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Van de bestuurs- en directietafel

Corona corona corona. De maatregelen gelden
voorlopig tot 28 april. Tot dan blijft het KSCC
parochiecentrum gesloten. Telefonisch, per mail en
WhatsApp blijven we bereikbaar.
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Liturgische vieringen voorlopig afgelast

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland
eerder in verband met het coronavirus hebben afge-
kondigd, worden nu verlengd tot en met maandag
13 april (Tweede Paasdag).
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De Romein komt naar Nijmegen

Een natuurgetrouwe weergave van een eeuwenou-
de gevechtsmasker wordt op 8 april per ponton van
Millingen naar Nijmegen gevaren. Op de kop van
Veur-Lent wordt het Masker op de fundering gehesen.
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Luctor et emergo

Een paar maanden geleden berichtten de media over het
coronavirus in China. Velen van u dachten, ik ook, dat is ver weg
dat virus zal ons niet treffen. Nu we weten het. Heel de wereld
staat op zijn kop. De media informeren ons bijna alleen maar
over de ontwikkeling en verbreiding van het coronavirus. Dat is
te begrijpen: het virus raakt ons allemaal. Berichtgeving over
Syrië, het enorme vluchtelingenprobleem in die regio, het
verdwijnt naar de marge. Overig nieuws zoals dat genoemd
wordt.
De regering houdt persconferenties waarin ze ons informeren
over de situatie. In de persconferentie van de minister-president
en ministers vorige week maandag klonk boosheid over de
houding van een deel van de bevolking tijdens het daarvoor
liggend weekend.

Dappere taal werd uitgesproken zonder een spier te
vertrekken. Op zo’n wijze van informatie zitten wij niet te
wachten. Natuurlijk eenvoudig is het niet, maar het lijkt me
toch van groot belang rekening te houden met een heel scala
van mensen die kijken en luisteren. Ouderen, zieken en mensen
die alleen in een verzorgingshuis wonen.

Fantastisch dat voor hen die in de zorg werken
geapplaudisseerd wordt, maar mogen wij ook applaudisseren
voor hen die moederziel alleen op hun kamer moeten blijven,
en geen bezoek mogen ontvangen.
Het viel mij ook op dat in alle informatie die gegeven wordt de
kerken helemaal niet meer voorkomen. De kerken zijn in de
marge beland. Jammer. En dat terwijl het CDA en de Christen
Unie in de regering zitten.
De persconferentie van maandag 31 maart leek beter
voorbereid. De minister-president Mark Rutte en minister van
volksgezondheid Hugo de Jonge waren, zo leek het, meer
ontspannen. Er klonk gelukkig ook groot respect uit naar de
mensen oud en jong, gezinnen en alleenstaanden mensen in
de verzorgingshuizen.

De maatregelen gelden voorlopig tot 28 april. Tot dan blijft het
KSCC parochiecentrum gesloten. Telefonisch, per mail en
WhatsApp zijn we bereikbaar. Post, pakjes etc. kunnen
natuurlijk afgehaald worden. De post wordt nog elke dag
opgehaald bij het postkantoor. U vindt uw post in uw postbus.
Er is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de
kapel.

Zeer positief is dat bijna alle politieke partijen achter het
regeringsbeleid staan. Er is nu geen tijd om te kissebissen. De
toon van de debatten is positiever.
Wij kijken om naar elkaar, we zijn er voor elkaar.
Blijf gezond en denk aan jezelf.
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Impact op het KSCC en de Parochie

De ontwikkelingen van het coronavirus heeft een
enorme impact op ons dagprogramma. Wij waren ge-

wend te reizen te trekken van de ene naar de ander afspraak,
van de ene naar de andere vergadering, inzegening, viering,
etentje, bezoek aan zieken en bejaarden.
Normaal staat het KSCC en parochiecentrum open voor be-
zoekers, vergaderingen en bijeenkomsten etc. Het is nu al twee
weken gesloten. Het kantoor werkt gewoon door. Natuurlijk
handhaven we de richtlijnen van het RIVM. Even een praatje
maken, een bakje koffiedrinken is er niet bij. Een kaarsje aan-
steken bij Maria en een gebedje kan wel. Post en pakjes afha-
len ook.
De Witte Donderdag-, Goede Vrijdag-, Paaszaterdag- en
Tweede Paasdagvieringen zijn afgelast. Ook de geplande
doop, Eerste Communie- en H. Vormselviering zijn gecanceld.
De ouders zijn hierover telefonisch geïnformeerd. Hoe de situa-
tie eind juni is, de KSCC vaartocht voor de zieken op de 29ste
juni en de Vierdaagse in juli is onzeker. Besluiten hierover zullen
later genomen worden.

Even een belletje, een berichtje: zo’n vitamientje doet wonde-
ren
Onze agenda is goed gevuld. Kantoorwerk waar we normaal
niet aan toe komen. Maar ook een telefoontje naar een oude-
re of iemand die het gebruiken kan. Het is een klein vitamien-
tje.
We zijn pastoraal stand-by voor een sacrament der zieken of
een uitvaart. We zijn blij te beschikken over facebook, skype.
Noodzakelijke besprekingen en vergaderingen kunnen via de-
ze mogelijkheden doorgang vinden.
Het is wel wennen. Maar al doende leert men. Misschien opent
dit hele gebeuren ook weer mogelijkheden voor de toekomst.
Alhoewel. Aan tafel elkaar live ontmoeten is toch beter.

Geen plechtigheden in de Goede Week, maar toch

Zondag jl. was de eerste livestreamuitzending van de Heilige
Mis. Natuurlijk waren er wat aanloopproblemen. Het geluid
stond aan voor dat de H. Mis begon. Een schakelaar was niet
omgezet, vandaar een slecht geluid op uw computer, laptop,
IPad of tv (als u een smart-tv hebt).
De technicus Ruben die dit gebeuren verzorgd heeft, telde op
het hoogtepunt 197 meevierenden.
Na de viering waren er tientallen berichtjes, telefoontjes en
mailtjes. Ook berichtjes met een foto en men gaf ook sugges-
ties. Over het algemeen vond men het een geslaagd gebeu-
ren.
Voor aanstaande zondag, Palmzondag en Eerste Paasdag
staan ook vieringen via livestream gepland.
De code hiervoor wordt u via e-mail toegezonden of kijk op
onze website.

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.
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MOP
Er komt een man bij een dokter.

Hij klaagt:
“Wanneer ik mijn been aanraak heb ik pijn,
wanneer ik mijn borst aanraak heb ik pijn,

wanneer ik mijn hoofd aanraak heb ik pijn.”

Waarop de dokter antwoordt:
“Ik zie het al,

u hebt een gebroken vinger!”

De coronacrisis heeft een zeer grote im-
pact op de samenleving, bedrijven etc. en in

het bijzonder op het kermis, circus, en cruisevaart.
Tot en met 1 juni zijn alle evenementen geschrapt,

dus ook de geplande kermissen en circussen.

Bekijk het prachtig filmpje, een clip gemaakt door Justin Groot
en Frank Veltkamp op pagina 14. Een schitterend en positief
plaatje van de kermis waarmee zij voor de dag kunnen ko-
men. Een oprecht woord van dank.

Maar ook alle cruiseschepen, schepen voor dagtochtjes, rond-
vaarten en schepen voor bruiloften, symposia en partijen lig-
gen stil.

Marshalhulp

De overheid heeft een soort Marshalplan ontwikkeld dat is wer-
king is getreden. De sociaaleconomische organisaties werken
gezamenlijk plannen uit om deze plannen te realiseren. Zij
doen hun uiterste best en vragen aandacht van de landelijke
regionale en plaatselijke overheden.
Het KSCC en het pastoraat zet haar nationale en internationa-
le netwerk in om hun activiteit ten bate van de gemeenschap
te ondersteunen.

Kortom: “zijn er voor elkaar om te helpen niet waar”.
“Denk aan je zelf en wees goed voor elkaar”.

Reacties altijd welkom.

