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Van de bestuurs- en directietafel

Vrijdag 28-2 werd de jaarvergadering van de BOVAK
gehouden in Apeldoorn. Zoals bij elke jaarvergade-
ring wordt het pastoraat de gelegenheid gegeven
de belangrijkste zaken voor het voetlicht te brengen.
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Maatregel Ned. bisschoppen vanwege coronavirus

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld, hebben
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Het drieleuik Het Lam Gods bevat een geheim. België
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Vrijdag 28-2 werd de jaarvergadering van de BOVAK gehouden
in Van der Valk Hotel Apeldoorn - de Cantharel. Natuurlijk was
er een overvolle agenda. Zoals bij de jaarvergadering van de
NKB wordt ook door het bestuur van de BOVAK het pastoraat
de gelegenheid gegeven de volgens ons belangrijk zaken voor
het voetlicht te brengen. Een belangrijk punt is onderwijs.
Ondersteuning Onderwijs
Het pastoraat ondersteunt ouders om hun kinderen goed en
structureel onderwijs te laten volgen. De pastores verenigd in
het FORUM – zij kennen de binnenvaart-, de kermis- en
circusgemeenschap – sporen de ouders en jongeren persoonlijk
aan.
Onderwijs is voor de toekomst van vitaal belang
Ook motiveren we jongeren een goede middelbare
opleidingen te laten volgen: dit is in het belang voor de
toekomst van de binnenvaart, kermis en circus. Het FORUM en
het Nederlandse pastoraat voor kermis, circus en binnenvaart is
indirect betrokken bij het onderwijs. Zij nemen ook deel in het
bestuur van ENTE de Europese organisatie ter bevordering van
onderwijs aan schippers-, kermis- en circusjeugd.
Onderzoeken kansen en bedreigingen kermis
Ik stelde de vraag aan het bestuur om een gesprek organiseren
met de minister van Economische Zaken Eric Wiebes en/of de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter
Koolmees.

Met de vraag een onderzoek in te stellen naar de situatie van
de kermis: de kansen en bedreigingen. De reden is dat in deze
tijd mensen steeds meer contact hebben via een smartphone.
Het persoonlijk contact, face to face zakt weg. Men komt
moeilijk tot een persoonlijke ontmoeting. Dat zorgt voor
overspannenheid en burn-out.
De kermis daarentegen biedt een uitstekende gelegenheid tot
persoonlijk contact, tot ontmoeting. Zeer laagdrempelig en
ontspannend. Maar we verliezen in Nederland veel kermissen,
zo meldde de voorzitter. Het is daarom nu het moment, in het
kader van de landelijke verkiezingen in 2021, om dit te laten
onderzoeken door de overheid. Er moet wat gedaan worden.

De Rijdende School op locatie
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Dit idee heb ik overgenomen uit het traject dat de
binnenvaart aflegt: Het rapport Verberck.
Het rapport dat de heer Verberck namens het ministerie van
waterstaat heeft opgesteld over de situatie van de
binnenvaart was voor vele schippersondernemers schokkend.
Er klonk zware kritiek op de binnenvaart: organisaties werkten
niet samen, de binnenvaart was te individualistisch, noemt u
maar. Er moest één organisatie komen: een duidelijke en
deskundige gesprekspartner met de overheid. Krachten
bundelen was het devies.

Vanuit de binnenvaart brak een storm van
kritiek los. Grote stukken in de krant. De
minister gaf de heer Arie Kraaijeveld de
opdracht de binnenvaart naar meer
éénheid te brengen met respect voor alle
culturen en identiteiten die er bestonden.

De vraag van de binnenvaart zelf was
duidelijk: wij hebben behoefte aan één
goed werkende sociaal-economische
organisatie. De heer Kraaijeveld bereikte zijn
doel met de inzet van velen. Hij creëerde
draagvlak. Zijn kritiek vertaalde hij in
opbouwende voorstellen. Leden en besturen van diverse
organisaties hebben in hun jaarvergaderingen toegestemd om
naar één organisatie te groeien.

Dit proces heeft veel tijd gekost en kost nog veel tijd. Maar het
werkt. Dus ‘hope and pray’.

Werkbezoek referent bisschoppen conferentie 22 april as

22 april brengt de nieuwe referent in de
bisschoppen conferentie Mgr. Smeets een
werkbezoek aan de kermis, circus en
binnenvaart.
Het bestuur van de parochie en het
pastorale team en vertegenwoordigers van
de besturen van de diverse branches,
bezoeken de kermis, circus en binnenvaart.
Het doel is de bisschop inzicht te geven en
in het pastorale diaconale werk. Tevens
stellen we de vraag naar continuering van
het pastorale en diaconale pastorale werk
met een diaken of priester

Arie Kraaijeveld

Mgr. Harrie Smeets
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MOP

Een oude vrouw zit op een bankje in het park.
Een man komt voorbij en zegt:

"Het valt mij op dat u er zo goed uitziet!"
"Wat is uw geheim?"

"Ik rook 10 sigaren per dag", zei ze,
"Drink elke week een grote fles whisky en eet
ik alleen junk food. In het weekend gebruik ik
drugs en verder doe ik niet aan gymnastiek.

"Wauw! Hoe oud bent u?"
"Vierentwintig", antwoord ze.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Een laatste opmerking

De kermis is geworteld in een katholieke traditie. In diverse
dorpen en steden is er in de autoscooter een heilige Mis. In

overleg en steun van de gemeente en parochies worden deze
vieringen georganiseerd. Veel exploitanten helpen bij de uitvoering:
daarvoor dank.
De kermis exploitanten heb ik uitgenodigd bij de heilige Mis aanwezig
te zijn. Het is ook een mogelijkheid om zelf voor de kermis een
ambassadeur te zijn.

