De passie voor engelen heeft hij al
heel lang. Al vanaf zijn tiende. In
Klooster vertelt hij het verhaal dat hij
als tiener gered is door een engel.
Hij zit in de trein met het hoofd uit

het raam. Ineens voelt hij dat hij wordt teruggeduwd, de trein-
coupé in. Net op tijd want er raast een trein met uitstekende  stei-
gerpijpen voorbij.
De bisschop: “Ik zie het als een ingreep van mijn engelbewaar-
der. Dat is een weten van het geloof, niet van het verstand.”

Geloof
Vandaar die liefde voor engelen. Natuurlijk snapt Harrie Smeets
dat er mensen met ‘stijl’ zullen zijn die zijn verzameling kitsch vin-
den, maar zo zegt hij: ik geniet er niet minder om “Ik vind ze leuk
omdat ze menselijke eigenschappen hebben. Niet de vervelen-
de. Engelen komen van Godswege, ze beschermen ons, ze laten
ons weten dat God bestaat en geven af en toe een boodschap
door, zodat we weten wat Hij van ons wil. Natuurlijk moet je het
geloof in engelen vooral niet al te letterlijk en te aards zien. In het
blad verhaalt hij een voorval op een beurs. Op een stand zit een

dame die beweert dat ze een teke-
ning van jouw bewaarengel kan ma-
ken. Een aardig idee denkt de
bisschop, maar hij voelt meteen dat
al zou het kunnen, hij het niet wil.
“Want dan wordt het bewijsbaar,
tastbaar en dat is volstrekt tegen het
wezen van geloven in. Het is niet:
eerst zien en dan geloven: het is ge-
loof en je zult zien.”

Met dank aan Klooster
(www.kloostermagazine.nl )

Onze bisschop en zijn engelen

Mgr. Smeets bij (een deel) van zijn engelenstal.
©Persdienst Bisdom Roermond (2018)

Door Hans Jacobs

www.kloostermagazine.nl
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WANDEL-
NIEUWS

Het wandeljaar 2019 kan worden af-
gesloten met een rondje om de kerk. En

dan misschien wel als meditatie of om de
gedachten te verfrissen. Het hoeft geen
processie te worden en ook geen verheer-
lijking van de gewone mensen onder ons.
De kerk vormt een centrum van een dorp
of van een wijk, een markant punt tussen
de huizen en soms staat de deur open. Mo-
numentaal kunnen kerkgebouwen zijn,
vaak verzorgd gehouden door vrijwilligers.
Erkenning voor het gebouw is er nog volop,
maar anders is het voor de beeldvorming
rondom geloof. De inspiratie komt dan van
zoveel andere bronnen. Als daar waarde-
volle elementen als hulpvaardigheid, dank-
baarheid, vergeving en respect bij zijn, is
een rondje om de kerk altijd een verrijking,
voor geest en lichaam. En u weet wie er
met u meeloopt.

Alle liefhebbers van de wandelsport en zij
die het nog kunnen worden of graag vol-
gen, fijne Kerstdagen en een doorlopend
inspirerend 2020 gewenst.

Voor de wandelaar die ook in de winter
haar of zijn conditie op niveau houdt zijn er
de volgende mogelijkheden:

4 januari
44e Winterserie in Geldermalsen
Afstanden: 5-10-15-25-40 km
Starttijd: 08.00 – 12.30 uur
Startplaats: clubhuis CWSV Prinses Marijke
Meersteeg 4h, 4191 NK Geldermalsen
06-17344411
www.cwsvprinsesmarijke.nl

5 januari
14e Snertmars in Nijmegen
Afstanden: 5-10-15-20 km
Starttijd: 09.00 – 14.00 uur
Startplaats: Wijkcentrum Ark van Oost
Nijmegen
Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen
06-48403731
www.wios81.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gege-
vens van wandeltochten die (hoofdzake-
lijk) in Nederland worden gehouden, zoals
in Putten en Breda op 21 december, in Mill
op 22 december, in Capelle aan den IJssel
op 28 en 29 december, in Silvolde op 29
december 2019, in Breda, Dordrecht en
Made op 4 januari, in Mill en in Rotterdam
op 5 januari 2020.

Henry Mooren

Beste wandelvriendinnen en -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuwsbrief

www.cwsvprinsesmarijke.nl
www.wios81.nl
www.wandel.nl
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Overleden

Op maandag 9 december is, op de leeftijd van 71
jaar, Rosa Verhulst – Wever overleden. Weduwe van
Ben Verhulst en partner van Bart van Bergen.
MS. Sanmaro.
Het afscheid van Rosa heeft op 15 december in de
aula Vacalis van crematorium Beuningen te Beuningen plaats-
gevonden.
Correspondentieadres: Valerianuslaan 25, 6642 BV Beuningen.