Toch een goed weekend. Blijf gezond en wees er voor elkaar
Hope and Pray

Bernhard E.M. van Welzenes sdb
Landelijk aalmoezenier
Directeur KSCC

Ha Ha HaHa Ha
Ha Ha

Ha Ha

Nog een laatste bericht:

Pater Jos Jehaes, de aalmoezenier van het
voormalige kerkschip Emmaus in Luik en
hoofdaalmoezenier scheepvaart België laat
iedereen groeten. Hij maakt het goed en wenst
iedereen een goede gezondheid en zorg voor
elkaar.

Pater Kristiaan van der Linden, hoofdaalmoezenier van
Kermis en circus in België, pastoor Ernst Heller voormalig
hoofdaalmoezenier van kermis en circus in Zwitserland en
dominee Christine Beutler-Lotz werkzaam voor de circus en
kermis en de regio Nierstein in Duitsland en Urs Pilz en
Zsuzsanna Mata sluiten zich aan bij deze wensen.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL
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De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke
liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de
Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden
afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen
die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het co-
ronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, wor-
den nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede
Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen
aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft geno-
men gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter
genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te ne-
men in verband met de voorbereidingen voor de liturgische
plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidi-
ge situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid
van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.
Voor de Chrismamissen in de bisdommen  geldt dat deze in klei-
nere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig
zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de an-
dere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communice-
ren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams.

Missen, doop en uitvaart
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de be-
slotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.
Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de
eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende
toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in over-
eenstemming met de overheidsmaatregelen of de doorde-
weekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te
houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe
dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de
aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van
elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Com-

munie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men ver-
kouden is.
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en
kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming
moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In
geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te
zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrek-
king tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bid-
den of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om
daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien
men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden
waarin het coronavirus heerst.

Nederlandse Bisschoppen: Liturgische vieringen Palmzondag, goede Week en Pasen afgelast
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Door Hans Jacobs

Foto: Paul Breuker

2000 jaar geleden beschermt het masker het gezicht van een
Romeinse soldaat.
100 jaar geleden is het masker opgebaggerd in de rivier de
Waal en wordt het pronkstuk van het Valkhofmuseum.

8 april 2020 staat hetzelfde iconische beeld op het nieuwe
eiland Veur-Lent bij Nijmegen maar nu in reuzenformaat: 5,8 bij
4,4 bij 3,8 meter en een gewicht van 3,5 ton.

Een natuurgetrouwe weergave van hetzelfde eeuwenoude
gevechtsmasker, maar nu geboren uit de handen van de
Nijmeegse kunstenaar Andreas Hetfeld. Twee jaar heeft hij er
op de scheepswerven in Nijmegen en Millingen aan de Rijn aan
gewerkt.

Op 8 april wordt het beeld per ponton van Millingen naar
Nijmegen gevaren. Schipper Roy Valkenburg van de SHN
vertrekt rond 09.00 uur bij de werf in Millingen aan de Rijn en het
Romeinse masker van 3,5 ton wordt rond 12.00 uur in Nijmegen
verwacht. Het ponton vaart de stad voorbij, gaat rechts af
onder de Zaligebrug door. Op de kop van Veur-Lent wordt het
Masker op de fundering gehesen.
Later in het jaar wordt het beeld feestelijk aan burgemeester
Bruls over gedragen.

Gigantisch masker het nieuwe Gezicht van Nijmegen

De Romein komt naar Nijmegenar Nijmegen

Lees verder 
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Gezicht

Het gezicht gericht op de stad. Een monument van kracht,
elegantie en moed, het hedendaagse beeld van de oudste
stad van Nederland.
Het masker is een combinatie van creativiteit, ambacht en de
modernste CAD en 3D technieken. Een samenspel tussen de
Nijmeegse kunstenaar en bedrijven uit Nijmegen en omgeving.
Via een monumentale trap aan de achterkant kan de
toeschouwer door de ogen van het masker de stad Nijmegen
zien.

Trots

Voor Andreas Hetfeld is het een uitdaging om met
hedendaagse middelen de geschiedenis in beeld te brengen:
“Het masker moet ervoor zorgen dat iedereen in Nijmegen trots
is op haar geschiedenis.“
De bouw van het masker is het gevolg van een ideeënwedstrijd
rond het nieuwe stadseiland in het hart van Nijmegen. Andreas
ging zoeken en werd gegrepen door het Romeinse masker in
het Valkhofmuseum. Andreas: “Een topstuk met een iconisch
karakter en zó mooi: dát ga ik maken, maar dan uitvergroot.”

Lang heeft de stad Nijmegen met de rug naar de rivier de Waal
geleefd. Vandaag is de Waal weer het historisch hart van het
moderne Nijmegen. De stad heeft de rivier omarmd en is
opnieuw de slagader van de eeuwenoude geschiedenis.

Het masker is de bekroning van die nieuwe lente van de oudste
stad van Nederland.
Een historisch masker, het hedendaagse Gezicht van Nijmegen.

Voor een impressie bekijk de video op YouTube:
https://youtu.be/Xi0eRcllBi8

Exposities:

Rond het Romeinse masker zijn 
 diverse exposities te zien:

● Café de Zon, Oosterhoutsedijk Lent/Nijmegen van 8 april tot
en met 13 april foto’s en video-opnames.

● Museum Het Valkhof tot 5 juli met ‘de making of’.
● Stadhuis in Nijmegen: foto’s.
● Dekker van de Vegt Boekverkopers na 13 april foto’s van foto-

graaf Paul Breuker die twee jaar Andreas bij zijn werk gevolgd
heeft.

https://youtu.be/Xi0eRcllBi8
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Het coronavirus heeft ons in een onwerkelijke wereld
gebracht en omdat daar  voldoende over gesproken en
geschreven wordt nu nog wat over 75 jaar Bevrijding.
De verlaten straten nu roepen bij mij opeens daaraan vergeten
herinneringen op. Het lijkt wel of we weer de laatste
oorlogsdagen van mei 1945 meemaken want de lege straten en
het lege luchtruim zijn opvallend, precies zoals destijds toen we
wisten dat de capitulatie van der Duitsers een feit was. Geen
vliegtuigen met hun condens strepen noch overvliegende V1's
meer in de lucht, geen kanon werd meer afgeschoten, geen
geweerschoten noch mitrailleurvuur werd gehoord, noch
soldaten of militaire voertuigen op straat en in die stilte een
stralend meizonnetje net zoals nu bij het schrijven van dit stukje.

Samen met mijn broer liep ik toen met vader mee over de
kanaaldijk van het haventje van Labbegat naar het Oude
Maasje waar het front zich zo'n half jaar had bevonden. De
plaats ook waar zoveel slachtoffers waren gevallen bij de
aanvallen van het 30.000 man sterke Duitse leger in het Land
van Heusden en Altena, aanvallen die bedoeld waren om de
geallieerde troepen daar vast te pinnen en het
Ardennenoffensief zo te ontlasten. De Duitsers hadden zich
ingegraven in de noordkant van de zuidelijke Bergse Maasdijk
en hadden vrij zicht over de weilanden aan de zuidkant van het
Oude Maasje waar de geallieerde troepen zich hadden
ingegraven in hun schuttersputjes, koud en nat. Geen
benijdenswaardige positie. Veel aanvallen werden gestart om
die Duitsers van de zuidelijke Maasdijk weg te krijgen maar
smoorden even zoveel keren in een bloedbad. Pas toen het
Ardennenoffensief was mislukt trokken de Duitsers zich vrijwillig
terug naar de noordkant van de Bergse Maas.

En nu liep ik met vader in het nu veilige frontgebied, op
uitnodiging van soldaten die daar gelegerd waren en vaak bij
ons in de roef kwamen om over hun frontervaringen of de
familie te vertellen en soms ook om met handen en voeten
brieven te vertalen die zij van Hollandse meisjes hadden
ontvangen.

WINDKANTER

Op deze locatie aan de Bergse Maas was in 1944 een Duits
bruggenhoofd. Vier aanvallen werden er gedaan door Polen, Britten
en Canadezen. De eerste mislukte aanval door de 1e Poolse
Pantserdivisie was in de nacht van 30 op 31 december 1944. De
rweede mislukte aanval door de 1e Poolse Pantserdivisie was in de
nacht van 6 en 7 januari 1945. De derde mislukte aanval door
Britten en Noren was in de nacht van 13 op 14 januari 1945. De
vierde aanval werd gedaan door de 4th Canadian Armoured Division
van 26 tot 31 januari 1945.Deze aanval slaagde, op 31 januari 1945
trokken de Duitsers zich terug.
In totaal vielen er bijna 1200 slachtoffers tijdens deze vier
aanvallen.