Bezoek
Op dinsdag 3 maart ontving zuster Vincentia bezoek van het bestuur
van haar congregatie. De regionale overste, provinciale en
plaatselijke overste: dus hoog bezoek. Zij brachten een bezoek aan
ons parochiecentrum in Nijmegen, waar ze de nodige informatie
kregen over het werk van de zuster.
Nadien hebben wij gezamenlijk geluncht.

Een fijn  en ontspannend weekend.
B.E.M.van Welzenes  sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een corona-
virus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met
dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd wor-
den er maatregelen genomen om verdere verspreiding van
het virus tegen te gaan.

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Neder-
landse bisschoppen weten dat met ingang van de zondags-
viering van 1 maart het volgende van kracht is in de
Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder
controle is:
● tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen

van de communie op de tong niet mogelijk;
● De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en

dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
● De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
● Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
● Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst

en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle
mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor al-
len die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van
het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd,
hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom.
Zie hiervoor rkliturgie.nl

Het RIVM adviseert:

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om versprei-
ding van het coronavirus te voorkomen:
● Was je handen regelmatig
● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
● Gebruik papieren zakdoekjes
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en ver-
koudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om
deze op te volgen.

Op de website van het RIVM zijn veel tips en video’s over het
coronavirus te vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus

Coronavirus

https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus
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In 2020 vindt de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit plaats in het MSK in Gent (B). Tijdens de tentoonstelling zijn acht gerestaureerde
buitenpanelen van het gesloten altaarstuk Het Lam Gods, samen met de nog niet gerestaureerde voorstellingen van Adam en Eva, te zien.
Naar aanleiding van die tentoonstelling plaatsen we hier een artikel in twee delen van Hans Jacobs uit 2003 dat tot in de kamer van de
bisschop van Gent een rel veroorzaakte. Deze week deel 2.

De angel in het Lam Gods
Het drieluik Het Lam Gods in Gent bevat een geheim. België is al jaren in de
ban van het werk van Van Eyck. Gestolen panelen, losgeld. Alles zou
draaien om geld, maar volgens een vader en zoon uit Nijmegen zit er een
veel gevaarlijker angel in het altaar verborgen. Een nieuw hoofdstuk in het
mysterie van België.

Door HANS JACOBS

Rechtvaardige rechter

Frans ontdekt meer. Deze geheimzinnige
rechter lijkt als twee druppels water door
hetzelfde bijzondere hoofddeksel op de
figuur op het binnenste hoofdpaneel.
Rechts van het Lam Gods in het centrum
midden en net boven de groep
bisschoppen en uitverkorenen staat een
man met ditzelfde hoofddeksel. Dit keer is
het gezicht wel te zien en van deze man
wordt algemeen aangenomen dat dit
Jan van Eyck zelf is. ”Dus is het ook Jan
van Eyck zelf die als rechtvaardige rechter
op het paneel naar het Christusgelaat in
de rotswand kijkt.” Maar dan wel op het
origineel. Op de kopie van Jozef
Vanderveken waarop het gezicht van
Christus is verdwenen, is ook de kijkrichting

van de speciale rechtvaardige rechter
subtiel veranderd, en naar een andere
plek dan op het originele paneel gericht.
Was dat ook de opdracht bij het
kopiëren? Bijzonder is dat Jan van Eyck
van het centrale middenpaneel als enige
zijn gezicht afwendt van het Lam Gods in
het centrum. ”Hij kijkt demonstratief de
andere kant uit, alsof hij niets met wat er
zich in het midden van het centrale
paneel afspeelt te maken wil hebben.”

Puzzel

Met de Nijmeegse oplossing van de puzzel
ziet de Aanbidding van het Lam Gods van
Van Eyck er in één keer anders uit. ”Je
gaat dingen anders zien”, aldus Frans
Wentholt, ”duiden.” Dat de ene Van Eyck

op het centrale paneel demonstratief zijn
gezicht afwendt van het Lam Gods in het
midden en als Van Eyck de rechtvaardige
rechts op het andere paneel juist weer als
enige wél naar de Christus op de
rotswand kijkt. ”Van Eyck zegt: die De
Visione Dei, het hoogste wat er voor een
mens te bereiken valt, heeft niets te
maken met de God vol praal en rijkdom
van het centrale paneel. Die keer ik zelfs
mijn rug toe. De God van De Visione Dei,
de God die ik wil aankijken, is die van de
rotswand.” Met die ene God wil ik niets te
maken hebben, met de andere wel. Frans
Wentholt geeft toe: het zijn duidingen: ”Ik
wijs ze alleen een weg.” Maar er is meer
te zien. Zoals op de skyline van de
panelen. Overal schieten ranke, rijk
versierde gotische torens naar boven.
Behalve pal boven de rots waar het
gelaat van Christus geprojecteerd is: hier
alleen een eenvoudige toren. Zijn de
andere fantasietorens en is dit de
verwijzing naar een bestaande toren
waar een geheim ligt? Frans: ”Bij een
misdaad heb je gelegenheid en motief.
Wat de gelegenheid betreft: vaak is
gesuggereerd dat de diefstal van de
Rechtvaardige Rechters niet of nauwelijks
zonder hulp van binnenuit plaats heeft
kunnen vinden. Krachten vanuit het
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Bisdom dus. De ontdekking van mijn
zoon Remy en mij houdt in dat die
krachten ook het allergrootste
motief hadden om de diefstal uit te
voeren. In een van de allergrootste
kunstwerken ter wereld, in een van
de grote Europese kathedralen,
staat in een verborgen voetnoot dat
de God van de officiële leer niet om
aan te zien is. Dat je elders moet
kijken. Kijk naar het ware gezicht van
Christus. Die boodschap moet
volgens mij, hoe goed verborgen, te
onverteerbaar zijn geweest voor de
kerk om ze te laten zien.”