Op maandag 9 december is, in de leeftijd van 72 jaar, Willem
Louis (Louis) Heim overleden. Echtgenoot van Lida Heim -
Roest. Op zaterdag 14 december heeft de rouwdienst plaats-
gevonden in de aula van begraafplaats Holy in Vlaardingen
met aansluitend de begrafenis.
Correspondentieadres: Fransenstraat 27a, 3131 CC Vlaardin-
gen.
Louis was jaren te gast op de KSCC vaarvakantie op hospitaal-
schip Prins Willem Alexander.In het kader van de wet op de privacy:

Wanneer u niet wilt dat deze informatie gepubliceerd wordt in de Christoffel Nieuwsbrief
wilt u dit alstublieft aangeven bij het verzenden van de informatie?
Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

Mededeling:

Wat doet u met ongebruikte medicijnen?
Het is een veel voorkomend probleem. Om allerlei redenen
worden medicijnen uiteindelijk niet gebruikt. Denk bijvoor-
beeld aan een dosering die niet werkt of verandert moet
worden. Of na een paar pillen zijn de klachten over.

Geneesmiddelen zijn vaak erg duur en hard nodig voor
veel mensen die te arm zijn om ze te kopen.

Heeft u medicijnen over? Lever ze in op het Schipperscen-
trum Nijmegen. Wij zorgen ervoor dat de medicijnen bij de
juiste organisaties terecht komen. Zij willen de vaak dure
medicijnen beschikbaar stellen aan mensen in nood in lan-
den als Haïti of Nigeria, maar ook Europese landen zoals
Roemenië.

Lever de medicijnen in!

In principe zijn alle geneesmiddelen welkom, zolang de
vervaldatum niet is bereikt en de verpakking nog NIET
geopend is.

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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20-12 John Rutjes; A.J. Vink-Nab.
21-12 Mevr. Annie Derksen-Bishcops; Jos van Oyen; Noël Diks.
22-12 Astrid Bouwens; dhr. Eugené Savelkoul; Bo Bosman.
23-12 Nol Verberck m/s “Elithe”; Victor Peters; Anja Benda;
 dhr. Nico van Lent, m/s. “Maja”.
24-12 Johanna Lagarde; Antoinette van Weel, “Reina”.
25-12 Maurice Vranken; Maurice Kievits.
26-12 Mary v/d Donk-v/d Heuvel; Laura Pruyn.
27-12 Jannie Struijk.
28-12 Senna Hoveling.
30-12 Hans Peters.
31-12 Mevr. A. Huibers-van Lent; Henry van Ommen;
 Gerard Jansen.
1-01 Dhr. A.J. Meeuwsen; Corry Buil-Booltink.
2-01 Gert-Jan Nuy.
3-01 Valentijn Peters; Gwendy van Raaij.
4-01 Rinaldo Kerkhof; Dennis van Zoest; John Brugman;
 Finette Stenssen.
5-01 Bart Span; Armand van de Donk; mevr. Tonissen Coenen;

mevrouw Huibers-Knieriem; dhr. Pieter Leijten; J. v.d. Broek;
Jeroen Abbing; Quinten van der Klocht.

6-01 Roland Teuben.
7-01 Mevrouw Jetty van Oijen-v/d Berg, m/s "Montanara"; Wolter

Buil; dhr. George de Bot; Wilke Basten; Simon Sep.
8-01 Mevr. Bianca Wolthuis-Beyer; mevrouw van de Laak;
 Irene Poppelier.
9-01 Silvia v.d Vooren; dhr. Piet Rutjes; dhr. Jan van Ommen;
 Marijn Jansen.
10-01 Thijs van den Berg.
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ZONDAG 22 DECEMBER 2019
ouders Wennekes-van Oijen, Gerard en Miep en Elise Derksen-
Wennekes en overledenen uit de familie Wennekes,
dhr. Cor Sep, fam. Joosten v/h ms. Constatine,
dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus.

KERSTAVOND 24 DECEMBER 2019
Familieviering 18.00 uur
Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap.
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het
KSCC.

Nachtmis 21.30 uur
dhr. Jan Derksen, dhr. J. de Grundt,
mw. Marie-Louise de Vries-van Musscher en Anton van Breda.
Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap.
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het
KSCC.

WOENSDAG 25 DECEMBER 2019 – 1e Kerstdag
Dhr. Henk Verberck sr. dhr. Vincent Derksen en
Marijke van Oijen-Mathijssen en dhr. Gerrit van Oijen.
Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap.
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het
KSCC.