Monument Kapelse Veer

Lees verder 
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Een droeve gebeurtenis vond plaats toen twee Poolse soldaten
die regelmatig bij ons aan boord kwamen tijdens een
nachtelijke patrouille door eigen vuur waren gedood, iets wat
blijkbaar wel vaker plaatsvond.

En nu liepen we dan over het open veld naar een
voetbruggetje, gelegd over het Oude Maasje, naar de Bergse
Maasdijk, Het geheel bood een rommelige aanblik. Bezaaid
met opengebroken munitiekisten, putten gevuld met lege
conservenblikjes, patroon- en granaathulzen en mortierzakjes,
inslagen van mortiergranaten en biscuitblikken gevuld met
zand die met toevoeging van benzine dienden als kachel voor
het verwarmen van eten en drinken. Luidruchtig werden we
ontvangen door met flessen zwaaiende soldaten van wie, zoals
vader ons later vertelde, er heel wat waren 'aangeschoten'. Ze
nodigden ons uit in hun verblijven, uitgegraven in de dijk. Met
munitiekisten als plafond en zijwand en gevuld met kleigrond
boden ze wat veiligheid tegen scherven en beschutting tegen
de kou en regen. Met kapokbedden, in gebruik om snel een
voetbrug te kunnen leggen, op de vloer vonden wij het als
kinderen best knusjes.

En wat nu vreemd overkomt, er was bij mij een kinderlijke
teleurstelling dat de oorlog afgelopen was, de als avontuurlijk
aanvoelende gebeurtenissen voorbij waren en vergetend de
angst die je voelde als er weer jachtvliegtuigen over de bomen
scheerden. Een kind went blijkbaar snel aan
oorlogsomstandigheden.

Corvee
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WANDEL-
NIEUWS

Beste
wandelvriendinnen,

-vrienden en lezers van
het Christoffel Nieuws,

Vandaag de dag is het zoeken naar
een weg om niet alles te laten
veranderen. Dat is niet eenvoudig als er
wordt opgedragen om zo veel mogelijk
thuis te blijven en als afstand houden en
evenementen niet laten doorgaan de
nieuwe norm is. Van dag tot dag zijn er
nieuwe uitdagingen om de nieuwe
griepaanval te mijden zonder te weten
uit welke hoek de wind waait. En hoe
wandel je door deze bedreigingen
heen? Als het kan van huis uit en dat is
een stuk eenvoudiger als het aan de
rand van de woonplaats is of in een
buitengebied. Als de gewenste afstand
in acht wordt genomen zijn er
mogelijkheden om er toch even uit te
gaan. En dat is voor de nabije toekomst
beter dan de bekleding van de bank of
stoel warm te houden.

Steeds vaker zijn mensen niet alleen op
pad om in de buitenlucht te zijn en de
gezondheid zo veel mogelijk op peil te
houden, maar combineren dit met
opruimen van de afval die anderen
achteloos of bewust in de berm
achterlaten. Want als wij denken dat we
een schoon volkje zijn, zal die gedachte
misschien moeten worden bijgesteld.

Honderden tonnen aan afval hangt er
aan de takken van bomen en struiken
langs de rivieren als er een periode van
hogere waterstanden is geweest. Het
zogenaamde zwerfafval komt er niet
vanzelf. Goed dat er mensen zijn die
onderweg zijnde helpen de troep weg
te werken.

Ruim 50.500 mensen leven in een
spagaat met de 104e Vierdaagse van
Nijmegen. Een deel zal binnen enkele
dagen te horen krijgen dat zij in 2021
weer een nieuwe poging mogen doen
om deel te nemen. 49.000 Zijn er dit jaar
toegelaten. Maar ja, hoeveel zekerheid
is er voor dit grote wandelfestijn? De
organisatoren handelen tot nu toe alles
af zoals dat alle jaren werd gedaan en
ook de voorbereidingen gaan door. En
uiteraard geldt dat dan weer niet alleen
voor de stichting De 4Daagse, maar
voor heel veel betrokkenen. Nog
drieënhalf maand te gaan lijkt een flinke
periode, maar veel is nog in nevelen
gehuld. 

Op www.wandel.nl staan heel veel tips
over routes in rustige gebieden en hoe
de nieuwe gedragsregels kunnen
worden gebruikt.

Henry Mooren

Is uw actuele e-mailadres
bij ons bekend?

www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Laatste Nieuws

'Ik ga ervan uit dat de Nijmeegse Vierdaagse doorgaat',
zegt burgemeester Bruls

De Nijmeegse Vierdaagse gaat vooralsnog door. Dat
zei burgemeester Bruls woensdagavond (1 april) tegen
gemeenteraadsleden die zo snel mogelijk duidelijkheid
willen hebben over het evenement, dat van groot
economisch belang is voor ondernemers in Nijmegen.

De Vierdaagse en de bijbehorende feesten betekenen een om-
zet van 63 miljoen euro voor de Waalstad. Veel ondernemers
moeten tijdig beginnen met investeringen, dus moeten zij vol-
gens sommige raadsleden ook zo snel mogelijk duidelijkheid
hebben.

'Praat elkaar niet de put in'

Maar burgemeester Bruls riep de raad op niet op zijn stoel te
gaan zitten en nu al piketpaaltjes te willen slaan. Bovendien
waarschuwde hij tegen pessimisme.
'En praat elkaar nu ook niet de put in, zo van; de Vierdaagse
gaat niet door. Als we zo doorpraten, hoef ik helemaal geen be-
sluit meer te nemen. Want dan is volgende week de Vierdaagse
afgelast, omdat iedereen begint af te haken.'
Bruls wijst erop dat de Vierdaagse - anders dan bijvoorbeeld de
Olympische Spelen - niet zo'n lange voorbereidingstijd nodig
heeft en begrijpt dat tijdige communicatie nodig is, als het wan-
delevenement niet kan doorgaan.

'Geen paniek, mensen. Het is pas in de derde week van juli. En ik
zeg hier ook maar even keihard; ik ga ervan uit dat de Vier-
daagse doorgaat. Daar ga ik gewoon vanuit, op dit moment. En
als het anders is, zult u het horen.'

BINNENVAART EN COVID-19

Nu de wereld door het COVID-19 virus bijna tot stilstand is
gekomen, zien we dat de logistieke sector nog steeds door
draait. Binnenvaart speelt hierin uiteraard een zeer belangrijke
en cruciale rol.  Elke sector kent zijn eigen specifieke
problemen en de binnenvaart is daarin niet anders. Om onze
leden zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien,
volgt hierbij een overzicht met specifieke informatie
aangaande de binnenvaart en de huidige COVID-19
pandemie.

● Zo heeft de CCR een speciale COVID-19 pagina ingericht, te
raadplegen via: https://ccr-zkr.org/13070000-nl.html

● Ook het Centrale Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart heeft
een eigen webpagina ingericht:
https://www.cbrb.nl/coronavirus

● Het Verbond van Verzekeraars kent ook een eigen
coronawebsite (met apart gedeelte over transport):
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-
risicos/coronavirus

● The Shipowners club kent tevens een eigen Corona-pagina:
https://www.shipownersclub.com/novel-coronavirus-2019-

Wist u dat u bij het KSCC
Schipperscentrum in Nijmegen

een gratis Bijbeltje kunt ophalen.

https://ccr-zkr.org/13070000-nl.html
https://www.cbrb.nl/coronavirus
https://www.cbrb.nl/coronavirus
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
https://www.shipownersclub.com/novel-coronavirus-2019-ncov/
https://www.shipownersclub.com/novel-coronavirus-2019-ncov/
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

Heilige Corona sta ons bij!