Raadsel

Frans verwijst naar de
raadselachtige opmerkingen die in
de dertien door Arseen Goedertier
in 1934 aan de Gentse bisschop
Coppetiers geschreven anonieme
afpersbrieven. ”Hier praten kenners
tegen elkaar. Als je onze ontrafeling
van het geheim kent, dan snap je
wat er staat. Ik ben dus niet de
enige, die de puzzel gezien heeft.
Dit is eerder ontdekt. Zowel de 'dief'
Arseen Goedertier als bisschop
Coppetiers aan wie hij de
afpersingsbrieven schrijft, lijkt op de
hoogte te zijn. De taal die ze
gebruiken in de brieven is die van
ingewijde tot ingewijde. ”Zo hebben

ze het over het kostbaarste paneel:
De Rechtvaardige Rechters. Hoezo
kostbaarste, wat te denken van het
grote centrale paneel. Kostbaar ja,
omdat het de sleutel tot Van Eycks
echte boodschap bevat?” Waarom
heeft niemand anders de Nijmeegse
oplossing van de puzzel gezien.
”Tja”, zegt Frans Wentholt, ”een
expert in België die ik ermee
confronteerde reageerde op
internet: misschien moet je daarvoor
wel een jongetje van zes jaar zijn.” In
de gedachtegang van Frans
Wentholt was de operatie die in de
nacht van 10 op 11 april 1934 werd
ingezet, geslaagd. De boodschap
was met de kunstroof verdwenen,
het gelaat van Christus in de
rotswand op de kopie van
Vanderveken niet meer
teruggekomen en de kijkrichting van
de bijzondere rechtvaardige rechter
subtiel naar een andere plek geleid.
Maar met de ontdekking van de
Nijmegenaren is het spel opnieuw
op de wagen. De venijnige angel zit
nog steeds in Het Lam Gods. De
zoektocht naar de schatkaart in het
paneel van de Rechtvaardige
Rechters gaat verder.

Bovenaan: v.l.n.r. de profeet Zacharia; de Sibille van Erythrae;
de Sibille van Cumae; de profeet Micha.
Daaronder over vier panelen, de Annunciatie met links de
aartsengel Gabriël en rechts de Heilige Maagd
De onderste panelen tonen: de schenker Joos Vijd; Johannes de
Doper als standbeeld; Johannes de Evangelist als standbeeld;
de vrouw van de schenker, Lysbette Borluut.

Het gesloten altaarstuk
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De Vastenactie 2020 is weer begonnen

Ook dit jaar staat op het KSCC Schipperscentrum Nijmegen
als vanouds weer de melkbus voor uw giften.
De opbrengst wordt bijgehouden op de donatiemeter.
Wij zijn een ANBI-stichting, uw gift is aftrekbaar.

Extra dit jaar!

We verzamelen dit jaar ook voedsel in voor de voedselbank.
Hebt u nog voedsel dat lang houdbaar is en tegen de houdbaarheidsdatum zit?
Lever het in op het schipperscentrum.
Bij de ingang staat een plastic krat waar u de spullen in kunt achterlaten.
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendinnen
en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuwsbrief,

Is goede beweging mogelijk met
thuisblijven? Heel veel mensen zijn hierin
zeer creatief en er zijn altijd nog
hulpmiddelen die het leuk maken, zoals
een fiets die bij het trappen op dezelfde
plek blijft of een stepper. Misschien was
het weerbeeld van februari niet
uitnodigend om naar buiten te gaan,
maar als de atmosfeer rustiger wordt dan
is een blokje om, wandelend, hardlopend
of fietsend een prachtige gelegenheid
om de weerstand en de conditie extra
inhoud te geven. Zonder al te veel
garantie te kunnen geven, blijft het
belangrijk om het lichaam goed te
onderhouden, zodat onverwachtse of
ongewenste bacillen bijvoorbeeld buiten
de deur kunnen worden gehouden.

Nog ongeveer drie weken staan ter
beschikking om in te schrijven voor de
104e Nijmeegse 4Daagse. Die eindigt op
vrijdag 27 maart 2020 en tot en met 1
maart hebben 41.754 mensen zich al
aangemeld. Al eerder werd gemeld dat
de limiet dit jaar ligt op 49.000. Mochten
het aantal inschrijvingen hoger worden
dan vindt er een loting plaats. Op de
website www.4daagse.nl wordt veel

aangegeven. Ook is er een reactie op
veel vragen die betrekking hebben op de
huidige ontwikkelingen inzake het
coronavirus. Omdat het nog 137 dagen
duurt voordat wandelaars, verzorgers,
verwanten, vriendinnen en vrienden van
het wandelevenement zich in Nijmegen
verzamelen, kan de leiding nog niets
zeggen over eventuele maatregelen.

Naast het inschrijven voor de wandeltocht
zelf is het opgeven voor het
gebruikmaken van de verzorging mogelijk
tot en met 15 juni 2020 via de website
www.ksccvierdaagse.nl. Mocht het niet
lukken dan is er de volgende tip: Apple
gebruikers moeten Google Chrome of
Firefox inschakelen. Bij twijfel kunt u ook
een berichtje sturen naar
mooren.spesnova@vaart.net en naar
roloman89@hotmail.com. Het is echt de
bedoeling om half juni exact te weten
welke wandelaars van de Vierdaagse
geholpen mogen worden.