DONDERDAG 26 DECEMBER 2019- 2e Kerstdag
Mw. Veldkamp, dhr. N. Eckelboom,
ouders Burgers-Dekker, dhr. G. van Laak.
Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap.
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het KSCC.
Voor het 43-jarig jubileum van het KSCC Schipperscentrum.
Voor het 13-jarig bestaan van de landelijke Parochie voor
Binnenvaart, Kermis- en Circus.
Uit dankbaarheid van de grondleggers van het KSCC en
Parochie.

ZONDAG 29 DECEMBER 2019
dhr. Theo van Ophuizen sr. en Tjek van Ophuizen,
Familie De Pauw-Faase, ouders van Fessem.

WOENSDAG 1 JANUARI 2020 - Nieuwjaar
Dhr. Henk Verberck sr., voor alle overledenen van fam. Verberck-
Wanders.
Ouders Buil-Jansen m/s Wiltura en overleden familieleden.
Zegen over het nieuwe Jaar 2020
Voor alle leden van de R.K. Parochie voor Binnenschippers,
Kermis- en Circusgemeenschap
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het K.S.C.C.

ZONDAG 5 JANUARI 2020
mw. Marja Straathof-Kuijf, ouders Buurman v/h ms “Gerjo”,
ouders Peters-van Beek,
dhr. Jan Heijmen (Stoom),
ouders Bonink-Wanders v/h ms. Anthonius,
dhr. Wim Rutjes,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en
familie van den Brink,
mevr. Miek Broekmeulen–Tonissen.
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* Dhr. Frans Renz (Afd. Brandwondencentrum-
Bouwdeel E, verdieping 3)
ROTTERDAM, MAASZIEKENHUIS, MAASSTADWEG
21, 3079 DZ
* Mevr. Elly Lischer-Coenen.
EWIJK, ZORGCENTRUM WAELWICK, SCHOOLPAD
1, 6644 CP.
* Mevr. Netty Straatman-van Benthem.
DEN BOSCH, ZUIDERPOORT RESIDENTIE, ZUIDER-
PARKWEG 85F, 5216 HA.
* Dhr. Johann Zenniker, BG Klinikum Hamburg.
DUITSLAND, BERGEDORFER STRASSE 10, 21033
HAMBURG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eikva-
ren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Dhr. Frans Dirkse, (Afdeling Leuvehaven, huis-
kamer kamer 44).
ROTTERDAM, HUIZE HANNIE DEKHUIJZEN, CARNIS-
SEDREEF 280, 3084 NN.
* Dhr. Henk Wigman.
BEUNINGEN, GEISON 9, 6641 NW.
* Dhr. George de Bot. (Lobede: locatie Dijkzicht).
TOLKAMER, BURG. DAALDEROPSTRAAT 2, 6916
CB.
*  Mevr. Arends-Reijmers, v/h “Irene”.
DUIVEN, HUIZE THUVINE, THUVINEPARK 126 / 6,
6921 AR.
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Thérèse van Neijenhoff-Timmermans
DE ZORGGROEP, KRUISWEG 29, 6051 HL  MAAS-
BRACHT.

* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF, KAS-
TEELHOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan
de Deo, Afd. De Polder –
kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Marijke van Loon van m/s Innuen-
do.
ZWIJNDRECHT, DELTA 5, 3332 VB.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596
GB.
* Dhr. Hennes Lütjens, ziekenhuis in Sittard.
SITTARD, ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM,
DR. H. VAN DER HOFFPLEIN 1, 6162 BG.
* Dhr. Johan van Heuven.
ROTTERDAM, TERBREGSEHOF 54, 3062 CP.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051 CW.
* Dhr. Harry Broekmeulen, v/h “Christophorus”.
NIJMEGEN, VEEMARKT 201, 6511 ZJ.

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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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Elk jaar vindt in Latina een fantastisch circusfestival plaats. Ook
dit jaar! Op woensdag 16 oktober was er een delegatie van
het Circus Festival of Italy in het Vaticaan op audiëntie bij Paus
Franciscus. Op zondag 20 oktober  was er een heilige mis in de
tent van het Circus Festival zelf. Elk jaar weer is dit een van de
hoogtepunten van het circusfestival in Latina. In een compleet
volle tent tussen de rekwisieten van de tijgers en leeuwen werd
de heilige mis opgedragen. Zelfs tijdens de H.Mis werd er op-
getreden in het circus. In de tent waren ook heel veel jeugdige
bezoekers, en een groot kinderkoor ondersteund door een vol-
wassen koor.

Artiesten

Aan het einde van de mis werd er nog opgetreden door een
aantal artiesten. Danylo & Oscar deden een acrobatiek act en
Sofia Tepla is contorsioniste ( slangenmeisje). Het publiek ging
compleet uit zijn dak.