Hoe kan het anders dan dat mijn stukje dit keer over Covid-19
gaat! Wat hebben we toch altijd genoten van circussen,
kermissen en allerlei evenementen! En we vonden het maar
heel gewoon! Maar dan gebeurt het: de wereld staat stil! Een
virus, onzichtbaar voor het oog, houdt de hele wereld in zijn
greep en wij? Wij blijven binnen, hebben meer aandacht voor
elkaar, kijken naar mensen die het minder goed hebben,
proberen te helpen waar dat kan en hopen dat na twee
maanden (net als in China) we ons normale leven weer
kunnen hervatten…

Corona heeft ons geleerd te beseffen hoe goed we het
hebben! Hopelijk is dat niet voor niks geweest! Door de rust van
nu te ervaren, gaan we straks niet meer naar drie dingen
tegelijk op een dag, plannen onze agenda’s niet meer zo vol
en hebben we meer oog voor elkaar en staan we mensen bij
die dat nodig hebben!!!

Na deze ramp zullen er veel verjaardagsfeesten en andere
jubilea ingehaald worden! De Corona-bevrijdingsfestiviteiten!
Het is te hopen dat de circussen deze tijd te boven komen en
dat we straks weer als kinderen zo blij de circusvoorstellingen
bezoeken! Ik eindig met een column die een goede vriend
van ons, Jo Kelleter schreef en die ik jullie niet wil onthouden!
Lees die op de volgende pagina.

Heel veel sterkte en pas goed op elkaar!

Kitty Cuijpers



Christoffel Nieuws pagina 13← terug naar pagina 1

Mariakapelletje

Bij goed weer en als ik zin heb om te gaan wandelen, ga ik regel-
matig naar het Mariakapelletje dat op loopafstand van ons huis
midden in de mooie natuur ligt. Het is gebouwd door Brabantse stu-
denten in de jaren vijftig.
Ik doe dat vooral ook als ik zorgen heb en even een moment voor
mezelf wil hebben om rustig over zaken die mij soms doen wakker
liggen, na te denken. Het geeft me rust. Er branden altijd wel kaars-
jes en ik kan telkens weer geboeid naar hun grillige dans kijken.

Van de week ben ik er weer geweest. Ik heb gezondheid en be-
houd gevraagd voor degenen die mij zeer nabij zijn en die mij dier-
baar zijn, want je weet het maar nooit met die corona uitbraak.
Het juiste medische antwoord is nog niet gevonden en we zullen,
naar het zich laat aanzien, daar nog wel enige tijd op moeten
wachten.
Ik heb dus maar het zeke-
re voor het onzekere ge-
nomen en ben
teruggekeerd naar het
oude recept dat ik heb
geleerd van mijn vader
en moeder.

Kennelijk was ik niet de
enige, want ik heb in al
de jaren dat ik in dat ka-
pelletje kom nog nooit
zoveel kaarsen zien bran-
den.
Nood leert kennelijk toch
weer bidden.

Jo Kelleter 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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KERMIS

KERMISVIEREN

'Kermisvieren' is eigenlijk hetgeen wat ik het liefste doe. En u, als
lezer, neem ik graag mee naar één van die ruim 1.400 Neder-
landse kermissen. Tussen maart en oktober zijn de bijna 1000
exploitanten op reis. Samen met hun duizenden attracties, hun
gezinnen, het personeel, onze toeleveranciers en uiteraard de
Rijdende School.
In die kakofonie van geluid, geuren en kleuren, het Nederland-
se kermisfeest, iedere week weer op een andere plek, de mys-
tiek van het reizende pretpark, daarin mag ik al voor het 5e
jaar voorzitter zijn van een bevlogen brancheorganisatie. En ik
ben trots op die wereld, op onze ondernemers, het Nederland-
se kermisbedrijf!
Maar vanaf donderdag 12 maart jl. is er een nieuwe werkelijk-
heid: Corona beheerst onze wereld. Een toekomst die voor zo
velen onzeker en onveilig is. En dus een samenleving zonder
kermis. Tot 1 juni sowieso geen feestjes, festivals, vieringen,
voorstellingen, kraamvisites, evenementen, etc., etc. en dus
ook geen kermis. Geen Pasen, geen Koningsdag, geen corso's,
geen Bevrijdingsdag, geen Hemelvaartsdag en geen Pinkste-
ren. Alles staat stil. De kermis staat op slot.
Onze voornaamste taak voor de komende maanden is om ge-
zond te blijven, te overleven en te zorgen voor onze dierbaren.
Onder andere voor de oudere generatie, waar wij als kermisfa-
milies bij uitstek, zo trots op zijn. De toekomst is erg onzeker.
Wanneer mogen wij weer voor u onze 'rondjes draaien'? De
wereld zal er na Corona heel anders uitzien. Nederland zal er
na deze crisis heel anders uitzien…

Maar één ding weet ik zeker. De kermis komt terug! Buiten, op
pleinen en in straten, in dorpen en in steden, voor al die 17 mil-
joen Nederlanders want ‘uw vermaak is onze taak!’
Ik wens iedereen ongelofelijk veel sterkte, gezondheid en wijs-
heid voor de komende onbestendige en sterk veranderlijke tijd
en toekomst. Denk aan elkaar, want samen staan we sterk!

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter van de Nationale Bond van
Kermisbedrijfhouders BOVAK

De kermis komt terug! Bekijk de video hier!

Het coronavirus verplicht het kermisbedrijf tot een tijdelijke
sluiting. Om duidelijk te maken dat het echt een tijdelijke
sluiting betreft, maar ook om duidelijk te maken dat de kermis
springlevend is, dat de kermis overleefd en dat de kermis leeft!,
hebben Frank Veldkamp en Justin Groot van online
kermisvakblad De Kermiscarrousel een prachtig promotievideo
gemaakt. Met deze 8 minuten durende video willen ze
uiteraard ook alle exploitanten een hart onder de riem steken.

https://youtu.be/QAZLNY6T7kk
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FINANCIËN

Onderneming en gezin waren
door de binnenvaart

Onderstaand licht  ik een paar relevante maatregelen toe die
de regering heeft bedacht om ondernemend Nederland door
de nieuwe crisis te loodsen.
Dat is fijn, goed en nodig om het ondernemershoofd boven wa-
ter te houden. Het gaat echter om veel meer. De (latente) angst
regeert:  onze (en natuurlijk die van familie en vrienden) gezond-
heid, de onzekerheid, het ogenschijnlijk ontbreken van perspec-
tief, het terug geworpen worden op jezelf, het communiceren
op afstand, de onvoorspelbaarheid, het niet grijpbare.
Ondernemers zijn gewend de regie te nemen en te houden.
Daar zit nu ook zeker een probleem. De broosheid in brede zin
kan verstikkend werken. Optimisme verandert in realisme.

De regels die dagelijks tot ons komen over waar we ons aan
moeten houden en hoe we ons moeten gedragen, zal ik nu niet
noemen. Die zijn overbekend. Ik beperk mij tot "de maatregelen
van kabinet voor banen en economie":
● een ondernemer die een omzetverlies verwacht van minimaal

20% kan bij het UWV voor (voorlopig) een periode van 3
maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
Deze bedraagt maximaal 90% van de loonsom. De regeling
heet "Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbe-
houd". Op deze wijze wordt het betreffende personeel niet
ontslagen.

● het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelf-
standige ondernemers (ook zzp'ers) te ondersteunen. Dit loopt
via de gemeente waar men ingeschreven staat. De uitkering
bedraagt € 1.050 voor alleenstaanden en € 1.500 voor een ge-
zin. Er zijn versoepelde voorwaarden (geen partner - en vermo-
genstoets). De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald.

● Er is een noodfonds in het leven geroepen waar ook een be-
roep op kan worden gedaan. De bijdrage bedraag in dit geval
maximaal € 4.000 (mede afhankelijk van omzetverlies) netto.
Ook hier kan de gemeente op worden aangesproken.

● méér en voldoende cash is voor ondernemers nu een halszaak.
Dit kan worden bereikt door het vragen van uitstel bij de belas-
tingdienst van lopende belastingaanslagen. Te denken valt aan
omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting
en loonheffing.  Voorlopige aanslagen 2020 kunnen (fors) wor-
den terug gebracht waardoor die helemaal niet meer verschul-
digd zijn.

● méér cash kan ook worden bereikt door het vragen van uitstel
van aflossingen (en soms ook rente) bij de banken.