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

8 maart
5e tocht 40e Winterwandelserie in Wijchen
Wsv Paschalis
Afstanden: 5-10-20-30 km
Startplaats: jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 - 13.00 uur
06-44404672
www.wsv-paschalis.eu

15 maart
50e Poldermars in Ooij
Wsv De Roodborstjes
Afstanden: 5-10-15-20-30 km
Startplaats: dorpshuis de Sprong
Prins Bernhardstraat 3 6576 BB Oojj
Starttijd: 08.00 - 14.00 uur
024-6632708

Op www.wandel.nl staan heel veel
gegevens van wandeltochten, zoals in
Bennekom en Geldermalsen op 7 maart,
in Etten-Leur op 8 maart, in Made en
Maassluis op 14 maart, in Oosterhout (N-
Br), Barchem en Varsselder op 15 maart
2020.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.4daagse.nl
www.4daagse.nl
www.ksccvierdaagse.nl
www.ksccvierdaagse.nl
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
mailto:mooren.spesnova@vaart.net
mailto:roloman89@hotmail.com
mailto:roloman89@hotmail.com
www.wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Door Hans Jacobs

Waarom niet het noorden,
zeggen we tegen elkaar.
Hè? Is het antwoord.
Eigenlijk ook waarom niet.
Waarom niet Assen. Het
wordt Assen. Een verrassing.
Twee nachtjes in het
noorden van Nederland,
verblijven in het land waar
de leuke mensen ook
wonen.
Drenthe is zo’n provincie die
bekend staat als fietsland.
Lekker peddelen door het
vlakke land. Of wandelen.
Klopt en Drenthe is dat al
eeuwen. Zo zelfs dat het
Drents Museum in Assen er
een tentoonstelling aan
gewijd heeft: Barbizon in het noorden. Barbizon verwijst naar
een plek in Frankrijk, waar voor het eerst schilders uit hun hun
ateliers trekken om daar midden in de natuur te gaan
schilderen. Dat wordt extra makkelijk als een slimme kunstenaar
ontdekt dat je verf in een tube kunt doen.

Van Gogh

In het kielzog van de Fransen gaan ook Nederlandse
kunstenaars uit hun warme ateliers het veld in en ontdekken
tussen 1850 en 1950 de schoonheid van het platteland. Schilders

als Israëls en ook Van Gogh
trekken er hun penselen.
Het resultaat is verzameld in
het Drents museum. Een
romantische trektocht door
het ingelijste Drentse
landschap.  Het is genieten.
Niet alleen het fraaie
landschap met de
heidevelden, de dorpen,
de boerderijen, maar ook
de mensen in dat
landschap. Hard werkende
boeren en natuurlijk het
harde leven van de
turfstekers. Een eeuw
schoonheid die zeker aan
te raden is. Maar je moet er
snel bij zijn. De
tentoonstelling loopt nog
tot 22 maart.

Frivool

Heel anders dan Asen, heel anders dan het Drentse landschap
is, Groningen. De stad. Ook hier lieve mensen, dat wel, maar ze
zijn een stuk jonger. Groningen is een studentenstad. Jong,
frivool en dat is nou precies het hart van het Groninger Museum.
Een Italiaanse taart in het water, vlakbij het station. Het zijn
moedige jongens en meisjes daar in Groningen, want wie dertig
jaar geleden kiest voor het ontwerp van de Italiaanse
kunstenaar Allesandro Mendini, wordt voor gek verklaard. En
dat doet iedereen in die tijd dan ook. Maar nu zijn ze blij dat de

Schatten in het noorden

Lees verder 

Alexander Mollinger, Een najaarsdag in Drenthe, 1866, Olieverf op doek,
Drents Museum, schenking van Stichting Vrienden van het Drents Museum
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directeur van het museum zijn poot stijf heeft gehouden. Wat
een snoepje is het gebouw. Omdat het een kwart eeuw
geleden is geopend, hebben ze Allesandro gevraagd een
tentoonstelling in te richten. Over zijn werk en ook met werk
van andere (van die heerlijk maffe) kunstenaars en scheppers.
Een feest in kleur en vorm die het spreekwoordelijke ‘grauwe’
van het  noorden de Waddenzee in veegt.

Forum

Het Groninger Museum heeft ook nog iets gewaagds in huis:
de eigen fotocollectie Wat zullen de buren ervan zeggen.
Moderne, spannende, eigentijdse foto’s om van te smullen.
De stad Groningen zelf heeft ook nieuws: het Forum. Een tien
etages groot, eigentijds vormgegeven gebouw in het hartje
van de stad waarin film, bibliotheek, tentoonstellingen, theater
en ontspanning samen wonen en dat alles verpakt in de
eigenzinnige vorm die de stad in het noorden zo eigen is.
Groningen en Assen. Het contrast is groot, maar het genieten
groots.

Groninger Museum - 25 jaar
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DOOP

Op vrijdag 6 maart wordt Jack Christian Cornelis
Spelbrink gedoopt. Jack is het zoontje van Corrie en
Corina Spelbrink en broertje van Jailey. Peetouders
zijn Gerrit Haverman jr. en Sandy Albers. De doop
vindt om 14.00 uur in de Bonefatiuskerk, Paradijslaan
7 in Alphen aan de Rijn plaats.

Op zaterdag 7 maart wordt Liv Mae Ernst gedoopt.
Liv is het dochtertje van Gerard Ernst en Stèphanie
de Hamer. Peetouders zijn Eric Ernst en Malissa de
Hamer. De doop vindt om 11.00 uur in de Hasseltse
Kapel, Hasseltplein 7 te Tilburg plaats.

OVERLEDEN

Op dinsdag 25 februari is, op de leeftijd van 90 jaar,
Jef Peeters overleden. Weduwnaar van Bep Robbe.
De afscheidsplechtigheid werd op woensdag 4
maart gehouden in de Scheldeaula van Crematori-
um Zoomstede te Bergen op Zoom. Corresponden-
tieadres: Boutershemstraat 45, 4611 KB Bergen op
Zoom.