Nederlandse Inbreng

Priester Bernhard E.M. van Welzenes uit Nederland deed het
slotgebed en slotwoord. Aan Mirella Juliano en Fabio Montico
reikte hij twee beeldjes uit, die de verbintenis tussen circus en
de mensheid moesten voorstellen.

Latina Circusfestival

Bernhard Eugenius Maria van Welzenes, 25 mei 1941 (78 jaar)
sdb is hoofdaalmoezenier van heel Europa en tevens directeur
van het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum in Nijmegen. Hij is
aalmoezenier van alle reizende mensen: schippers, de kermis-
exploitanten, circusmensen!

Het Circus Festival of Italy was van 17 tot 21 oktober 2019

Met dank voor de foto’s en informatie aan: Anja Martens

Tevens wil ik u allen een

Fijne Sfeervolle Kerstdagen wensen en een
hartverwarmend 2020!

Kitty Cuijpers - Custers
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KERMIS

Beste Christoffellezers,

Tijdens de kermis van Wijchen, van vrijdag
13 tot en met dinsdag 17 september, vond
aan het begin van die maandagavond
een vreselijk voorval plaats met en op de
‘Deca Dance’ van collega Frank Vale.

In een ‘split second’ veranderende het
kermisplezier met gegil van de bezoekers

in een schreeuw van angst. Tijdens de rit
knapte een gondel gedeeltelijk af, sleep-
te mee over de traanplaat vloer die daar-
door op verschillende plekken uit de rails
sprong. De vloerdelen scheurden en ver-
kreukelden waardoor de verschillende
delen begonnen te schuiven. Uiteindelijk
viel de gondel met daarin een vader en
zijn 8-jarige zoontje in het ontstane gat,
brak volledig af en boorde zich onder de

vloer op de kop in het gras. Beide inzitten-
den hebben het er levend vanaf hebben
gebracht en zijn momenteel gelukkig bui-
ten levensgevaar.

Wat een zwarte dag voor de familie Vale,
de collega’s die in Wijchen rondom deze
attractie stonden en ook voor het com-
plete Nederlandse kermisbedrijf. Maar bo-
venal gaan onze gedachten en zorg in
eerste instantie uit naar de slachtoffers
waarvan we hopen dat ze, omringt door
de meest adequate en gespecialiseerde
medische zorg in het Radboud UMC te
Nijmegen, voorspoedig en zonder blijvend
letsel mogen herstellen. Maar de bericht-
geving rondom de gezondheidstoestand
van de vader zijn daarin helaas weinig
hoopvol.

Daags na het incident was ik als woord-
voerder ter plaatse om de verschillende
persdiensten voor de camera te woord te
staan en telefonisch interviews over de
trieste gebeurtenis af te leggen. Ook was
er continu overleg met de inspecteurs van
de NVWA welke ’s ochtends gestart wa-
ren met hun onderzoek. Uiteindelijk werd
besloten om, na afbouw onder toezicht,
de gehele middenbouwwagen en gon-

JE LEVENSWERK ACHTER SLOT EN GRENDEL

Lees verder 
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delwagen in beslag te nemen
voor nader onderzoek en veilig te
stallen op een politie-locatie in
Utrecht. Vanwege het (zwaar) li-
chamelijk letsel van de slachtof-
fers werd tevens door hen – in
overleg met het OM en de officier
van justitie – besloten dat er een
strafrechtelijk onderzoek volgt
naar de eigenaar waarin al of
niet eventuele nalatigheid aan-
getoond moet gaan worden. Ik
kan u verzekeren dat dit voor ie-
dere eigenaar van een groot- of
kindervermaak zaak, die vol ver-
trouwen met een goedgekeurde
en prima onderhouden attractie
op reis is een groot persoonlijk
drama is wat een enorme impact
heeft en z’n sporen achterlaat.

De kermiswereld reageerde van-
uit het hele land geschokt en
aangeslagen op het ernstige inci-
dent in Wijchen en het intense
drama wat onze collega hier is
overkomen. Medeleven, steun en
hulp kwam uit alle gelederen bin-
nen onze branche. Vanaf deze
plek wens ik Frank, Jacqueline,
Franky en Dani ongelofelijk veel
sterkte en wijsheid in de onzekere
tijd die voor hun ligt. We leven
enorm met jullie mee en zullen jul-
lie bijstaan daar waar we kunnen.

Tenslotte wil ik mijn waardering en
bewondering uitspreken naar en-
kele van onze collega’s welke als
eersten ter plaatse waren en met
gevaar voor eigen leven in de
bres zijn gesprongen om ernstiger
leed te voorkomen. Jonge colle-
ga’s, jongemannen waarop ik, en
vele met mij, enorm trots zijn! Ook
de steunbetuigingen vanuit alle
‘Break-Dance’-bazen zijn hartver-
warmend. Hoezeer we in de ver-
pachtingsperiode ook elkaars
concurrent zijn, zozeer staan we
elkaar bij in tijden van nood. Me-
de dankzij deze hartverwarmende
collegialiteit is het de familie Vale
gegund om hun kermisseizoen
met een vervangende attractie
af te maken.