● ook het aanvragen van door de Staat gegarandeerd krediet bij
uw bank behoort nu tot de extra mogelijkheden. Het (latente)
risico wordt hierbij door de bank bij de staat neergelegd. Met
dit krediet kan worden voldaan aan lopende verplichtingen en
doorgaande bedrijfslasten. Een zusje van deze regeling heet
"Garantie Ondernemersfinanciering".  Hierbij wil het Ministerie
van Economische Zaken voor een deel garant staan voor (late-
re) aflossingsverplichtingen.

Ik hoor u denken: uitstel en extra krediet: leuk maar het moet wel
een keer (terug)betaald worden. En kan dat dan wel? Dat weet
op dit moment eigenlijk nog niemand. Het gaat, zoals gezegd, nú
om cash. Nadat alles is genormaliseerd, moeten we om de tafel
(met de bank) om te bezien waar we staan en maatwerk leveren
om de (nieuwe) exploitatie weer in evenwicht te brengen met
alle (nieuwe) verplichtingen.  Stuurmanskunst is dan vereist.

Alle lezers: van harte sterkte gewenst in
deze voor allen bizarre en onwezenlijke tijd.

Met vriendelijke groet,

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl
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GEBOREN

Op maandag 2 maart is Mik Jongejan geboren.
Zoontje van Wouter Jongejan en Lionne Beijer en
broertje van Melle. Correspondentieadres: Piet
Jansenstraat 1, 6644 BL Ewijk.

Op woensdag 11 maart is Joseph Johannes
(Jopie) Rooze geboren. Jopie is het zoontje van
Jopie Rooze en Michelle de Voer.
Correspondentieadres: De Rotstuin 39, 7325 GB
Apeldoorn.

Op dinsdag 17 maart is Jopie Sirre geboren.
Zoontje van Arjan Sirre en Melissa van der Marel
en broertje van Marina. Correspondentieadres:
Diamant 39, 1703 EV Heerhugowaard.

OVERLEDEN

Op woensdag 25 maart is, in de leeftijd van 78 jaar, mevrouw
M.G. (Riet) van Thull – Mulders overleden. Weduwe van Colla
van Thull. Op 31 maart is in besloten kring afscheid van Riet
genomen. Correspondentieadres: De Lingert 5502, 6605 DM
Wijchen.

Op woensdag 25 maart is, in de leeftijd van 91 jaar,
Michaël Hubertus Henricus (Michaël) Verschuren
overleden. Weduwnaar van Antje Durinck. Er is in
besloten kring afscheid van Michaël genomen.
Correspondentieadres: Fam. W. Verschuren,
Estafette 32, 2924 VB Krimpen aan den IJssel.

Op donderdag 26 maart is, op de leeftijd van 61 jaar,
Pieter Hendrikus (Piet) Visser overleden. Echtgenoot
van Albertina Visser.
De afscheidsdienst had plaats op donderdag 2 april.
Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus
was alleen de naaste familie en een kleine groep
genodigden aanwezig.

Op zaterdag 28 maart is, in de leeftijd van 85 jaar,
Wilhelmina Lamberta Maria (Wil) van Dongen
overleden. De afscheidsdienst had plaats op
donderdag 2 april in de Onze Lieve Vrouw van
Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen.
Correspondentieadres: Kwakkenberg 15, 6523 MJ
Nijmegen.

Lees verder 
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OVERLEDEN (vervolg)

Op zondag 29 maart is, op de leeftijd van 90 jaar, Theresia
Geertruida Johanna (Thérèse) van Neijenhoff - Timmermans
overleden. Weduwe van John van Neijenhoff. De
uitvaartdienst had op woensdag 1 april plaats in Maasbracht.
Correspondentieadres: Familie Oom, Echterstraat 162, 6051 GC
Maasbracht.

Op maandag 30 maart is, in de leeftijd van 87 jaar,
Willem Gerard Adrianus (Wim) van Alem overleden.
Echtgenoot van Marietje van Alem – van de Helden.
De uitvaartdienst neemt om 9.30 uur op vrijdag 3
april plaats in Crematorium Tussen de Bergen te
Roermond. Correspondentieadres: Hernastraat 9,
6051 GE Maasbracht.

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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3-4 Dhr. Johan Mooren; Pierre Benner; Ronald Vermeeren;
 Helga Hilda; dhr. Jan van Bon; Noël van Giesen.
4-4 Dhr. Peter Peters vh m/s “Timshel”; Daisy van de Elshout;
 Ria Poppelier-Janssen m/s “Clamarant”; Theo Wanders.
5-4 Derek Hoogenboom; dhr. Stan Wennekes, “Mego";

Karin van Bremen.
6-4 Dhr. Kees Lagarde v/h “Femmy”; Jonathan Janssen;
 Yvonne Kieboom; Ad Vermeeren; Tallie Hilger.
7-4 Sjaak Bosman; Gerard Derksen.
8-4 Wanda Pruyn-Reymers; Jan Janssen; Henk Verberck jr.;
 Isis Sep; Jolien Kropman; Maria Rutjes-Straatman.
9-4 Ton Janssen m/s “Padua”; Harm Jacobs.
10-4 Richard Stegers; Greet Heymen-Span.
11-4 Pieter Driessen; Mieke Kuenen.
12-4 Mevr. Mia Meesters; Patrick Kruyt.
13-4 Theo de Bot; dhr. Klaas Bomert jr; Merel van der Donk;
 Erik Verwijk; mevr. Lies Brevoord; Lucas Timmerman;
 Yvonne Buitinck; mevr. Bep Savelkoul.
14-4 Eveline Vermaas; Cor van de Wijgaart; Stijn van Os.
16-4 Johanna Peters-van Soest m/s “Claudia”; G. Verschuren;
 dhr. Bernard Derksen; Martin de Jong; Anneke Schot.
17-4 Sabine Bronswijk. Wim Wanders vh m/s. Orion.

PALMZONDAG 5 APRIL

Mevr. Thérèse van Neijenhoff-Timmermans,
mevr. Wil van Dongen, dhr. Willem van Alem,
Floor Peters en kleinzoon Johan,
dhr. J. Pruyn Oranje B, Jan en Thé Pruyn,
dhr. Herman van den Brink en dochter Nancy,
Pater Pachalis, ouders Verschuren-Hoornick,
dhr. G. van der Heijden,
Robert de Boer.

EERSTE PAASDAG 12 APRIL

mw. Gerrie Bennik, ouders van Gils-Luyer, ida en Toon,
Tobias Savelkoul, mw. Zus Kortsmit-Regter,
mevr. Helena Cornelia –Leny- Slokkers-Vermaas,
ouders Slokkers-Meijer,
ouders Jo en Jeanny van Ingen-Loijens,
ouders Harry en Nelly Mooren-van Vliet,
dhr. B. Stevens en Gerard Stevens,
dhr. Evert Bosman en overledenen familie Bosman,
dhr. Bertus Opdam,
ouders de Bot-Neff en George de Bot.
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* 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. 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 Reade.
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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Rijdende School in tijden van corona

Kermissen zijn afgelast, circustenten
afgebroken en alle scholen zijn dicht… Wat
een ongekende maatregelen in een
welvarend land als Nederland! Dit hebben
we nog nooit meegemaakt en betekent
ongelooflijk veel voor u, als exploitant, maar ook voor het
onderwijs. De Rijdende School probeert haar steentje bij te
dragen in deze roerige tijden. Zo hopen we dat onze
leerlingen, hun ouders, maar ook de winterscholen de
komende weken een klein beetje plezierig doorkomen.