Op zaterdag 28 februari is, in de leeftijd van 67 jaar, Martinus
Christiaan (Tini) van Es overleden. Weduwnaar van Thea van Es
– Commeren.
Voor Tini werd gebeden tijdens de H. Mis van donderdag
5 maart in parochiekerk Sint Jan te Waalwijk. Aansluitend werd
Tini begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof
te Waalwijk.
Correspondentieadres: Besoyensestraat 62, 5141 AK Waalwijk.

JUBILEUM

Op 22 maart vieren Willy en Peter Peters - Bosman
dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren Willy en
Peter met hun gouden huwelijk.

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

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

Lees onze volledige privacyverklaring op onze website

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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6-3 Myriam de Bot; Patrick Wanders; dhr. Jan Schimmel.
7-3  Dhr. Mark Joosten; dhr. Dennis Buil; dhr. Nick van Haag;
 Jenthe de Jong.
9-3 Inge Brom.
10-3 Doris Buil; Leon Berkers.
11-3 Beppie Leensen-Scheers; Wilma Bosman-van Hees;
 Peter Poppelier; Erik Bosman, m/s “Tonny”.
12-3 Dhr. Wim de Grundt.
13-3 Dhr. Jan Pruyn jr., (blonde); dhr. Ton Broeders v/h “Elan”;
 Richard van Ooyen, m/s “Ela”; Jaylinn Bosman

m/s Promessa.
14-3 Dhr. Paul Leensen uit Schijndel (70); Marianne Gerritsen;
 Angéla Nuy-Savelkoul; Jan Wanders jr.
15-3 John v.d. Elshout.
16-3 Dhr. Bruno Kievits; mevr. Manuela Kievits; Yvan Janssen;
 Anita Lindqvist-Savelkoul; Myrthe Scholting.
17-3 Nicola Pauwels.
18-3 Mevr. Marga van Rijswijk.
19-3 Hans Vermeeren; Ilona Janssen; Martijn Wanders.
20-3 Peter Klarenbeek; mevr. Diny van Zijl.
21-3 Ingrid Montens; Henri Derksen.
22-3 Marco Leensen; Damian Romeo van der Meer.

ZONDAG 8 MAART 2020

Hettie van Bon-Reijmers en de heer Henk Reijmers sr.,
ouders de Bot-Neff en George de Bot,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
mw. A. Schüttler-van Wijck "Wormatia", dhr. Kees Leeuwestein,
Paulina Wams van Steen en overleden familieleden Wams, van
Thiel, van Steen, dhr. Alois Wendt en George Wendt,
dhr. André Derksen, dhr. H. Buil “Justo Tempore” en overlede-
nen familie Buil, ouders Kersten-van Laak,
dhr. George en Ans Dakriet-van Welzenes,
mevr. Jeanne Leijten-Zwaans en dhr. Leon Leijten,
dhr. J. Hommes, ouders Frans en Floor Huibers-Vermeeren,
Geoffrey Keizer ms. Avanti, mw. H. van Bon-Reijmers,

ZONDAG 15 MAART 2020

fam. Joosten v/h ms. Constatine,
ouders Wennekes-van Oijen en overledenen fam. Wennekes,
ouders van Woerden-in ’t Veld, ouders Bemboom-de Boer,
broeder Gelasius Honig, ouders van Oijen-Derksen,
mw. H. Bouhuis, dhr. C. de Jong, ouders de Louw-van Nuenen
en Peter de Louw, dhr. Jantje Heijmen, ouders Beijer-Joosten,
dhr. G. Wanders “Damco”, dhr. Gerard Wanders.
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* Mevr. Mimi Strijbos-Heijmen, Sint Maar-
tenskliniek.
MILLINGEN AAN DE RIJN, HEERBAAN 125b,
6566 EG.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Thérèse van Neijenhoff-Timmer-
mans
DE ZORGGROEP, KRUISWEG 29, 6051 HL
MAASBRACHT.

* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68,
6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051
CW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KAS-
TEELHOF, 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, trapeze artiest is naar
een revalidatiecentrum.
AMSTERDAM, OVERTOOM 283, 1054 HW.

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.Wist u dat als u ziek bent de Communie

ook thuis of aan boord kunt ontvangen?

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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Op maandag 2
maart werd weer
de hoogwaterbrug
gelegd. Dit maal
met behulp van
een elektrische lier,
waarmee het werk
een stuk minder
inspannend is ge-
worden. De lier, ter
waarde van € 800,-
werd ons geschon-
ken door Scheeps-
werf De Gerlien
van Tiem bv.

HOOG

WATER

BRUG

KSCC Nijmegen Soos met… Lentebingo

De dagen beginnen te lengen dus werd het weer
tijd voor een lentebingo. Op donderdag 5 maart
waren allerlei mooie paasartikelen te winnen.

De bingo is goed bezocht en erg gezellig.

Bekijk alle foto’s op onze website.

https://www.kscc.nl/fotovideo/
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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. 27-3 19.30 uur
Laatste gezellige praatavond van het
seizoen. Het nieuwe seizoen begint weer op
vrijdag 25 september.

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
E-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl
Website: https://schippersverenigingsterreschans.nl/

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

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 26-3 14.00 uur Soosmiddag

Za. 28-3 11.00 uur

Jaarlijkse ARGE-vergadering. (Arbeitsgemein-
schaft der Niederrheinischen Schiffervereine).
De vergadering vindt op het KSCC-Nijmegen,
Waalhaven 1k te Nijmegen plaats.