Hartelijke groet,

BOVAK - Nationale Bond van
Kermisbedrijfhouders,

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter
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De Grote Clubactie - trekking

Dit jaar hebben wij weer aan De Grote
Clubactie deelgenomen. De verkoop van
loten is in september gestart en tot en met
dinsdag 10 december zijn er loten verkocht.
Fijn dat er zo veel loten verkocht zijn. In Nijmegen binnen ons
centrum zijn 269 loten verkocht, in Zwijndrecht zijn er 150
verkocht, in Rotterdam 130, in ons centrum van Het Zuiden 101
en onder de kermismensen zijn 30 loten verkocht. Daarnaast
zijn er 8 superloten verkocht dus dat zijn ook nog 400 loten. Dat
brengt het totaal dit jaar op 1.080 verkochte loten.
Dit betekent dat er voor ons doel, de vaartocht met de Willem
Alexander in 2020,  een bedrag van € 2.592,00 beschikbaar is.
Geweldig en vanaf deze plaats wil ik iedereen die een lot of
loten gekocht heeft hartelijk danken voor de bereidwillige
medewerking.
De trekking heeft plaats gevonden op 11 december 2019. Zijn
er loten, die door ons verkocht zijn, in de prijzen gevallen. U
kunt uw eigen lotnummer op de website van De Grote
Clubactie controleren op een prijs door op de site uw eigen
lotnummer in te voeren en dan ziet u direct of u wel of geen
prijs heeft. Wij hebben ook even gekeken en dan zien wij dat
de onderstaande lotnummers, die door ons verkocht zijn een
prijsje hebben. Helaas zijn de hoofdprijzen niet bij ons gevallen.
Lotnummer 308229 heeft als prijs een Fotoboek Smartphoto,
lotnummer 307711 heeft als prijs twee entreekaarten voor
thermen Bussloo en alle lotnummer met 58 op het einde
hebben een Greetz waardebon van € 5,00. Hopelijk halen de
prijswinnaars hun prijsje op.
Iedereen bedankt voor de deelname dit jaar en hopelijk
kunnen wij een volgend jaar wederom op uw medewerking
rekenen.

Karel Schreurs
Bekijk de volledige uitslag van de trekking op: https://clubactie.nl

https://clubactie.nl
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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 KSCC  ROTTERDAM 2019

Eerste Kerstdag
25 december 11.00 uur

Kersteucharistieviering in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam. Er is GEEN viering op de derde
zondag van december.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2019/2020
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Do. 19-12 19.30 uur Algemene ledenvergadering
SV Sterreschans

Vr. 27-12 Geen praatavond i.v.m. Kerstvakantie
2020
Vr. 31-1 19.30 uur Gezellige vrijdagavond
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2019/2020

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

Do. 19-12 17.00 uur
Kerstviering van het Julia Internaat in het
Heilige Hart van Jezus Kerk,
Burg. de Bruïnelaan 78, Zwijndrecht.

2020
Di. 7-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Di. 21-1 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2019/2020
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 19-12 14.00 uur Soosmiddag
2020
Wo. 1-1 11.00 uur Nieuwjaarseucharistieviering in

Café de Kastanje
Do. 30-1 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 SOOS Maasbracht 2020
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats

in de Maaslandzaal boven het
Maas en Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht

2020
Di. 7-1 14.00 uur Gezellige SOOS middag. Zie ook p. 28
Contactpersoon voor Maasbracht: Fons Markgraaf,
e-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN 2019/2020
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

Vr. 20-12 14.00 uur Kerststukjes maken voor KSCC Kerstmarkt.

Zo. 22-12
9.00 t/m
11.00 uur

Opbouw voor kerstmarkt. De opbouw stopt
om 11.00 uur. Tijdens de H. Mis wordt er NIET
opgebouwd.

12.15 uur Aanvang KSCC Kerstmarkt 2019

Ma. 23-12 9.00 uur
Cuore cursussen. Met BHV cursus en reanima-
tie cursus (BLS) met gebruik van AED. O.l.v.
Wilma van Sandijk.

Di. 24-12

18.00 uur

Herdertjesmis voor en met de kinderen. M.m.v.
De families Wagemakers en Kuenen voor mu-
ziek en voorlezen. Kinderen mogen hun mu-
ziekinstrument meenemen.

21.30 uur
Kerstnachtviering m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v.
Gerard Verschuren en Philip (trompet) en
Jeroen (hoorn) van de Ven.