Bij de Rijdende School lag sinds vorige week vrijdag een plan
van aanpak klaar. Vanaf maandag zouden wij overstappen
op alleen nog maar afstandsonderwijs! Dit om het risico voor
de volksgezondheid niet verder te vergroten, maar ook om
niet het risico te lopen scholen en leerkrachten naar een plek
te sturen waar uiteindelijk geen kermis/circus is en geen
leerlingen zijn. We waren namelijk blij dat we op het nippertje
de grote school uit Praag hebben kunnen ophalen en onze
leerkracht daar ter plaatse nét voor de sluiting van de grenzen
veilig terug in Nederland was!
Ons plan van aanpak was voorbereid op een sluiting van alle
scholen. Niet wetende uiteraard dat dat meteen al vanaf de
week erop een feit zou zijn. Met een basis van zo’n 65 (van de
ruim 200) leerlingen en bijna 20 (van de 30) leerkrachten die al
gewend zijn afstandsonderwijs te volgen of verzorgen, is het
voor ons makkelijker schakelen dan voor veel andere
basisscholen. Veel van deze leerlingen hadden al een laptop
van de Rijdende School in huis of ze stonden ‘ingespoeld’ klaar

om langs te brengen. Met nog eens dertig reserve laptops op
de plank en veel ouders die zelf beschikken over een
computer of tablet, zijn we heel goed voorbereid op de
ondersteuning van onze leerlingen en hun ouders.

Op dit moment worden onze leerlingen op diverse manieren
ondersteund. Sommigen ontvangen afstandsonderwijs zoals zij
en wij dat gewend zijn. Deze kinderen waren bijvoorbeeld al
op reis of gingen wegens een longziekte al niet naar de
winterschool die toen nog open was. Ook hebben we rekening
gehouden met kinderen waarvan ouders/verzorgers ernstig
ziek zijn. Ook zij konden al eerder afstandsonderwijs krijgen
indien gewenst.

Onderstaand artikel is ons op donderdag 19 maart toegezonden. Helaas te laat voor de vorige nieuwsbrief.
We wilden u het artikel echter niet onthouden, daarom  plaatsen we het nu.

Lees verder 
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Door de sluiting van alle basisscholen in het land, zijn daar
twee vormen van ondersteuning bij gekomen. Zo
ondersteunen we nu ook ouders en leerlingen bij het werk dat
ze vanuit hun winterschool krijgen. Op deze manier zorgen we
ervoor dat de betreffende leerling de aansluiting met de
winterschool blijft houden. Per leerling wordt gekeken waar de
behoefte ligt en of extra ondersteuning vanuit de Rijdende
School gewenst is. Sommige winterscholen, ouders en
leerlingen redden zich immers prima met het pakket dat de
winterschool geeft. Consulenten staan hierover in nauw
contact met hun consulentgezinnen. Daarnaast hebben we
onze hulp aangeboden aan de winterscholen. Met onze
jarenlange ervaring met afstandsonderwijs, denken we scholen
te kunnen adviseren en inspireren. Hier wordt al gebruik van
gemaakt.

De medewerkers van de Rijdende School zitten dus absoluut
niet stil! Naast bovengenoemd onderwijs en advies worden er
rijdende scholen opgeknapt van binnen en buiten, nieuwe
bestickering aangebracht (de nieuwe logos’), (vanuit huis)
routes ingevuld, een (financieel) jaarplan geschreven,
personeelsbeleidsplan herzien, rekeningen betaald et cetera.
Bovendien wordt vandaag de eerste ‘live’ les uitgezonden via
onze Facebook-pagina. Deze live-lessen gaan we vaker
verzorgen als het een succes blijkt. Iedereen mag en kan
meedoen! En er is nog meer creatiefs in de maak voor onze en
alle leerlingen die nu noodgedwongen thuis zitten. Zo hopen
we het voor leerlingen en ouders een beetje leuker, leerzamer
en aangenamer te maken in deze toch al moeilijke tijd. Hou
onze facebookpagina maar in de gaten. De Rijdende School
draait door….

Met vriendelijke groet,

Nora Booij
Directeur bestuurder
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Pada Selasa, 24 Maart 2020

Beste Aalmoezenier Bernhard van Welzenes en de hele KSCC
Gemeenschap/Parochie,

Covid-19 heeft het dagelijkse leven overal in de wereld stil
gelegd ook hier in Indonesië. Bijna al de gesprekken gaan over
het coronavirus, de scholen zijn al ruim twee weken dicht.
Vieringen in de kerk en samenscholen is verboden.

Niets vreemd! Het werk ligt helemaal stil. 15 maart heb ik nog
een groep weg willen brengen naar Cikarang, maar
uiteindelijk zijn ze alleen vertrokken omdat ik het voor mezelf te
riskant vond om naar Jakarta en Cikarang te gaan. Een week
geleden stonden nog twee kandidaten klaar om te vertrekken,
het bedrijf had geen bezwaren, maar ik heb de knoop maar
door gehakt. Ik vond het niet verantwoord om ze te laten
vertrekken. De ouders waren het daar helemaal mee eens.

Indonesië is iets groter dan Nederland, 230 miljoen inwoners,
de stad Jakarta heeft er 14 miljoen. Er wordt overal heel serieus
en hard gewerkt, maar de medische voorzieningen zijn hier bij
lange na niet zoals bij jullie.

Deze epidemie coronavirus zal heel veel mensenlevens gaan
opeisen. Eind mei is het einde van de ramadan en dan
beleven we hier ieder jaar een volksverhuizing. Vorige week zijn
er al duizenden vroegtijdig naar huis vertrokken, maar hier is nu
een einde aangekomen door de overheid. De gezondheid
gaat boven de traditie.

Veel desa's en kampongs (dorpen en wijken, red.) hebben zelf
een lockdown ingesteld. Die er niets te zoeken hebben
worden geweerd om zo de verspreiding tegen te gaan. Was
het tot gisteren 1 meter afstand houden dat is nu ook 1 ½

meter. Winkels en warenhuizen beginnen hun poorten zelf te
sluiten. Ze zijn dat niet verplicht. Net als eetgelegenheden - die
hebben we hier heel veel - die nog open mogen zijn.

Gelukkig zijn heel veel mensen verzekerd bij de BPYS, de
ziekteverzekering. Dat hebben we wel, maar of die alle kosten
kunnen dekken is nog de vraag. Covid-19 is een hele grote
uitdaging. Laten we maar, gebedje richten tot Santa Corona.
Eucharistievieringen via live streaming internet ook al twee
weken, worden door de 35 bisdommen zelf georganiseerd.
Laten we in deze onzekere tijden maar wat extra voor elkaar
bidden zodat we deze beproeving doorkomen, dat kan nooit
kwaad.

Salam (gegroet) van uit Muntilan Indonesië van

Broeder Wilhelm Leensen FIC
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOT NADER ORDER
AFGELAST

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

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2020
DE EUCHARISTIEVIERINGEN IN HUIZE ANTONIUS
ZIJN TOT NADER ORDER AFGELAST.

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

AGENDA SOOS Maasbracht 2020
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOT NADER ORDER
AFGELAST

Contactpersoon voor Maasbracht: Fons Markgraaf,
E-mail: info@maas-binnenvaartmuseum.nl
Website: http://maas-binnenvaartmuseum.nl/index.htm

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2020
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOT NADER ORDER
AFGELAST

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/

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2020
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOT NADER ORDER
AFGELAST

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

Accepteer zoals het is.
Laat los zoals het was.

Geloof in wat zal komen.

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.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/
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN 2020

Alle activiteiten en bijeenkomsten
zijn tot 13 april afgelast.
Het programma voor de Goede Week en
Pasen is op gezag van de
Nederlandse bisschoppen afgelast.

Zo. 5-4 11.00 uur Palmzondag in besloten kring en via live-
stream te bekijken. Zie hieronder.

Zo. 12-4 11.00 uur Eerste Paasdag. U kunt de viering volgen via
live-stream.

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

Vastenactie 2020

Ook Sri Lanka is getroffen door het virus.
Op dit moment mogen de mensen tot
vrijdag helemaal niet naar buiten, daarna hebben ze even tijd
om boodschappen te doen.
Het is het tweede jaar dat men daar een ramp heeft. Vorig
jaar werd op Paaszondag Sri Lanka getroffen door de vreselijke
bomaanslagen.
Veel mensen zullen het niet redden, vooral de mensen die met
het toerisme te maken hebben. Men was voor deze crisis weer
optimistisch, zeker aangejaagd door de regering die allerlei,
niet realistische voorspellingen deed.
Het geld voor de kinder- en bejaardenhuizen kwam doordat
de zeer gelovigen christenen een bijdrage leverde aan de
priesters en zusters om hen te steunen in hun werk. De kerken
zijn dicht en de mensen moeten zelf worstelen overeind te blij-
ven. Dus van donaties zal geen sprake zijn.

