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Van de bestuurs- en directietafel

Vorige week dinsdag 28 januari vond het jaarcongres
van de ESU plaats in Wenen. Albert Ritter en Atze
Lubach werden herkozen in het bestuur. Nina
Crommelin werd nieuw in het bestuur gekozen.
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Don Bosco feest

Zondag jl., is het Don Bosco feest gevierd. Een gewel-
dige dag. Voor deze gelegenheid was John Smeets,
oud medebroeder Salesiaan, de gastpredikant. Lees
zijn preek op onze website.
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Van laaggeletterd naar taalcoach

Leren lezen en schrijven, Taalambassadeur worden én
binnenkort zelf aan de slag als taalcoach. José Brun-
selaar (had drie jaar geleden nooit kunnen denken
dat haar leven zo zou lopen.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

De maand januari ligt achter ons. Volgens het KNMI in De Bilt
was deze maand de warmste ooit geteld. De vraag dringt zich
op of de natuur zich ook kan aanpassen aan de veranderde
weersomstandigheden. Er zit ook een voordeel aan: de stook-
kosten zijn minder. Maar niet te vroeg gejuicht: we krijgen nog
2 à 3 winterse maandagen.
In de maand januari waren er diverse reizen gepland: Naar
Boedapest, Monaco, en last but not least Wenen.
Aan deze reizen zitten natuurlijk heel veel leuke dingen vast:
Daar moet je ook van genieten. Maar belangrijk is dat wij er
zijn: Don Bosco zei: presentie is preventie. Men mag, men moet
weten dat de kerk er is om de boodschap van hoop uit te stra-
len in de zorg voor de mensen, de kinderen, de jongeren, de
ouderen, de pensionados: een diaconale taak.

In het vorige Christoffel Nieuwsbrief heeft u een summier ver-
slag kregen in woord en beeld van de bijeenkomsten van ENTE
in Boedapest en de vergaderingen van ECA, FMC, ENTE en het
FORUM in Monaco. Op het beeldscherm bij de ingang van het
KSCC parochiecentrum en de KSCC website zijn de foto’s te
zien. (Ga naar onze website)
Vorige week dinsdag 28 januari vond het jaarcongres van de
ESU plaats in Wenen. De vergadering vond plaats in een zaal
op de 12de verdieping van de Kamer van Koophandel. Het
uitzicht was, doordat de muren van glas zijn, voortreffelijk.
Voorzitters met delegatie van besturen bespraken de sociaal
economische problemen waar de kermiswereld tegen aan
loopt.

Er was ook een grote delegatie uit Engeland. De BREXIT was
een onderwerp van gesprek. Maar de ESU gaat verder dat de
Europese Unie. Engeland blijft bij de ESU. Datzelfde geldt ook
voor de ECA: de Europese Circus Association. Veel leden zijn
zoals bij ESU van buiten de Europese Unie, zoals Denemarken,
Zweden, Noorwegen, Zwitserland, etc.
De aanwezigheid van het FORUM, de internationale oecume-
nische organisatie van pastores werkzaam voor de kermis- en
circusgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld. De leden
van het FORUM, de aalmoezeniers en de dominees weten
door hun vele persoonlijke contacten precies wat er in de loka-
le gemeenschap gebeurt. Zij kunnen de verkregen informatie
abstract in de vergadering brengen. Het gaat dan vooral om

Lees verder 
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zaken die met welzijn te maken hebben:
onderwijs voor de kinderen, vakonderwijs, bij-

scholen in ondernemerschap en management,
maar ook de belangrijke plaats van de kerk. Interessant

was te horen dat de heer Albert Ritter – natuurlijk is hij herko-
zen als president – dit ook in zijn inleiding vertelde: de nauwe
band die de katholieke kerk met de kermis had en heeft.

Deze Europese vergadering begint met een gebed. Gods ze-
gen wordt afgesmeekt en zij die het afgelopen jaar overleden
zijn worden herdacht: een hele indrukwekkende gebeurtenis.
Gods zegen hebben de mensen wel nodig: Kermis is struggle
for live. De druk van regelgeving, voorschriften en verdere
nieuwe bepalingen, maken het voor de exploitant niet makke-
lijk. Diverse exploitanten houden het hoofd boven water door
hun deelname aan de jaarmarkt en kerstmarkten.
In Nederland is de situatie niet veel anders. Ook in ons land
wordt het steeds moeilijker een kermis bedrijf te runnen. Ook
hier moet het verkopen van oliebollen en appelflappen veel

goed maken En dan laten wij het personeelsprobleem nog
even buiten beschouwing. Ditzelfde geldt voor de binnenvaart
Op de agenda van deze vergadering prijken veel onderwer-
pen. En omdat er vertegenwoordigers uit diverse landen aan-
wezig zijn, is er een simultane vertaling: een prachtig iets: je
kunt jezelf uitdrukken in je moedertaal. De tolken vertalen het
direct in de andere talen: knap.
Voor het face to face contact buiten de vergadering gebruik
ik steeds meer de ‘speak and translate’ app: een prachtige
uitvinding.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