Wo. 25-12 10.30 uur

Eerste Kerstdagviering in Circus Freiwald aan
de Slotemaker de Bruïneweg 268 Nijmegen
(Goffertpark). M.m.v. KSCC Kerkkoor en koor
De Waalkanters o.l.v. G. Verschuren. Sylvia
Greve (zang) en Ingeborg Hubens (piano) en
artiesten van Circus Freiwald.

Do. 26-12 11.00 uur Tweede Kerstdagviering. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door Dinie Jacobs (fluit)
en Martin Hoenselaar (piano).

AGENDA KSCC  NIJMEGEN vervolg

Za. 28-12 10.00 uur Telematicadag. Vanaf 9.30 inloop en koffie.
Voor het hele programma kijk op pag. XX

Ma. 30-12 14.30 uur Kon. BLN-Schuttevaer ZON Jaarvergadering in
Van de Valk Hotel Raamweg 10 in Cuijk.

2020

Wo. 1-1
19.00 uur

Nieuwjaarsviering KSCC Nijmegen. Zegen over
het nieuwe jaar m.m.v. KSCC Kerkkoor o.l.v.
Grerard Verschuren.

20.00 uur Aansluitend Nieuwjaarsreceptie KSCC Nijmegen
Do. 2-1 Christoffel Nieuwsbrief wintereditie komt uit.
Zo. 5-1 11.00 uur H. Mis van de Driekoningen.
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

mailto:info@kscc.nl
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Plenair op het Plaza!
Van 12:30 tot 13:50  en van 16:00 tot 18:00 Informatiemarkt
van 13:30 tot 13:50 Speedmeets: Hoe staan we in het onderwerp Telematica

9:30 Inloop en koffie
10:00 10:10 Welkom en opening door Bernhard van Welzenes, directeur KSCC
10:15 10:45 Effecten digitalisering en veiligheidsklimaat in de binnenvaart

Ton Mol (Interstream Barging)
10:50 11:05 Pitch: QR Codes

Axel Götze-Rohen of plv. (Bargelink)
11:10 11:25 Pitch: Smart Shipping

Tom Boerema (Shipping Technology)
11:30 12:00 RIS Comex - (Binnenvaart als slimme logistieke schakel)

Ivo Ten Broeke (RWS)
12:05 12:20 Pitch: SWINg (Vlaams Single Window Inland Navigation)

Jef Bauwens (De Vlaamse Waterweg)
12:30 13:45 PLAZA LUNCH

Uitreiking Binnenvaart Telematica Award 2019
Vervolg plenaire programma op het Plaza

12:30 13:50 Informatiemarkt
13:30 13:50 Speedmeets
14:00 14:15 Pitch: Update Man over Boord

Bernhard van Welzenes
14:20 14:35 Pitch: PortMobile

Jonathan van den Bosch
14:40 15:10 DIWA en Blauwe Golf

Michael Schreuder (RWS)
15:15 15:30 Pitch: Containerplanner en Emissie

Desiré Savelkoul (Auten Marine)
16:00 18:00 PLAZA Afsluiting en receptie

Programma Telematicadag 28 december 2019 - Thema: Een beter klimaat in de binnenvaart.

De Telematicadag vindt zoals vanouds op het KSCC Schipperscentrum, Waalhaven 1k in Nijmegen plaats. (navigatie: Havenweg)

Met dank aan Autena Marine, KSCC, Rijkswaterstaat,
Weekblad Schuttevaer, Sociëteit De Wandelgang,
De Binnenvaartkrant,  De Scheepvaartkrant, De Stroming krant
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De geschiedenis van de Nijmegenprent en Hendrick Heuck in
de Mariënburgkapel

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis organiseert van dins-
dag 10 december tot en met zondag 26 januari 2020 een bij-
zondere tentoonstelling over de geschiedenis van de
Nijmegenprent. Er zijn in totaal 25 prenten verschenen. Ieder
jaar maakte een vooraanstaand kunstenaar een prent met
Nijmegen als inspiratiebron. We hebben ze voor het eerst alle-
maal samengebracht.

In 1994 startte de bijzondere reeks Nijmegenprenten. Elk jaar
kreeg een vooraanstaand Nederlands kunstenaar de op-
dracht om een bijzonder grafisch werk te maken met Nijme-
gen als inspiratiebron. Door deze traditie is een unieke reeks
prenten van Nijmegen ontstaan en komen nu voor het eerst
samen in deze unieke overzichtstentoonstelling.

Naast de 25 Nijmegenprenten zijn ook op aluminium geprinte
foto’s van Bart Kouwenberg te zien. Deze bijzondere foto’s
hebben dezelfde thema’s als de Nijmegenprenten en zijn in de
kapel te koop.