Wij blijven ons inzetten om hen te steunen.
Een bijdrage zal dus altijd welkom zijn.

Hartelijke groet,

Pam van den Beld

Op zondag 5 april is de H. Mis live te volgen via een
uitzending op internet.

De H. Mis begint zoals vertrouwd om 11.00 uur.
Wanneer u geen e-mail van ons hebt ontvangen ga naar

onze website of klik op onderstaande de code.

https://youtu.be/QvBMpe_RAlQ

H. Mis Palmzondag live te volgen

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
https://youtu.be/QvBMpe_RAlQ
https://youtu.be/QvBMpe_RAlQ
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Mijn project was Oeganda. Ik ben
met een paar leerlingen van mijn
school (Citadel College) naar
Oeganda geweest. Gelukkig
heeft deze reis door kunnen gaan
voordat Corona echt in Europa
tot stand kwam. Hier ben ik heel
erg blij mee. De reis naar Oegan-
da was geweldig! Een echte le-
venservaring om nooit meer te
vergeten. Ik heb heel veel gezien
en ook zo veel mogelijk
mensen/projecten geholpen.
Hiermee ben ik onder andere drie
dagen bij YoChild geweest. Dit
project heeft u onder andere ge-
holpen door een donatie aan te
geven. Hier hebben ze een huisje
voor gebouwd voor een gezin
met een oma en zeven kleinkin-
deren. Wat waren ze hier blij en
gelukkig mee! Zij leefden eerst in
een huisje dat ongeveer even
groot was als onze woonkamer.

Dit huisje was een stuk groter en
verdeeld in verschillende kamers.
Ik heb onder andere mee gehol-
pen met dit huisje te bouwen. Ze
waren er heel dankbaar voor. Ik
heb bij YoChild heel veel mensen
en kinderen leren kennen. Ze wa-
ren allemaal zo lief en gastvrij. Bij

YoChild heb ik ook veel families
geholpen en bij het project zelf
heb ik ook heel veel vrijwilligers-
werk verricht. Dit was heel mooi
en dankbaar werk. We hebben in
Oeganda ook nog even de toe-
rist uitgehangen. We zijn een keer
gaan zwemmen en de krachtig-
ste waterval van de wereld be-
zocht. Dit was ook een leuke
ervaring. Wij hebben als school in
Oeganda een school gebouwd.
Deze school (in Oeganda) heet
dus ook het Citadel College. De-
ze school hebben we twee da-
gen bezocht. Het zag er heel

netjes uit en ze hadden genoeg
voorzieningen. Zoals verschillende
klaslokalen met een dak, wc’s,
docenten en genoeg eten en
drinken. Bij dit project hebben we
de muren geverfd. Omdat het er
dus al zo goed uitzag hoefden
we ook niet veel meer te doen.
De kinderen waren heel lief. Ik
heb veel met ze gespeeld en ge-
danst. De foto rechts hier waren
de kinderen met onze groep van
de school. De blauwe jurkjes en
pakjes zijn de schooluniformen.
Aan het einde van deze reis heb-
ben we Kim bezocht. Kim was
een Nederlandse vrouw die een
eigen ziekenhuis had opgericht in
Oeganda. Het was een privé zie-
kenhuis en het zag er prachtig uit.

We hebben ook in het ziekenhuis
mogen kijken. Hier werden vooral
ondervoeden kinderen opgevan-
gen die waren gevonden. De
dokters probeerden deze kinde-
ren beter te maken. Vaak lukten
dit, maar soms ook niet. Het was
heel mooi om te zien hoe Kim
voor die kinderen zorgde. We
hebben ook twee nachten bij
Kim thuis geslapen. In deze da-

gen zijn we nog langs verschillen-
de gezinnen geweest om te
kijken hoe het met de kinderen
ging. De kinderen waarbij het niet
goed ging hebben we eten ge-
geven en andere nodige spullen
om beter te worden. Het was een
prachtige reis om nooit meer te
vergeten. Ik heb goed gezien dat
niet iedereen het zomaar zo
goed heeft als in Nederland. Wij
hebben het zo goed hier en daar
mogen we echt dankbaar voor
zijn. Het was prachtig om de kin-
deren een lach op hun gezicht te
geven en om gezinnen/mensen
te helpen. Het was een levenser-
varing.
Dionne

Mijn reis naar Oeganda

Een reisverslag door Dionne Rutjes
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Vastenactie 2020

Een reactie uit Haïti op jullie oproep van
enkele dagen geleden.
Ruim een week geleden zijn ook hier twee gevallen met
besmetting van het coronavirus vastgesteld. Dezelfde dag
heeft de regering de sanitaire noodtoestand afgekondigd:
● vliegvelden, grenzen en havens per direct gesloten behalve

voor vervoer van goederen.
● scholen, universiteiten, kerken en voodoo tempels per direct

gesloten.
● cafés, restaurants, winkels en industrieterreinen gesloten.

Supermarkten, apotheken en pompen blijven open.
● ambtenaren werken in ploegendienst een week thuis.
● samenkomsten met meer dan 30 mensen verboden, blijf zo

veel mogelijk thuis en houd anderhalve meter afstand.

Nu zijn  we meer dan een week verder. Er zijn inmiddels 15
besmetting verspreid over meerdere provincies. De mensen
blijven niet thuis, op straat is het bijna even druk als voor de
noodtoestand. Het openbaar vervoer gaat door en zoals altijd:
er kan er nog wel een bij! Ze zitten als haringen in een ton! Een
groot gevaar dat het aantal besmettingen snel zal toenemen.
Dat hebben we ook gezien in de Dominicaanse Republiek.
Daar begon het met enkele besmettingen nu zijn er al
honderden en zeker 20 doden.

Haïti is hierop niet voorbereid. De ziekenhuizen zijn slecht
uitgerust en er is niet voldoende beschermingsmateriaal voor
dokters en verpleegsters!

Je kunt de mensen wel vragen hun handen te wassen met
zeep, maar de meeste mensen hebben geen stromend water
in huis en ook op de markten waar het krioelt van de mensen
zijn bijna geen sanitaire voorzieningen.

Voor de scholen is het een ramp! Er zijn al ruim drie maanden
verloren gegaan omdat het land op slot zat en nu dit. Ik vrees
dat we pas aan het  begin zijn en God alleen weet wat ons
nog te wachten staat.

Onbegrijpelijk dat zo'n virus de hele wereld op zijn kop kan
zetten! In Europa zijn de problemen groot, maar daar wordt
gedaan wat mogelijk is om het lijden te verlichten. Haïti heeft
niet die mogelijkheden en rekent op de Voorzienigheid en hulp
van buitenaf, maar die zal beperkt zijn omdat bijna alle landen
problemen hebben.

Ten slotte hartelijk dank voor "Christoffel" dat ik tweewekelijks
ontvang en met veel belangstelling lees.
Van harte fijne en sfeervolle Paasdagen en een vriendelijke
groet,

Wim Boksebeld sdb



Christoffel Nieuws pagina 28← terug naar pagina 1

Boek: De vaart van familie De Beijer hier te bestellen
Met de titel ‘De vaart van de familie De Beijer’ heeft Harrie de
Beijer de geschiedenis beschreven van het reilen en zeilen van
zijn familie op de binnenscheepvaart.

Het boek kost € 25,-, exclusief verzendkosten. Geïnteresseerden
in het boek (omvang 250 bladzijden geïllustreerd met foto’s)
kunnen het boek bestellen door zich bij Harrie de Beijer melden
via:

�� telefoon 0481- 42 32 51, of via
�� e-mail: harriedebeijer@kpnplanet.nl of
�� door het bedrag vóór 1 mei over te maken op IBAN-

nummer NL11 ABNA 0602088674 t.n.v. H.J.G. de Beijer

Begin mei wordt het boek bij de drukker besteld. De oplage is
gebaseerd op de bestellingen vooraf van het boek die zijn ont-
vangen. Medio mei rolt het boek van de “drukpers”.