In het midden Albert Ritter

Lees verder 



Christoffel Nieuws pagina 4← terug naar pagina 1

In de statuten van de ESU staat dat de bestuursleden om de
twee jaar ge- of herkozen moeten worden.
Zo vond de bestuursverkiezing ook dit haar plaats. Een be-
stuurslid was niet herkiesbaar. De andere bestuursleden wer-
den in consensus of bijna in consensus herkozen. foto
In de plaats van hem die zich niet meer herkiesbaar wilde stel-
len is Nina Crommelin gekozen. Nina is de coördinator onder-
wijs Rijdende school aan de circuskinderen, maar zij is ook
president van ENTE: de Europese organisatie ter bevordering
onderwijs aan de circus-, kermis- en binnenvaartkinderen. Men
heeft er goed aan gedaan om haar te kiezen binnen het presi-
dium: zij kent de wereld van binnen uit, is zeer communicatief,
maar vooral is zij bevlogen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het nieuwe bestuur van ESU

De heer Atze Lubach is herkozen als vicepresident en als pen-
ningmeester binnen het presidium van de ESU. Beiden hebben
wij natuurlijk van harte gefeliciteerd met hun benoeming, en
wensen hen succes om de woorden, het beleid, om te zetten
in daden dat de hele gemeenschap ten goede komt.
Goed was het mijn collega Jo Farugia te ontmoeten. Hij heeft
een zeer drukke baan: Naast zijn functie als aalmoezenier van
kermis-, circus- en binnenvaart is hij ook pastoor van de Votiv
Kirche.
Wanneer u in Wenen bent, is een bezoekje aan deze kerk de
moeite waard.
Helaas was mijn Protestantse collega ds. Steffan Schumann
niet in de gelegenheid te komen. Bij elkaar een symposium dat
de moeite waard was aanwezig te zijn.

Lees verder 

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.
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MOP
Broccoli:

Hey kijk, ik zie eruit als een boom!

Paddenstoel:
Wow, ik zie er net uit als een paraplu!

Walnoot:
Ik zie er precies uit als een brein!

Banaan:
Kunnen we van onderwerp

veranderen alsjeblieft?

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Zondag jl., is het Don Boscofeest gevierd. Voor deze gelegen-
heid was John Smeets, oud medebroeder Salesiaan, als de
gastpredikant.
Hij woonde in de parochie van don Bosco, gerund door de Sa-
lesianen. Nadat hij uit het klooster getreden was, is hij als soci-
aal werker zeer actief. En zo zei hij: de geest van Don Bosco
blijft je altijd bezielen.

Alle foto’s vindt u hier op onze website.
De tekst van zijn preek vindt u ook op onze website.  Klik hier.

Van harte wensen wij u een fijn weekend.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier Ha H

a H
a

Ha H
a

Ha Ha Ha Ha

Foto:
Gerus
Brugman

https://www.kscc.nl/fotovideo/
https://www.kscc.nl/overweging-van-john-smeets-uitgesproken-tijdens-de-don-bosco-viering-op-zondag-2-februari/


Christoffel Nieuws pagina 6← terug naar pagina 1

José heeft altijd hard gewerkt op de
kermis. Toen dat drie jaar geleden
lichamelijk te zwaar werd en ze scheidde
van haar man, stond ze aan het begin
van een ander leven. Bij het aanvragen
van een uitkering, merken ze bij de
gemeente op dat ze maar acht jaar
school heeft gehad. ‘Toen zei ik: “ik dacht
het niet”,’ vertelt José. ‘Ik denk dat het
alles bij elkaar nog geen drie jaar is
geweest.’

Schiettent

José komt uit een echt kermisgezin. Ze
hebben een draaimolen en een
schiettent en later komt daar nog een
oliebollenkraam bij. ‘Je was meestal
ergens van woensdag tot woensdag. Als
er minimaal drie kinderen waren kwam de
Rijdende School, of je ging naar de
burgerschool.
Dat was dan alleen op donderdag en
vrijdag, want op maandag en dinsdag
hadden de kinderen in het dorp kermisvrij.
Zo’n juf zat al met een grote klas, dus dan
zei ze: ga maar je eigen boekje lezen. Of
ik moest voor de klas gaan staan en
vertellen hoe wij leven. Dat was lang niet
altijd leuk, ik ben veel gepest in die jaren.
En als mijn ouders personeelstekort
hadden, dan ging ik helemaal niet naar
school.
Op mijn zevende hielp ik al mee met
kaartjes ophalen.’ Na de
basisschoolperiode, hield het onderwijs
helemaal op. Er was niemand die zei dat
ze naar school moest, het toezicht was er
in die tijd simpelweg niet.

Warme gevoelens

Josés opa kwam op zondag af en toe
langs met de Kinderbescherming. ‘Dan
werden we uit de tent gehaald, omdat
kinderarbeid natuurlijk niet mocht en dan
hadden we een vrije dag. Mijn opa nam
ons in bescherming en mijn ouders
vonden dat natuurlijk niet leuk, want dan
hadden ze die dag geen personeel.’ José
kijkt ondanks alles met warme gevoelens
terug op haar kermistijd: ‘Je wist niet
beter. Het was een hele leuke tijd. Het is
hard werken. De kermis was vroeger soms
tot twee of drie uur ’s nachts open. Maar
je brengt echt iets naar de mensen, dat

Van laaggeletterd naar taalcoach

Leren lezen en schrijven, Taalambassadeur worden, verkozen worden tot Taalheld van
Nederland én binnenkort zelf aan de slag als taalcoach. José Brunselaar (56) had drie
jaar geleden nooit kunnen denken dat haar leven zo zou lopen.

Taalheld:
José

Lees verder 
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vond ik mooi. Aan sommige dorpen heb ik
zulke goede herinneringen. Mensen keken
er het hele jaar naar uit dat de kermis
kwam.’