In de kapel is nog meer te beleven want Nijmegenprent kun-
stenaar van 2017, Kees Moerbeek, heeft een groot portret van
Hendrick Heuck en zijn vrouw Catharina Brouwers gemaakt.

Het betreft een reproductie van het schitterende doek dat in
het Louvre in Parijs hangt. Hendrick Heuck was stadrentmeester
van Nijmegen en hij liet in 1657 voor het eerst een gierpont
over de Waal varen naar Lent. Het was de eerste reguliere oe-
ververbinding over de Waal van Nijmegen met het noorden.
(Een gierpont is met een kabel bevestigd aan een punt in het
midden van de rivier op de bodem. Door het schip schuin op
de stroming te draaien, zal de boot door de stroming de over-
kant bereiken.)

U kunt de Nijmegenprenten vanaf 10 december bewonderen
en vanaf 14 december is ook het schilderij van Hendrick Heuck
te aanschouwen. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is
van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur ge-
opend.
Op zondag is de kapel van 12.00 tot 17.00 uur open.
Maandagen zijn wij gesloten. De toegang is gratis.

Bezoek de website van de Marienburgkapel.

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

https://www.visitnijmegen.com/evenementen/2092117961/de-geschiedenis-van-de-nijmegenprent-en-hendrick-heuck-in-de-marienburgkapel
https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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Voor de jongste circusdirecteur van Europa, was dinsdag 10
december een heel bijzonder moment. Het splinternieuwe ten-
tencomplex van het Kerst Circus Etten-Leur werd namelijk ge-
doopt en geopend.
Dit gebeurde op dinsdagochtend om 11.00 uur, op het circus-
terrein Brabantpark (Stijn Streuvelslaan).

Enkele gegevens:
Een nieuwe tent, met een doorsnede van 32 meter, hoogte
van 16 meter en totale capaciteit van bijna 1000 personen op
comfortabele kuipstoelen. Het totale tentencomplex met zitin-
richting (kostenplaatje een klein half miljoen) is op tijd opgele-
verd uit Italië en in Etten-Leur voor de eerste keer officieel in
gebruik genomen.
Het tentencomplex omvat:
32.000 kg staal – 2400 m2 tentzeil - 1200 m2 overdekt en ver-
warmd tentencomplex – 900 m1 spanband – 450 grondankers -
18 meter hoogste punt – 12 elektromotoren - 6 hoofdmasten –
4 meter zijhoogte.

De plechtigheid werd verricht door de hoofdaalmoezenier
voor circus, kermis en binnenvaart Bernhard van Welzenes sa-
men met de Burgemeester van Etten-Leur, mevr. Miranda de
Vries.

Doop en inzegening Kerstcircus Etten-Leur

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.
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Doneeractie van Dionne

Van Dionne Rutjes (dochter van Ronny en Patricia
Rutjes ms Calando) ontvingen we het verzoek om
onderstaand foldertje te plaatsen.
Zij wil naar Oeganda reizen om daar vanuit school
vrijwilligerswerk te gaan doen. Dionne vraagt in het
foldertje om een financiële bijdrage voor haar reis
naar Oeganda.
Ga aub naar haar doneeractie-website en stort een
(kleine) bijdrage. Bij voorbaat dank.

Wist u dat wij een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?

https://www.doneeractie.nl/vrijwilligerswerk-in-oeganda/-37475
https://www.doneeractie.nl/vrijwilligerswerk-in-oeganda/-37475
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KSCC Soos met…
Bingo in kerstsfeer
De Bingo in Kerstsfeer is goed bezocht. Op donderdag 12 december
2019 kwamen ongeveer 35 mensen af op deze gezellige
spelletjesmiddag. Foto's: Agnes Valentijn.
Bekijk alle foto’s op onze website.

Paramont Zwijndrecht Kerstbal 2019

Zaterdag 14 december werd er in het ARA hotel, in Zwijndrecht ,het
Paramont kerstbal gehouden. Heerlijke hapjes met als afsluiter een
sneetje krentenbrood. De muziek werd verzorgd door het duo Joyri-
de. De organisatie van het kerstbal lag in handen van Wilma Vissers.
Foto's: Ina Feenstra.    Bekijk alle foto’s op onze website.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
https://www.kscc.nl/fotovideo/
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’.
In de komende maanden publiceren
wij zijn relaas in deze feuilleton.