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. 7-4 14.00 uur Gezellige SOOS middag.
Contactpersoon voor Maasbracht: Fons Markgraaf,
E-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl
Website: http://maas-binnenvaartmuseum.nl/index.htm

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2020

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

Do. 12-3 13.30 uur Klaverjasmiddag. Entree € 3,- incl. koffie/thee
Di. 17-3 13.30 uur Binnenvaartsoos.
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60
E-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
Website: https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
https://schippersverenigingsterreschans.nl/
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
http://maas-binnenvaartmuseum.nl/index.htm
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:binnenvaartsoos.ina@hotmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN 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
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vr. 6-3 14.00 uur Doop van Jack Spelbrink in Alphen a/d Rijn.
Za. 7-3 11.00 uur Doop van Liv Ernst in Tilburg

Di. 10-3 10.00 uur Inzegening ‘Briljant’ van Somtrans nv aan de
Albertkanaalbaan 9 in Wijnegem (B).

Wo. 12-3 10.00 uur Inzegening ‘Briljant’ van Somtrans nv aan de
Albertkanaalbaan 9 in Wijnegem (B).

Wo. 11-3
12.00 uur GEEN repetitie van koor De Waalkanters

i.v.m. hun feestavond.
18.00 uur Feestavond van koor de Waalkanters.

Do. 123 12.00 uur Bijeenkomst Marineclub, ss Queens Lounge te
Rotterdam.

Za. 14-3
Inzegening van de kermis in Praag.

10.00 uur ASV Voorjaarsvergadering. In De Harmonie
Gaesbeekstr. 11 te Rotterdam.

Do. 19-3 17.00 uur Bijeenkomst van sociëteit De Wandelgang in
restaurant Waal in Heerjansdam.

Za. 21-3 13.00 uur
30ste Jaarvergadering van Vereniging De
Binnenvaart. In de Maaszaal van het Scheep-
vaart en Transport College in Rotterdam.

Zo. 22-3 Ná
12.00 uur

Na de H. Mis beperkte uitrijtijden i.v.m. De
Stevensloop. Zie voor meer informatie de be-
richtgeving op onze website en op p. 19

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

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Kom naar de Open Scheepvaartdagen Antwerpen

Wat ooit begon als een soort braderij op het eilandje in
Antwerpen; is heden uitgegroeid tot een volwaardig event dat
jaarlijks 5000 bezoekers trekt; zowel uit binnen- als buitenland.
Iedereen uit de binnenvaart kan er terecht voor o.a. meer
informatie over onderhoud, technologie, scheepsreparatie,
nieuwbouw, inrichting, de nieuwe regelgeving, opleiding,
werkgelegenheid en zoveel meer. Een unieke gelegenheid om
te netwerken en nieuwe contacten te leggen.

LOCATIE
De Open Scheepvaartdagen vinden plaats in één van de
iconische oude havendepots, gelegen naast de Schelde, op
700m van het oude stadscentrum en centraal in de hippe buurt
‘Het Eilandje’. Dit gebouw maakt onlosmakelijk deel uit van de
rijke maritieme geschiedenis van dit oude havengebied en is
dan ook dé unieke locatie voor de Open Scheepvaartdagen.

Wanneer: 20-21-22 maart 2020
Open: van 14.00 – 20.00 uur
Locatie: Waagnatie – Expo & Events

Rijnkaai 150
2000 Antwerpen

Voor gratis tickets en meer informatie ga naar:
Www.osd-antwerpen.be

Www.osd-antwerpen.be
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ONDERZOEK:
DE SITUATIE VAN CIRCUS IN DE EU

Recentelijk is een onderzoek verschenen naar de situatie van circus in
de Europese Unie. Een uitgebreid en interessant (Engelstalig) rapport
van 136 pagina's is het resultaat.

In dit onderzoekverslag wordt een studie over de circussector in de
Europese Unie gepresenteerd. De studie is gericht op het verzamelen,
creëren en presenteren van kwantitatieve en kwalitatieve informatie.
Er is een analyse gemaakt en er zijn aanbevelingen ontwikkeld:
● met betrekking tot het sociaaleconomische profiel van de sector,
● de onderwijssituatie van kinderen van wie de ouders in de sector

werken,
● het innovatiepotentieel van de sector en het (potentiële) gebruik en

de verbeteringen van de EU-financieringsvoorzieningen voor de sec-
tor.

Net als voor een aantal culturele
en creatieve sectoren ontbreekt
het ook hier aan gegevens over
de sector. Daarom werden ver-
schillende methoden voor gege-
vensverzameling gebruikt,
waaronder literatuuronderzoek,
enquêtes, focusgroepen, online-
enquêtes onder circusbedrijven
en professionals en interviews met
deskundigen. Om een goed in-
zicht te krijgen in de sector wordt,
waar relevant, een onderscheid
gemaakt tussen de zogenaamde
traditionele/klassieke circusbedrij-
ven en de hedendaagse circus-
types. Het rapport is hier te lezen.

https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/11bd70ea-33bb-11ea-ba6e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/11bd70ea-33bb-11ea-ba6e-01aa75ed71a1
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In de komende 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 3/4: De eeuwige top tien. Overgenomen en bewerkt uit Historisch Nieuwsblad

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

Jan en Marie
Na deze radicale vernieuwing gebeurt er
eeuwenlang bijna niets. Tot ver in de
twintigste eeuw krijgt meer dan de helft
van de Nederlanders een (afgeleide)
voornaam uit een top van ongeveer tien
grondvormen. Naamkundige R. Ebeling
spreekt zelfs van een ‘Eeuwige Top Tien’:
Johannes, Hendrik, Maria, Cornelis, Wil-
helm, Gerard, Petrus, Jacob, Adrianus en
Anna. Vooral Johannes is buitengewoon
populair. Zowel mannelijke als vrouwelij-
ke namen worden van de grondvormen
afgeleid; Cornelis wordt Kees, Nelis, Cor-
nelia, Corrie; Johannes wordt Jan, Jan-
neke, Hans, Janet.