Mitella
Op haar 23e trouwt ze. Haar man heeft
ook een draaimolen en schiettent dus het
kermisleven gaat gewoon door. Dat José
nooit heeft leren lezen en schrijven, weet
ze te verbergen. ‘Mijn man deed alles. En
als ik wel een keer een formulier moest
invullen, dan deed ik een mitella om en zei
ik dat ik niet kon schrijven. Of ik zei dat ik
mijn bril was vergeten.’ Er is in de
afgelopen jaren in Nederland veel
veranderd in het onderwijs, en dus ook bij
de Rijdende School. Josés dochter, die nu
27 is, kreeg wel goed onderwijs. ‘Bij de
Rijdende School waren er toen laptops en
kreeg je les via internet.’

Open armen

Bij het aanvragen van haar uitkering, stelt
de gemeente voor dat ze op taalcursus
gaat. En die kans grijpt ze met beide
handen aan. ‘Ik werd er met open armen
ontvangen en voelde me gelijk thuis.’ José
wil niet thuis blijven zitten en doet naast de
taalcursus ook veel vrijwilligerswerk. Ook
doet ze extra schoolwerk. Dat ze haar
vroegen als Taalambassadeur voor
Stichting ABC, snapt ze wel. ‘Ik zei eerst:
nee dat is niets voor mij. Maar nu snap ik

het wel. Ik kan goed praten en ik trek de
kar wel. Dat komt echt door mijn
kermisverleden. Als je je mond niet
opentrekt, komt er niemand naar je tent.’
Als Taalambassadeur spreekt José
regelmatig op congressen om bedrijven
voor te lichten over laaggeletterdheid.

Stichting Rijdende School

Stichting Rijdende School is
een onderwijsorganisatie voor primair
onderwijs bestemd voor kinderen van
kermisexploitanten en van het circus.
Wanneer de gezinnen op reis zijn
verzorgen we met 30 leraren onderwijs
voor zo'n 220 kinderen. Met onze
rijdende scholen gaan we naar de
leerlingen toe. Die scholen hebben we
in alle formaten: grote uitschuifbare
scholen, minischolen en lesbussen. Onze
rijdende scholen zijn van alle gemakken
en materialen voorzien.
Kleutermaterialen, materialen voor
rekenen, taal, en zaakvakken,
werkplekken, laptops, een groot scherm
voor instructie, boeken, knutsel- en
gymmaterialen: alles is aanwezig. Ook
afstandsonderwijs (leren via de
computer) behoort tot onze
onderwijsvormen. Elke woensdag wordt
de nieuwe planning definitief gemaakt:
collega's horen dan waar ze de
volgende week onderwijs geven. Een
enorme logistieke puzzel!

Lees verder 
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Ook zit ze in testpanels waar ze bedrijven
en overheden helpt om moeilijke
woorden uit brieven te halen. Ze werd
verkozen tot Taalheld Gelderland en werd
in 2018 Taalheld van Nederland.

Alleen met de trein
Bij instanties en op congressen waar
bedrijven en instellingen als het UWV en
grote banken aanwezig zijn, laat José
haar kaartjes achter. Als ze daar iemand
tegenkomen die de drempel te hoog
vindt om taallessen te nemen, mogen ze
eerst José bellen. ‘Bij de cursus hier zijn we
van vier naar twintig mensen gegaan. Ze
mogen gewoon een keer met mij mee,
dan neem ik ze even apart en vraag ik
wat ze wel en niet kunnen en iedereen
blijft plakken.’ José heeft de afgelopen
drie jaar veel geleerd. ‘Ik kan nu alleen
met de trein. De eerste keer zweette ik
peentjes en dacht ik: dit doe ik nooit
meer. Nu gaat het goed. Ook heb ik
geleerd hoe een smartphone werkt en
kan ik nu appen en Facebooken.’

Aan de slag
José wil nog een tip meegeven aan
laaggeletterden: ‘Schaam jezelf niet! Wij
denken dat er een drempel is, maar die
drempel is er niet, want het wordt op je
eigen niveau opgepakt. “Terug naar
school” klinkt misschien zwaar, maar dat is
het niet. Het is geen school. Je zit gewoon
samen in een lokaal en gaat lekker aan
de slag met zijn allen.’ Ze ziet de toekomst

positief tegemoet en hoopt een diploma
en betaald werk te vinden. ‘Volgend jaar
ga ik zelfs aan de slag als taalcoach om
anderstaligen te helpen met hun
uitspraak.’ Ze is trots op wat ze allemaal
heeft bereikt: ‘Ik doe gewoon wat ik doe,
maar als ik kijk wat ik heb neergezet in
drie jaar tijd is dat toch echt wel een
prestatie.’

Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5
miljoen volwassenen
moeite met lezen, schrijven
en/of rekenen. Dat heeft
grote impact op hun persoonlijke
leven. Als je niet goed kunt lezen en
schrijven, vind je minder snel een baan,
kun je minder gezond leven en heb je
minder grip op je geldzaken. Taal
maakt je dus sterker. Daarom zorgt
Stichting Lezen & Schrijven er samen
met haar partners voor dat zoveel
mogelijk mensen in Nederland kunnen
lezen, schrijven, rekenen en digitaal
vaardig zijn. Door honderden
organisaties te ondersteunen met
scholing, onderzoek, (les)materiaal,
advies en campagnes. Én door
laaggeletterdheid onderwerp van
gesprek te maken bij publiek en
politiek.