In het boek gaat Harrie terug naar de 19e eeuw en begint bij
zijn overgrootouders: Hendrik de Beijer (geboren 1839) en zijn
vrouw Geertruida Loermans. Het reilen slaat op de handel en
wandel van de familie: schippers op de binnenvaart die voor-
namelijk zand, grind en grindzand wonnen, vervoerden en ver-
handelden. Het zeilen slaat natuurlijk op de voortstuwing van
het schip: van zeilschip naar motorschip.

Het eerste schip wat hij traceerde van zijn familie was de bouw
van de aak de Theodora in 1898 (zie foto). Per familietak (vier
stuks) heeft hij, van vier generaties De Beijer, de geschiedenis
uitgewerkt met het accent op de schippers en hun schepen.
Hierbij heeft hij de ‘vaart’ van de familie geplaatst in relatie tot
de technische, economische en maatschappelijke ontwikkelin-
gen.

De schippers beheerden met hun familie ook een hofstede in
de Gendtse buurtschap Hulhuizen. Na WO II werden de sche-
pen groter en het afzetgebied kwam verder van huis te liggen.
De schippers richten zich meer op het bestaan als schipper en
minder op het bestaan als agrariër.

In de periode rond WO II tot zo ongeveer 1970, waren zo’n 25
personen van de familie De Beijer werkzaam op de Binnen-
vaart. Maar het schippersvak ging steeds minder over van va-
der op zoon. Uiteindelijk vaart Jacco met zijn motorbeunschip
de Gendtia nog als enige De Beijer.

Met dank aan Harrie de Beijer.

“Hier lost de St. Antonius zelf zand (zelflosser), vermoedelijk in de haven van
Nijmegen. Links van de mast staat Hein de Beijer en, staande in het gang-
boord, met zijn hand leunend op het roefdek, Gert Heusingveld uit Gendt.
Het fokzeil is samengevouwen en hangt aan het stag. Volgens mij zijn de
mast en de giek van hout. Deze foto moet vóór 1931 zijn genomen.”

De vaart van familie De Beijer



Christoffel Nieuws pagina 29← terug naar pagina 1

Wereld Circus Dag

Ook de Wereldcircusdag van 18
april is i.v.m. coronacrisis afge-
last.

In een brief aan de wereldcir-
cusgemeenschap heeft de be-
schermvrouw van Fédération
Mondiale du Cirque, prinses Sté-
phanie van Monaco, haar me-
deleven betuigd met alle
slachtoffers van het coronavirus
en de hoop uitgesproken dat de
circusgemeenschap gecom-
penseerd kan worden voor ge-
derfde inkomsten door de
overheid en de EU.

AFGEL
AST

Annulering IVR Congres Gent,

België (27 t/m 29 mei 2020)

Vanwege de huidige wereldwijde COVID-19 pandemie welke
gepaard gaat met verschillende overheidsmaatregelen en
reisbeperkingen is, in overleg met het bestuur, besloten om het
IVR congres dat zou plaatsvinden op donderdag 28 en vrijdag
29 mei 2020 in Gent te annuleren.

Hoewel dit een buitengewoon moeilijke beslissing is, staat de
veiligheid en gezondheid van onze leden, sprekers en overige
deelnemers op de eerste plaats. Wij doen op dit moment ons
uiterste best om het congres later in het jaar (najaar 2020) als-
nog in Gent te laten plaatsvinden. Zodra de nieuwe datum be-
kend is, zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk met onze leden
communiceren.

Meer in formatie ga naar: https://www.ivr-eu.com/

https://www.ivr-eu.com/
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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.

De volgende dag gaan we om elf uur
eerst schutten door de IJzersluis en om
drie uur voor hoog water naar bakboord
en dan door de Veurnesluis naar Veurne.
Allemaal smalle kanaaltjes. Na 10 km
moeten we vlak voor Veurne weer door
een sluis en dan komen we in de haven.
Veurne is best een grote plaats, maar we
zijn er maar even doorheen gelopen,
want het begon te onweren. Dus gauw
terug naar boord. De volgende dag zijn
we door het kanaal Duinkerken-Veurne
gevaren. Dit kanaaltje loopt vlak langs de
kust tot Duinkerken. Het is een
spitsenkanaal en best aardig om er eens
geweest te zijn. Je kunt hiervandaan ook
naar Dixmuide varen waar ze in de Eerste
Wereldoorlog zo gevochten hebben. Vijf
kilometer voor Duinkerken komen we aan
de Franse grens. Daar zijn we zo
doorheen, want er is verder geen
schipper te bekennen. In Duinkerken
hebben een plaatsje gezocht zo dicht
mogelijk bij de stad. Dat is gemakkelijk,
want in Frankrijk maakt het ze niet uit
waar je ligt. Eerst zijn we naar de haven
gaan kijken. Die is best groot. Er zijn ook
nog aparte dokken en we hebben wel 40

kranen geteld. Aan zee staat ook nog
een hoogoven. We zijn naar het strand
gelopen en hebben wat zeewater over
onze voeten laten spoelen. Het is een
heel vlak strand.
Om tien uur vertrokken we uit Duinkerken
om af te stevenen op St. Omer. Eerst kom
je aan een grote sluis, waar zelfs een 1400
tonner door kan. Na 25 km door een
breed kanaal varen we weer door een
sluis bij het plaatsje Wattem. Nu komen
we in Canal de la Haute. St. Omer
kunnen we niet bereiken, omdat het
kanaal omgelegd is. Net voorbij St. Omer
komen we terecht in een grote sluis,
samen met een duwbak en twee spitsen.
Vanaf Duinkerken zien we weer
vrachtschepen varen. Boven de sluis
passeren we een voormalige schepenlift
uit 1887. Dan komen we weer aan een
sluis die de schepenlift vervangt. Om
zeven uur zijn we in Béthuné, waar we de
volgende dag zijn gebleven. Het is
namelijk 14 juli, een nationale feestdag in
Frankrijk. Er liggen hier wel honderd
spitsen, waaronder ook Nederlanders, en
er is ook een schippersbeurs. De stad zelf
is oud en vervallen. De volgende dag
gaan we weer verder. Het kanaal blijft
nog steeds groot en breed met grote
sluizen. Na 10 km komen we aan een
splitsing. Wij gaan rechtdoor naar Douai.
De andere kant op ga je naar Lille. We
brengen de avond door in Douai, Waar

ook veel spitsen liggen. We zijn nog de
stad in geweest. Er was kermis.
De volgende dag vertrekken we om
negen uur naar Cambrai. Net voorbij
Douai passeren we een sluis, waarna we
terechtkomen in Canal du Nord en even
later in Canal St. Quentin. Dit kanaal
heeft dubbele sluizen, maar er is niet veel
beroepsvaart. De meeste vrachtschepen
blijven op Canal du Nord. Canal St.
Quentin is mooier al meer dan honderd
jaar oud. Drie kilometer boven sluis 17
moeten we wachten voor we door de
tunnel mogen. Daar mag je niet op eigen
kracht doorheen. Je mag in de tunnel
geen motor draaien, omdat er geen
afzuiging is. Een kettingboot trekt je
erdoor. De tunnel is 5700 meter lang en
door de hele tunnel ligt een stalen ketting
die door de sleepboot voor de kop wordt
opgedraaid en achterop weer te water
gaat. De kettingboot vaart één keer per
dag de tunnel op en neer. Wij komen
achter twee lege spitsen te hangen en
achter ons kwam een Belgische kruiser
van 12 meter. lk vroeg hem een
kruisdraadje om hem zo dicht mogelijk op
het achterschip vast te maken. Maar
volgens hem was een touw goed
genoeg. In de tunnel is aan stuurboord
een glijbalk waar je tegenaan moet
blijven.

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:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  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 9 verschijnt op donderdag 16 april 2020.
Deadline: maandag .

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Hans Jacobs, Paul Breuker, Nora Booij
Cor vd Veeken, Kitty Cuijpers, Jos Kelleter, Atze Lubach, Wil Leensen,
Wim Onderdelinden, Pam vd Beld, Dionne Rutjes, Wim Boksebeld,
Harrie de Beijer.
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.

mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
www.kscc.nl
www.ipc-ccw.org
mailto:redactie@kscc.nl
mailto:redactie@kscc.nl
www.kscc.nl
https://www.kscc.nl/
mailto:info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/