Aan de basis van dit verschijnsel ligt de
terugkeer van het starre vernoemingssy-
steem. Gerritzen: Je kunt heel lang pre-
cies voorspellen hoe kinderen uit een
huwelijk gaan heten.’ Alleen in Friesland,
waar nog veel Germaanse namen be-
waard zijn gebleven, is de naamgeving
gevarieerder. Wel is het zo dat bijna nie-
mand zijn officiële doopnaam als roep-
naam draagt. Gerritzen: ‘Mensen zijn
heel lang tevreden met hun doopnaam,

omdat ze in het dagelijks leven toch een
andere naam gebruiken. En deze roep-
namen zijn veel modegevoeliger.’ Zo
kunnen drie generaties Catharina ach-
tereenvolgens Cato, Karin en Katja he-
ten.

In deze lange periode wordt het voorna-
menbestand alleen op kleine schaal
aangevuld. Met de herontdekking van
de klassieken wil men kinderen in de ze-
ventiende eeuw nog wel eens een antie-
ke naam geven als Hector of Penelope.
Zo is Joost van den Vondel bezig met
een stuk over Constantijn de Grote, als hij
vader wordt van een zoon. Met zijn
vrouw steggelt hij over de naam van het
kind: ‘Hy zeide, noem het Konstantyn’,
beschrijft een tijdgenoot. ‘Zy voerde hem
te gemoet: Niemant van de vrienden
heeft dien naam ooit gevoert.’ Vondel
krijgt uiteindelijk zijn zin. Soms worden be-
staande namen geantiquiseerd; Jelle
wordt Julius, Seger wordt Victor, Roelof
wordt Rodolphus. De ietwat snobistische
gewoonte is overgewaaid uit Italië, maar
blijft beperkt tot een intellectuele elite.

Lees verder 



Christoffel Nieuws pagina 23← terug naar pagina 1

Ook immigranten brengen nieuwe na-
men mee. Rentenaar. ‘Rond 1600 komt
een stroom mensen uit Duitsland, Frankrijk
en Scandinavische landen naar de Repu-
bliek, die zich met name vestigt in het
westen van het land. De bevolking van
Amsterdam is hierdoor volstrekt ver-
nieuwd. Die Duitse, Franse en Scandinavi-
sche namen zijn allemaal geïntegreerd.’
In Zeeland floreren oudtestamentische
namen als Abraham, Susanne en Sara
onder invloed van hugenoten die zich op
de eilanden vestigen.

‘En soms wordt er ook níet vernoemd’,
vertelt Rentenaar. ‘Een onecht kind wordt
vaak niet vernoemd, en het komt voor
dat er geen familieleden meer over zijn

die vernoemd kunnen worden. Je hebt
ook zoiets als onomastische inteelt.
(onomasticon=lijst met namen, red.). Als
de beide grootvaders Jan heten, kun je je
voorstellen dat er al gauw heel veel Jan-
nen zijn, en dat de keuze dus beperkt is.’

Hoe gereguleerd de naamgeving ook is,
ze berust tot het einde van de achttiende
eeuw op ongeschreven gewoontes en
tradities. Pas met de komst van de Fran-
sen aan het einde van de achttiende
eeuw gaat de overheid zich ermee be-
moeien. De eerste Nederlandse naamwet
stamt uit 1803; hij verbiedt familienamen
als voornaam en staat alleen namen toe
die afkomstig zijn uit de heiligenkalenders
of klassieke oudheid. Gerritzen: ‘Wat voor-
namen betreft levert de wet niet veel pro-

blemen op: het enige wat voor onrust
zorgt zijn de Franse lijsten waarop oude
inheemse namen – bijvoorbeeld de Friese
– niet voorkomen.’ Na het vertrek van de
Fransen versoepelt de Nederlandse over-
heid de wet om dit probleem te onder-
vangen. Deze wet uit 1815 blijft van
kracht tot 1970.

Meest voorkomende roepnamen van
personen geboren tussen circa 1880 en 1961

Jongens Meisjes
1 Jan 1 Annie
2 Piet 2 Bep
3 Henk 3 Marie(tje
4 Peter 4 Mien
5 Hans 5 Willie
6 Kees 6 Alie
7 Wim 7 Corrie
8 Cor 8 Lenie
9 Gerard 9 Greetje
10 Gerrit 10 Tinie
11 Johan 11 Jopie
12 Rudi 12 Ansje

Meest voorkomende namen geboren in 1990

Jongens Meisjes
1 Kevin 1 Maria
2 Johannes 2 Laura
3 Jeroen 3 Anne
4 Thomas 4 Sanne
5 Tim 5 Johanna
6 Mark 6 Kim
7 Jan 7 Michelle
8 Jeffrey 8 Linda
9 Dennis 9 Mandy
10 Michael 10 Chantal
11 Roy 11 Anna
12 Stefan 12 Iris
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Verlaging maximumsnelheid doorgevoerd in maart 2020

De verlaging van de maximumsnelheid op alle autosnelwegen
in Nederland wordt in één weekend in maart 2020 doorge-
voerd. De werkzaamheden staan gepland van donderdag 12
maart (vanaf 21.00 uur) tot maandag 16 maart (05.00 uur).
De maatregel gaat daarna om 06.00 uur op maandagoch-
tend 16 maart in.

Snelheidsverlaging
In november besloot het kabinet tot het verlagen van de maxi-
mumsnelheid. In heel Nederland wordt de maximumsnelheid
op autosnelwegen overdag (van 06.00-19.00 uur) verlaagd
naar 100 km/h. In de avond en ’s nachts (19.00-06.00 uur) blijft
de huidige situatie ongewijzigd.

Eén weekend
In overleg met de aannemers is een plan gemaakt om de snel-
heidsverlaging niet alleen snel, maar ook veilig en goed door
te voeren. Door alle borden in één weekend aan te passen
wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk be-
perkt. Bovendien is dan voor iedereen duidelijk wanneer de
aanpaste maximumsnelheid precies van kracht wordt.
Naast het bestellen van duizenden nieuwe borden worden ook
aanpassingen in de ICT-infrastructuur voorbereid. In één lang
weekend in maart worden alle borden aangepast (zowel langs
de weg als de matrixborden boven de weg).