Prinses Laurentien, voorzitter

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen en –vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,

Het is al eens eerder aan de orde geweest: ‘wat
bepaalt onze mogelijkheden om letterlijk in beweging te

komen?’ Vaak is het de tijd. De afstand tussen de woon- en
werk- of studieplek is een lastige en dat kan gaan om de
verbindingen. Fietspaden zijn er genoeg, maar met de auto is
sneller. De verbinding met openbaar vervoer is misschien niet
altijd optimaal en kost soms meer tijd dan eigen vervoer. Het
programma thuis biedt weinig ruimte in tijd, ook daar moet het
nodige worden gedaan. Maar toch, stiekem weg is een
afwisseling mogelijk. Een dag per week een stuk lopen of fietsen
moet kunnen. Onder andere daar wordt op gewezen bij het
lezen van de brochure van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.
En ook diverse spotjes op televisie en in andere media laten zien
dat heel makkelijk gezonde keuzes kunnen worden gemaakt: de
trap in plaats van de lift, staand werken combineren met zittend
werken. Vanzelfsprekend hangt daarbij veel af van de
lichamelijke conditie en gesteldheid. Vroeg beginnen, dus op
jonge leeftijd, en goed onderhouden.

Op maandag 3 februari 2020 is de inschrijving gestart voor de
104e Vierdaagse van Nijmegen. Ongeveer acht weken zijn
ingeruimd om dat te doen. Zoals twee weken geleden werd
gemeld is er ruimte voor 49.000 belangstellenden. 30, 40 en 50
km per dag staan wederom op het programma en dinsdag 21
juli is de eerste wandeldag. Op www.4daagse.nl kan de weg
worden gevonden naar het inschrijvingsformulier, maar ook naar
diverse reglementen, naar veel aspecten van het wandelen en
ook naar zaken die met het evenement te maken hebben. De
organisatie regelt niet alles maar verwijst wel naar instanties en
websites voor huisvesting bijvoorbeeld of naar de
vervoersmogelijkheden in de derde week van juli, of te wel week
30 van 2020. Als u lid bent van KWBN is het handig om bij de

inschrijving het lidmaatschapsnummer paraat te hebben. Op de
deelnameprijs van € 100,00 is dan een korting van € 5,00 van
toepassing.
Het is nog 24 weken te gaan, maar schenk ook aandacht aan
een geschikte voorbereiding.

Voor de komende twee weken staan de volgende
wandeltochten op het programma:

9 februari
4e tocht 40e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstanden: 5-10-20 km
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 - 13.00 uur
06-44404672
www.wsv-paschalis.eu

16 februari
AVOM Wandeltocht in Nijmegen
AVOM Nijmegen
Afstanden: 5-10-15-25 km
Startplaats: sportpark Vossendijk
Vossendijk 148 6534 TA Nijmegen
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
06-21652331

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in
Apeldoorn op 8 en 9 februari, in Lochem en Tilburg op 9 februari,
in Made en Prinsenbeek op 15 februari en in Vorden op 16
februari 2020.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.4daagse.nl
www.4daagse.nl
www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Broeder Leensen dankt iedereen

In deze videoboodschap wil broeder Willy
Leensen iedereen een goed nieuwjaar
toewensen en iedereen bedanken voor de
donatie die hij ontvangen heeft.

Volgens Rijkswaterstaat wordt maandag
10 februari bij Lobith de hoogste stand in
de Rijn verwacht. De dienst verwacht dat
de rivier dan op 14,45 meter boven NAP
staat.
Waarschijnlijk zakt het water weer na
maandag, tenzij het in Duitsland en Zwit-
serland hard gaat regenen.

Met deze vooruitzichten werd woensdag
bij ons schipperscentrum in Nijmegen de
hoogwaterbrug gelegd.

HOOG WATER

https://youtu.be/FzmnTkamQh0
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Opnieuw organiseert de Landelijke Katholiek Sociaal Cultureel
Centrum (LKSCC) i.s.m. met de Landelijke Parochie voor de bin-
nenvaart-, circus- en kermisgemeenschap een vaartocht voor
hulpbehoevenden op de Prins Willem Alexander in 2020

In 2020 organiseert de LKSCC opnieuw een vaartocht voor men-
sen die speciale hulp nodig hebben. We varen mee op het va-
kantie-hospitaalschip Prins Willem Alexander.

De vaartocht is van zondag 28 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020.
Opstapplaats is Harderwijk en ontscheept wordt er in Arnhem.

De inschrijving staat open voor iedereen afkomstig uit de bin-
nenvaart-, circus- of kermisgemeenschap, ongeacht de levens-
overtuiging.

Wie mag er mee: iedereen die niet met een normaal gezel-
schap op vakantie kan. Iemand die (1 op 1) hulp nodig heeft.
Ongeveer veertig vrijwilligers aan boord zorgen voor die hulp en
maken het voor de gasten tot een onvergetelijke reis.

De kosten voor deze geheel verzorgde reis bedragen € 695,- per
persoon.

Wilt u mee, of kent u iemand die graag mee zou willen? Voor
inschrijving neemt u contact op met onderstaand adres, tele-
foonnummer of e-mailadres. U ontvangt dan een inschrijfformu-
lier thuis.

Meer informatie: neem dan gerust contact op met de Landelijke
Parochie of LKSCC.

Post:  LKSCC, t.a.v. PWA vakantie 2020, postbus 390,
 NL-6500 AJ Nijmegen
Telefoon:  +31(0)24 – 377 75 75
E-mail: info@kscc.nl

Meer informatie over het programma, vaarschema, enz. kunt u
vinden op onze website.