In Remich hebben we overnacht en op
vrijdag 27 augustus vertrokken we om elf
uur met de bedoeling om ergens in Trier
vast te maken. Maar er was nergens iets
om vast te maken. Niets dan hoge dijken
met een stenen glooiing. Uiteindelijk heb-
ben we de nacht doorgebracht in
Detsum voor de sluis. Op zaterdag kwam
René Annie en Sjef weer ophalen. Hun
vakantie zat er op. Ze waren drie weken
aan boord geweest. Het was wel even
wennen met zijn tweetjes. Nu moest Miek
de touwtjes weer vastzetten in de sluizen.
We gaan verder de Moezel af en liggen
achtereenvolgens prachtig in Trabe Tra-
bach, Bern Kastel en Cochem. Allemaal
heel mooie plaatsen die tegen de bergen
aan liggen. Het is alleen jammer dat er
met een jacht maar weinig plaatsen zijn
waar je goed kunt aanleggen. De ge-
noemde plaatsen hebben jachthavens
en dat is prima in orde. In Cochem zijn we
de burcht gaan bekijken. Het was even
klimmen, maar zeer de moeite waard. Als
je de burcht binnenkwam had je heel dik-
ke deuren. Boven het slot zaten heel die-
pe kerven van wel 25 cm diep en ik vroeg
de gids hoe dat kwam. Hij vertelde dat de
kasteelheren zoveel dronken dat ze bij

thuiskomst het sleutelgat niet meer kon-
den vinden. Ze zetten de sleutel dan bo-
ven in de gleuf en zakten zo naar
beneden tot de sleutel in het gat schoot.
Toen ter tijd hadden ze heel wat zwaar-
dere sleutels dan tegenwoordig. Hij liet er
een zien, en dat was me een joekel! lk
vond het verhaal wel leuk bedacht.

Zaterdag deden we inkopen in Koblenz
en maandag 6 september zijn we naar
Lahnstein gevaren. We vonden het nog te
vroeg om al terug naar Nijmegen te
gaan. We wilden de Lahn ook wel eens
zien, omdat we dikwijls gehoord hadden
dat het daar zo mooi was. In Koblenz kom
je vanuit de Moezel in de Rijn. Die stroom-
de aardig. Met onze 45 PK Rennes was
het een hele klus om de 5 km tot Lahn-
stein tegen de stroom in te varen. We
hebben er wel twee uur over gedaan.
Net onder Lahnstein ligt een spoorbrug en
daar stond me een stroom! We bleven
gewoon hangen. lk zei tegen Miek: hou
even het roer vast dan ga ik hem bene-
den even op zijn staart trappen. Dat is wel
een voordeel van die oude motors, er
staan altijd nog wel een paar ezels op
stal. We zijn boven de brug gekomen en
toen was het leed geleden. De haven
van Lahnstein ligt net boven de brug en
op de Lahn is geen fluit te doen. Enkele
jaren geleden kwamen er nog wel
scheepjes met bergsteen de Lahn af. Die
werden dan in de haven van Lahnstein

overgeslagen in grote schepen. Die
scheepjes waren, geloof ik, maar 42 me-
ter lang en 6 meter breed. Ze pasten pre-
cies in de sluisjes. Toen wij in de sluis lagen
kwam er nog een klein jachtje achter ons
liggen.
Hij vroeg waar we naar toe gingen en ik
zei dat ik dat nog niet wist. Ik was er nog
nooit geweest en ik had er ook geen
kaart van. Toen vroeg hij waar we van-
daan kwamen. Uit Nederland. Hoeveel PK
heb je dan? Maar 45 pk! Met zo'n schip!
Mijn God! Hij vroeg ook nog met hoeveel
mensen we aan boord zaten. Ik zeg: al-
leen met mijn vrouw. Met zo'n schip! Hij
snapte er niets van. Hij raadde ons aan
naar Bad Ems te varen. Dat was een
mooie plaats om vakantie te houden. Je
kon er gaan kuren als je pijn in je botten
had. Er waren medicinale baden die zeer
heilzaam waren. Nou, hij had niets te veel
gezegd. Het was de mooiste plaats van
onze hele reis. We lagen daar tegen een
mooi kaaimuurtje aan en we konden zo
aan wal stappen. Voor onze kop stond
een fontein te spuiten en daarboven za-
gen we een bruggetje dat helemaal ver-
sierd was met bloemen. Je kon goed zien
dat het een kuuroord was voor rijke lui.

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
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.W.S. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

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

P. Wanders
H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief wintereditie 1 verschijnt op do. 2 januari 2020.
Deadline: maandag 30 december 2019.

Aan dit nummer werkten mee:
H. Mooren, H. Broekmeulen, G. Verschuren, H. Jacobs, K. Smeele, W. Leen-
sen, G. Valk en G. Kuiper, G. Brugman, T. vd Veeken, P. Gorris, R. Lentjes, P.
Rutjes, I. Feenstra, N. Crommelin, M. Steenbeek, K. Schreurs.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie voor de bin-
nenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke twee weken.
Christoffel 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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