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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Naar de werf

Het werd tijd voor de Jos Vranken om naar de werf te gaan
voor groot onderhoud. Dat vergde enige planning, want het is
altijd druk op het KSCC Nijmegen en de agenda is altijd vol.

Maar we hebben een gaatje gevonden.

Op maandag 31 augustus wordt de Jos Vranken naar de
ShipYardMillingen werf in Millingen aan de Rijn gesleept om
daar op de helling te gaan. En nu we toch bezig zijn gaat de
ankersteiger waaraan het schipperscentrum gemeerd ligt ge-
lijk mee.

Voor het onderhoud zijn twee weken gereserveerd. De ver-
wachting is om op zondag 13 september weer terug te zijn in
de Waalhaven van Nijmegen.

Doop en inzegening  MTS Briljant

Op 10 en 11 maart is de doop
van het nieuwe
Somtransschip de mts Briljant.

De doopmeter is mevrouw
Sandrine Jaszczak, hoofd van
dochterfirma Somtralux in
Luxemburg.

De inzegening wordt
verzorgd door aalmoezenier
B.E.M. van Welzenes sdb.

De plechtigheden vinden om
10.00 uur op De Ark,
Siberiastraat in Antwerpen.
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Vakantiegroeten van de familie Mooren

Vanuit Nauders am Reschenpass sturen wij, Myrthe, Elsa, Ri-
chard, Marieke, Ilona, Wesley, Jolanda en Henry de hartelijke
groeten.

Wist u dat u op het
KSCC Schipperscentrum kunt vergaderen?

Ga naar onze website.

Groeten uit..

https://www.kscc.nl/vergaderlocatie-met-gratis-parkeren/
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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.

Zaterdag 22 juli zijn we rond de middag
het  IJsselmeer weer opgevaren, want om
twee uur begon het skütsjesilen weer. In
het begin was er veel wind maar halver-
wege de wedstrijd zwakte de wind af. Dat
was jammer. Het was wel mooi weer. Om
vier uur hadden we het wel gezien en zijn
we het IJsselmeer overgestoken naar Me-
demblik. Medemblik is een heel mooi
plaatsje. Het is er heel druk met in- en uit-
varende jachten. We zijn er het Radboud-
kasteel gaan bezichtigen. Sjef en Annie
gaan de volgende dag weer naar huis.
Hun vakantie zit er weer op. Ze hebben
het reuze naar hun zin gehad. Wij blijven
nog een paar dagen in Medemblik, want
morgen komen Charles en Marie, voor
een weekend aan boord. Zaterdag gaan
we met de auto naar Enkhuizen en Hoorn.
Ook mooie plaatsen. Als de gasten ver-
trokken zijn varen wij naar Alkmaar. We
genieten van de mooie huizen en gevels
en maken vrijdag de kaasmarkt mee.

Zaterdag 7 augustus varen we naar Pur-
merend. Het is nog steeds warm weer,
maar we liggen lekker onder de bomen.
Miek is een paar dagen naar Nijmegen,

want haar moeder voelde zich niet goed.
Dinsdag zijn we naar Amsterdam gevaren
voor de Willemsluizen afgemeerd. Met de
pont ben je dan in een mum in het cen-
trum. Vrijdag varen we via de Weesper
Trekvaart, de Amstel, langs Uithoorn naar
Alphen aan de Rijn en de volgende dag
naar Leidschendam. Sjanneke, die in Am-
sterdam aan boord gestapt is, vaart nu
mee. In Leidschendam was de brug tien
dagen gestremd. lk had geen zin om
daar tien dagen te blijven wachten. Toen
heb ik met Sjanneke samen de stuurhut
afgebroken. Dat was een hele klus, want
de zijkanten waren behoorlijk zwaar. De
brug was lager dan we dachten en het
ging maar net! 's Avonds belden we in
Leidschendam aan bij een kennis die ook
gevaren heeft. Maar we hadden pech,
want hij was naar zijn dochter in Gouda,
bleek naderhand.

28 augustus zijn we naar Rotterdam ver-
trokken en weer een paar dagen later
naar Dordrecht. Daar kregen we een
paar broers en zussen uit Zwijndrecht op
de koffie. We zijn ook nog bij hen op be-
zoek geweest en daarna gingen we weer

op weg. Deze keer naar Antwerpen waar
we gingen liggen in het Lobroekdok. Je
ligt daar vrij rustig. Toen we na een paar
dagen Antwerpen wel gezien hadden,
gingen we door de oude Kempen naar
Turnhout. Daar gaat alles heel gemoede-
lijk. Je kunt er schutten van negen tot vijf.
Eén sluismeester bedient er drie of vier slui-
zen. In Turnhout is het stil, er is bijna geen
beroepsvaart. We zijn er vroeger wel eens
met het vrachtschip geweest, maar dat is
al heel lang geleden. Na twee dagen gin-
gen we naar Hasselt, een gezellig stadje.
12 augustus liggen we in Maastricht tussen
de bruggen. Daar komen Thea en Heinz
ons opzoeken. In Maastricht is het goed
toeven en we gaan dan ook pas op 6 no-
vember weer op huis aan. Via Roermond
en Venlo komen we weer terecht in de
Kanaalhaven van Nijmegen. Het was een
mooie route die we gevaren hebben. Al-
les was prima verlopen en nu maar weer
in de winterslaap tot de volgende zomer.

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 7 verschijnt op donderdag 19 maart 2020.
Deadline: maandag 16 maart.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Hans Jacobs, Gemma Raats, Wim
Wanders.

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.
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van de uitgever.
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