PWA
Vaarvakantie 2020

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/pwa-lkscc-vaarvakantie-voor-hulpbehoevenden/
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Boosheid over verplicht aangiftesysteem Belastingdienst

Ondernemers met een besloten vennootschap
klagen over een verplicht aangiftesysteem
voor de belasting, waar ze ineens voor moeten
betalen. Waar ze voorheen gratis met een ge-
bruikersnaam en wachtwoord via de site aan-
gifte konden doen, moeten ze dat nu doen via
“E-herkenning”. Daardoor moeten ze extra
kosten maken.

120.000 ondernemers met een BV hebben al een brief gekre-
gen met het bericht dat ze op de nieuwe manier aangifte
moeten doen, terwijl de Tweede Kamer het systeem nog niet
heeft goedgekeurd. CDA, ChristenUnie en VVD zijn niet te spre-
ken over weer een kwestie bij de Belastingdienst.
Wie een BV heeft kan sinds 1 januari van dit jaar alleen inlog-
gen via E-herkenning. Daarvoor moet je een account aanma-
ken bij een van de zes commerciële aanbieders. De kosten zijn
tussen de 45 en 50 euro per jaar. Wie geen account aanmaakt
kan geen aangifte doen en loopt het risico op een boete die
kan oplopen tot honderden euro’s. E-herkenning is een com-
municatiesysteem waar verschillende overheidsdiensten al

mee werken. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het aanvra-
gen van vergunningen.
Behalve ondernemers moeten ook stichtingen, goede doelen
en organisaties die bij de Kamer van Koophandel ingeschre-
ven staan via E-herkenning werken.
Volgens het ministerie van Financiën gaat het om een dienst-
verlening, omdat ondernemers via E-herkenning kunnen com-
municeren met de overheid. Dan is het logisch dat daar kosten
aan verbonden zijn, zo is de redenering.

Lees verder 
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Oud-hoogleraar Zwemmer bestrijdt dat. Het is zeker geen
dienst die verleend wordt, ik verleen de overheid een dienst
door aangifte te doen. De overheid hoort te zorgen voor een
gratis veilige digitale omgeving waar ondernemers aangifte
kunnen doen. Het is toch van de gekke dat ik als ondernemer
een commerciële partij in de arm moet nemen om aangifte te
doen. Het is principieel onjuist, dat het geld kost om aan je fis-
cale verplichtingen te doen.

Wettelijke basis ontbreekt
Regeringspartijen ChristenUnie, CDA, VVD en D66 vinden dat
de Belastingdienst, net als bij eerdere affaires, over de schreef
gaat en zich niet aan de wet houdt. CDA-Kamerlid Omtzigt,
betrokken bij het aan het licht komen van de problemen met
de ten onrechte teruggevorderde kindertoeslagen, weet niet
op basis van welke wet de Belastingdienst nu geld vraagt voor
het doen van aangifte. Die lijkt te ontbreken. Daarbij heeft hij
veel vragen over de uitvoering. Want veel partijen zoals kerk-
genootschappen, opgeheven bedrijven, en bedrijven uit het
buitenland die hier mensen in dienst hebben kunnen niet eens
E-herkenning aanvragen.
Voor sommige ondernemers is het niet mogelijk om een E-her-
kenning aan te vragen omdat ze geen KvK-nummer hebben.
Ook zij zouden nu geen aangifte meer kunnen doen.
Er is iets minder goed nagedacht over de gevolgen. Nu wordt
al duidelijk dat bij een aantal mensen grote problemen ont-
staan. ChristenUnie-Kamerlid Bruins wil dat de Belastingdienst
snel besluit om de maatregel uit te stellen.

Frank Veldkamp (overgenomen uit Kermis Carrousel)

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

Op zaterdag 1 februari hebben Carlijn Koehorst en Roel
Mooren elkaar het ja-woord gegeven. De ceremonie vond in
Klooster Bethelem in Haren (Oss) plaats.

Op vrijdag 14 februari geven Chris Reemer
en Corissa Knubben elkaar het ja-woord in
Kasteel Ophemert te Ophemert.
De kerkelijke inzegening vindt om 14.00 uur
plaats in de RK Kerk te Beesd en wordt
verzorgd door aalmoezenier B. van
Welzenes sdb.

OVERLEDEN

Op donderdag 30 januari is, in de leeftijd van 77 jaar, Günther
Rudolf Erdmann overleden. Echtgenoot van Dora Erdmann –
van Neyenhof.
De crematie heeft op donderdag 6 februari plaatsgevonden
in de aula van crematorium De nieuwe Ooster in Amsterdam.
Correspondentieadres: Rode Kruislaan 257, 1111 NL Diemen.

JARIG

Op donderdag 13 februari wordt Annie Biemans
90 jaar! Zij gaat deze mijlpaal vieren op zondag 16
februari in Raamsdonksveer. Wij feliciteren Annie met
haar negentigste verjaardag en wensen haar nog
veel gezonde en gelukkige jaren toe.
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7-2 Marion Vermeeren; Roland Janssen; Quince Fransbergen;
 Thea Janssen.
8-2 Lisette Janssen-v/d Bosch m/s “Factotum”; Gemma Stenssen-
 Janssen; Jolanda Stam.
9-2 Antoine van Thiel; dhr. Henk Wigman, m/s “Staccato”;

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

Marijn van Dorst.
12-2 Venita Bosman; Moïse Klos.
13-2 Mevr. Willy Peters-Bosman; Jolanda Janssen; Jaap Bakker;
 mevr. Biemans-van de Weiden (90 jaar).
14-2 John v.d Wijgaart; Thera Pruyn; Nikki van Haalen.
16-2 Fred Wams, m/s “Erculano”; Lisette van Bronswijk.
17-2 Jolanda van Gils-Bouwman, m/s Rodeo; Lionne Beyer;

Miep van Lent, m/s “Maja”; mevr. Veronique Buitendijk;
Fabienne Cremers; Ria Laeyendecker; Marijke Heijmen;
Saskia Heymen; Joke Smits-Vermeeren.

18-2 Mevr. Matjene Benner; dhr. Gerus Brugman v/h “Gerlie”.
19-2 Mevr. D. Cornelissen-Vermaas (100 jaar!);

Antoine de Goey, m/s "Maasvallei"; Rob Schoenmaker.
20-2 Dhr. Ruud Vermaas; dhr. Gerard Bosman m/s “Tonny”;

Corinne Verberck.
21-2 Bianca Strijp; Ingrid Scherphof; Luuk Pruijn.
22-2 Mevr. Sybilla Sep-Tonissen; Henriëtte Leensen.

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020

Dhr. Günther Rudolf Erdmann,
ouders de Bot-Neff,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders Huibers-Beerden”Maria- Hendrika”,
mw. Leni Broekmeulen,
ouders van Meel- Flipsen en Kristianto,
mw. Will Bruins-Pas, ouders Frans en Corrie Dirkse-Kool,
ouders Bosman-van der Horst,

- Huwelijk van Chris Reemer en Corissa Knubben op 14 februari 2020.

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020

Voor familie Kuijten-Joosten,
dhr. André Derksen hoofdbeheerder KSCC Nijmegen,
ouders Bemboom-de Boer,
dhr. H. Buil en overledenen fam. Buil,
ouders Reinkes-Bolten,
mw. F. Lagarde-Lenten ms. “Femmy”,
mw. Anita Martens-van Wijk.
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* Mevr. Tonny van Megen-Wissing
v/h “Furie”.
DOORNENBURG. KERKSTRAAT 7J, 6686 BS.
* Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent.
NIJMEGEN, BLOEMENDAALSEWEG 16,
6542 RG.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Dhr. Rini Burgers.
WESSEM, KERWEG 3, 6019 ED.
* Mevr. Netty Straatman-van Benthem.
DEN BOSCH, ZUIDERPOORT RESIDENTIE, ZUI-
DERPARKWEG 85F, 5216 HA.
* Mevr. Riek Eckelboom.
RUMPT, ZIJLSTEEG 2, 4156 JT.
* Dhr. Johann Zennicker.
BEST, MAGAZIJNWEG 15, 5683 CV.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Dhr. George de Bot. (Pleyade, locatie Lo-
bede).
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-Timmer-
mans
De Zorggroep, Kruisweg 29, 6051 HL
MAASBRACHT.
* Dhr. Johan van Heuven.
ROTTERDAM, TERBREGSEHOF 54, 3062
CP.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68,
6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51,
6051 CW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF,
KASTEELHOF 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.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Kristina Vorobeva en Rustem Osmanov,
‘Sky Angels’ trapeze-artiesten.
AMSTERDAM, AMC, MEIBERGDREEF 9, 1105

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 HET ZUIDEN 2020

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 2020
Elke derde zon-
dag van de
maand

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

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2020
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans

vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Vr. 28-2 19.30 uur Gezellige vrijdagavond
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2020

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

Do. 13-2 13.30 uur Klaverjasmiddag.
Entree: € 3,- inclusief koffie of thee.

Di. 18-2 13.30 uur Binnenvaartsoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn

Do. 27-2 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

AGENDA SOOS Maasbracht 2020
Alle activiteiten van SOOS Maasbracht vinden plaats

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

Di. 3-3 14.00 uur Gezellige SOOS middag.
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 februari 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 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14
dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 14 febr.

12.00 uur Proefvaart MS Geoffrey Chaucer. De trip start
om 13.00 uur aan de Merwekade Dordrecht.

12.00 uur
Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen
Corissa Knubben en Chris Reemer. In de
RK Kerk te Beesd.

Do. 20 febr. 17.00 uur Bijeenkomst De Wandelgang in Restaurant
Waal, Langeweg 57 in Heerjansdam.

Zo. 23 febr. 11.00 uur
Carnavalsmis in de St. Petrus Canisiuskerk,
Molenstraat 37 in Nijmegen.
GEEN MIS OP HET KSCC PAROCHIECENTRUM

Vr. 28 febr. 10.00 uur BOVAK jaarvergadering in het Van Der Valk
Hotel in Apeldoorn.

Zo. 1 mrt. 11.00 uur Askruisje zetten tijdens de zondagse eucharis-
tieviering. I.p.v. op aswoensdag.

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

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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Elektronische meldplicht op de Moezel

De Moezel Commissie heeft een elektronische meldplicht aan-
gekondigd op de Moezel (gelijk aan RPR) met ingang van 1 juli
2020. Hiervoor heeft de Moezel Commissie een flyer gepubli-
ceerd met de nieuwe meldingsvereisten die van toepassing
zijn vanaf 01-07-2020.

De flyer kan op de website van de Moezel Commissie worden
gedownload in het Nederlands, Duits, Frans en Engels.

Klik voor download hier.

http://moselkommission.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1580996859&hash=3fafe93e01b95bb5c73dd1051df881942b5d01e1&file=fileadmin/user_upload/Brosch%C3%BCren/NL_Flyer_Melden_FIN.pdf
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Chayenne, Naomi, Lisa of Tim; de huidige
Nederlandse voornamen verdwijnen even
snel als ze gekomen zijn. Maar tot de jaren
zestig worden kinderen gewoon vernoemd
naar opa, en draagt de helft van de
bevolking dezelfde tien namen. ‘Je kon
precies voorspellen hoe kinderen uit een
huwelijk gingen heten.’

‘Op 10 augustus 1941 werd tot onze groote
vreugde geboren onze zoon KEES. Dat het
een echte Hollandsche jongen zal
worden.’ De advertentie van de ouders
van Kees van Kooten geeft blijk van
onverhulde vaderlandsliefde. Zij zijn niet de
enigen die naamgeving beschouwen als
een politieke daad. Op dezelfde bladzijde
geeft een echtpaar met blijdschap kennis
van de geboorte van een zoon, die alle
negen namen van Prins Bernhard
meekrijgt. In dezelfde tijd wordt een
Amsterdamse jongen gezegend met de
namen Adolf Anton Benito en propageert
een dubieus boekje een terugkeer naar de
goed-Germaanse oernamen.

Onze voornamen, zou je denken, zijn een
spiegel van de geschiedenis. Veel
middeleeuwse kinderen heetten Jan, Dirk
of Arnold, in navolging van populaire
gravenhuizen. Arthur, Floris, Roeland en
Miranda zijn overgenomen uit

toneelstukken of ridderromans. Er is een
golfje Joeri’s en Glenns in de jaren
zeventig, waarin de ruimtevaart haar
eerste successen boekt. Her en der loopt
nog een Elvis rond, een Bono of Dylan, en
vergeet niet de kinderen van de flower-
powergeneratie, die zich, inmiddels in de
veertig/vijftig, moeten voorstellen als Silver,
Tijgerlelie, Lotus of Sunshine.

Toch is naamgeving niet echt historisch
gevoelig, stelt Doreen Gerritzen,
onderzoeker naamkunde bij het Meertens
Instituut in Amsterdam, dat zich bezighoudt
met de Nederlandse taal en (volks)cultuur.
Zelfs een invloedrijke gebeurtenis als de
Tweede Wereldoorlog heeft uiteindelijk
weinig invloed op de voornamen van in de
oorlog geboren kinderen. ‘In 1942
vaardigen de Duitsers een verbod uit om
kinderen meerdere ‘ongewenste’ namen
achter elkaar te geven, bijvoorbeeld
Wilhelmina Juliana Beatrix Irene Bernardine.
Ook Franklin en Winston zijn niet
toegestaan. Maar uiteindelijk komen
dergelijke politiek beladen namen weinig
voor.’

De meisjes die de naam Wilhelmina krijgen
worden wel vernoemd, niet echter naar de
koningin in ballingschap, maar naar hun
eigen grootmoeder, zoals dat al eeuwen

gebruikelijk is. Het is deze hardnekkige
gewoonte om naar familie te vernoemen,
die verandering van de Nederlandse
voornamen lange tijd beperkt. Uiteindelijk is
de voornamenvoorraad slechts twee keer
drastisch vernieuwd; aan het einde van de
Middeleeuwen en vanaf de jaren zestig
van de vorige eeuw. Gerritzen: ‘Maar
andersom is het wel zo dat als er iets met
namen gebeurt, er ook maatschappelijk
iets aan de hand is.’

Wordt vervolgd

In de komende vier weken brengen we een reeks artikelen over voornamen in Nederland en hoe en waarom die in de loop van de tijd (niet) veranderden.
In dit nummer deel 1: inleiding. Overgenomen en bewerkt uit Historisch Nieuwsblad.

Voornamen in Nederland: ‘Je kon precies voorspellen hoe kinderen gingen heten’
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Impulsdag: generaties verbinden

Jaarlijks organiseert Jong Bisdom Den Bosch een Impulsdag,
waarbij ontmoeting, inspiratie en uitwisseling centraal staan. In
het kader van het speerpunt familie- en gezinspastoraat van
Mgr. G. de Korte organiseren we een bredere Impulsdag voor
alle betrokkenen en geïnteresseerden van en in het tiener-, jon-
geren-, familie- en gezinspastoraat.

Met deze dag gaan wij op een uitdagende en vernieuwende
wijze een verbinding tussen generaties maken.

“Wij zijn de kerk van vroeger,
de kerk van de toekomst,
maar bovenal de kerk van vandaag!
Willen wij de komende tien jaar de tijd nemen
om de kerk door te geven?”

Deze Impulsdag vindt plaats op zaterdag 8 februari 2020 van
10.00 uur (vanaf 9.30 uur inloop) tot en met (uiterlijk) 14.00 uur in
het parochiecentrum van Sint-Oedenrode, Mgr. Bekkersplein 1.

Hopelijk tot ziens op zaterdag 8 fe-
bruari in Sint-Oedenrode!

Met vriendelijke groet,
Mede namens Manon v/d Broek
(gedelegeerde familie- en gezins-
pastoraat),
René Lamers (gedelegeerde Jeugd
& Jongeren),
Patrick Meijer, Laura Nieuwlaat en
Ingrid van Zeeland.
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Proefvaart MS Geoffrey Chaucer

Op vrijdag 14 februari vindt de proefvaart plaats van het rivier
cruiseschip MS Geoffrey Chaucer, eigendom van rederij Scylla.
Het nieuwe schip heeft een lounge, twee restaurants, 88
cabines, uitgebreide wellness-faciliteiten en een zonnedek aan
boord.
De proefvaart start om 13.00 uur vanaf de Merwekade in
Dordrecht.

Technische informatie: Bouwjaar: 2020. Lengte: 135 m.
Breedte: 11,45 m. Diepte 1,50 m. Motoren: 2x3508 Catapillar hp.
Crew: 44. Passagiers: 176. Voltage: 230V. Vlag: Zwitserland.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.
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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.

Ik was achter in de haven gaan liggen,
zodat we op loopafstand van het cen-
trum waren. Maar ‘s morgens om zeven
uur lag de Wasserschutz al opzij. Ik was de
Tjalk aan het afboenen en ze vroegen wie
mij toestemming had gegeven om de ha-
ven van Neuss binnen te varen. Ik zei, dat
we met ons vrachtschip ontelbare keren
de haven van Neuss binnengevaren wa-
ren. En altijd zonder toestemming. Maar
dit was een sportboot en ik moest zo snel
mogelijk naar de sporthaven vertrekken.
Die had ik wel gezien, maar die lag wel
een half uur lopen van de stad. Ik was zo
kwaad dat ik gelijk de haven wilde uitva-
ren, maar Miek wilde eerst nog naar de
stad. Dan maar de Jachthaven in. Ik
moest meteen 24 DM betalen en mocht
dan 24 uur blijven. 's Avonds had ik pijn in
mijn botten van het lopen: een half uur
naar de stad, een uur in de stad en een
half uur terug. Maar we hadden Neuss
dan toch weer eens gezien. De volgende
dag naar Wezel. Daar mochten we van
de Wasserschutz achter in de haven aan
hun steiger liggen. Die waren heel wat
vriendelijker! In Wezel hebben we nog
wat inkopen gedaan. Miek heeft er onder
andere een Ieren jas gekocht. Na twee
dagen gingen we naar Lobith en daar

hebben we nog een dag in Tolkamer ge-
legen.
Op 28 oktober zijn we weer terug in Nijme-
gen bij Neef Frans in de Kanaalhaven.
Daar begonnen we weer aan onze win-
terslaap. We hadden weer heel wat kilo-
meters afgelegd en de Rennes had het al
die tijd prima gedaan. Hij heeft twee kus-
jes van me gekregen, op iedere kop een!

Zomertocht 1983

We starten15 mei en de eerste dag varen
we naar Den Bosch. Zondagochtend
gaan we naar de Sint Jan en na de mid-
dag naar de rommelmarkt. Het regent
wel, maar onder de paraplu blijven we
droog. Woensdag varen we naar Hel-
mond en op vrijdag gaan we met de trein
naar Weert. Daar trouwt de oudste zoon
van mijn zus Marie. Het blijft maar rege-
nen. De Maas, Moezel en Rijn hebben
hoog water.
12 juni varen we naar Panheel en van-
daar naar Maasbracht, waar wat familie
woont. 18 en 19 juni zijn daar de open
scheepvaartdagen en het is er een gezel-
lige drukte. Broer Charles komt het achter-
dek beleggen met teakhout. lk heb bij
Tinnemans latten gekocht en Charles
maakt ze passend. Als die klus geklaard is
zijn we weer enkele weken ouder. In
Maasbracht is het altijd goed toeven. Za-
terdag komen Sjef en Annie weer aan
boord. Het is al 9 juli en we zijn van plan
naar het IJsselmeer te varen. Eerst via
Weurt naar Millingen en dan de IJssel af.

Bij het buiten lopen in Weurt breekt de
roerdraad en we zijn meteen stuurloos.
Beneden de uitvaart in Weurt kwam er
net een duwstel op. lk riep via de mari-
foon dat we stuurloos waren en de kapi-
tein van de duwboot stopte onmiddellijk.
De boot van de Rijkswaterstaat had onze
oproep ook gehoord en kwam meteen te
hulp. Ze kwamen opzij en brachten ons in
de Waalhaven. Dat was goed afgelopen!
Zoiets krijg je altijd op het moment dat je
het helemaal niet kunt gebruiken. De vol-
gende dag hebben we een nieuwe
draad gehaald en de boel gerepareerd.

Maandag 11 juli vertrokken we weer uit
Nijmegen. Het water was nog aardig
hoog. Dat viel ons niet tegen. 's Avonds
lagen we in Doesburg, waar we nog even
in de stad ingelopen zijn. Dinsdag zijn we
de hele IJssel afgevaren en boven de
brug aan de kade vastgemaakt. De vol-
gende dag hebben we Kampen bezich-
tigd en wat leeftocht aan boord gehaald.
Het is steeds heel mooi weer en erg warm.
Dinsdag omstreeks zeven uur de kop voor
genomen omdat er wind voorspeld was
uit het westen. Uit ervaring weten we dat
het ‘s morgens stiller is. We varen richting
Urk en voorbij de Ketelbrug hebben we
de wind recht van voren. Een beetje dei-
ning en wat buiswater is het gevolg. We
zijn al vroeg in de haven van Urk, waar we
lekkere gebakken vis hebben gekocht.

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.S.W. 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 5 verschijnt op donderdag 20 februari 2020.
Deadline: maandag 17 februari.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, broeder Willy Leensen, Mieke Bosman,
Frank Veldkamp, Gerus Brugman.

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

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

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

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

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

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

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