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Van de bestuurs- en directietafel

Er komt wat ruimte in de nieuwe 1,5 meter samenle-
ving. De door de overheid genomen maatregelen
moeten wel serieus in acht genomen worden. Dus
houdt u aan richtlijnen. Het is voor aller gezondheid.
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Tot 1 juli

In de stafvergadering van maandag 11 mei is afge-
sproken dat wij, uitgezonderd vergaderingen met
een kleine groep, het KSCC-centrum gesloten hou-
den tot 1 juli. Daarna mogen wij weer mensen ont-
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Maria Hulp der Christenen

Don Bosco had een bijzondere devotie tot Maria, en
wel onder de Naam Maria Hulp der Christenen. Dit
feest wordt groots in alle huizen, klooster van de Sale-
sianen van Don Bosco gevierd op 24 mei.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Er komt wat lucht, er komt wat ruimte in de nieuwe 1 ½ meter
samenleving.

De door de overheid genomen maatregelen moeten serieus in
acht genomen worden. Het gevaar bestaat dat wij denken
met het laatste hoofdstuk van het de pandemie bezig te zijn.
Maar helaas is dit niet zo. De media vertellen hoe het elders in
de wereld gaat waar men dacht dat van coronavirusvrij was.

Dus houdt u aan richtlijnen. Het is voor aller gezondheid. Na-
tuurlijk genezen veel mensen die besmet zijn, natuurlijk hoeft
niet iedereen opgenomen te worden op de IC, maar als men
zover komt dan ziet de toekomst er verschrikkelijk uit. Het her-
stel kost maanden en maanden. Gelukkig genezen veel men-
sen. Helaas wordt dit bij de informatie in het nieuws niet
gemeld.
Dus houdt rekening met elkaar en wanneer u ziet dat mensen
toch te veel op kluitje zitten: maak een opmerking en ga er zelf
in een grote boog om heen.

De toekomst
Fijn dat we weer naar de kapper mogen. De kappers hebben
de nodige maatregelen moeten nemen evenals de pedicuren
en andere zogeheten contactberoepen.
Vanaf 1 juni mogen de instellingen 30 mensen ontvangen.
Vanaf 1 juli mogen dit er 100 zijn.

Tot 1 juli
In de stafvergadering van maandag 11 mei is afgesproken dat
wij, uitgezonderd vergaderingen met een kleine groep, het
KSCC-centrum gesloten houden tot 1 juli. Daarna mogen wij
100 mensen ontvangen.
We willen vanaf 1 juli u de gelegenheid geven samen de heili-
ge Mis te vieren. Na de heilige Mis is er echter nog niet het ge-
bruikelijke kopje koffie/thee. Dit is erg jammer maar in de
huidige situatie is het niet verantwoord.
Er wordt een logistiek plan uitgewerkt voor de tijd na 1 juli. Dat
vereist een goed doordacht plan met alles wat eraan vastzit:
handen wassen bewegwijzering, indeling van de aula, eenrich-
tingsverkeer, etc.
De aula wordt ingericht als op grote feestdagen. Ook de stoe-
len worden op dezelfde wijze opgesteld met 1,5 meter afstand.
Het voorbeeld is genomen uit de nieuwe indeling van de bios-
coop en concertzaal. Op de stoelen waarop u niet mag gaan
zitten kunt u uw jas kwijt. Wij vermijden drukte rondom de gar-
derobe.
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Voorts is besloten dat de KSCC-activiteiten weer beginnen
in het nieuwe KSCC- en Pastoraal activiteitenjaar half septem-
ber, wanneer het KSCC-schipperscentrum met steiger van de
werf weer terug liggen in de Waalhaven.

Resumerend:
● Het KSCC-centrum blijft gesloten tot 1 juli uitgezonderd afge-

sproken afspraken zoals vergaderingen etc. met hooguit 30
personen, men moet zich houden aan de door de overheid
gestelde richtlijnen.

● Voor post etc. is het centrum open.
● Tot 1 juli: Geen heilige Mis aan boord met het gezellige koffie

drinken.
● De heilige Mis is om 11.00 uur via livestream te volgen.
● De code wordt u per mail toegestuurd. U kunt hem ook vin-

den op www.kscc.nl
● Voor de h. Mis om 10.45 uur een ‘warming up’ met drie clips

over binnenvaart, kermis en circus.
● Na de H. Mis houdt de aalmoezenier telefonisch spreekuur.
● Er worden geen koorrepetities gehouden

○ Geen Soos- met
○ Geen gym
○ Geen recepties, etc.

Handen wassen en 1,5 meter afstand blijft het devies.
Wij zullen nog lang, naar mijn smaak met de problemen van
het coronavirus zitten.
Zolang er geen vaccin en medicijnen zijn ontwikkeld, is er een
1,5m afstandmaatschappij.
Mocht u vragen hebben dan kunt u bij mij terecht:
 +31 (0)6 – 55 35 66 66.

Kinderen weer naar school, dus ook naar het internaat
Na 10 weken gaan de kinderen weer naar school. Voor onze
schipperskinderen houdt dit in dat directie en leiding de kinde-
ren gastvrij hebben ontvangen.
Succes de laatste maanden van het school- en internaatjaar.

Martijn van Helvert, lid Tweede
Kamer van het CDA, luistert en
kijkt zijn ogen uit
Via Paul Goris de voorzitter van
CBRB zijn we Martijn op het
spoor gekomen. Wij hadden
elkaar al een aantal keren ont-
moet tijdens een receptie of
elders. Maar nu bracht hij een
bezoek aan Hans van Tol in
Weert. Een kleine camera-
ploeg maakte de opname.
Martijn is een zeer toegankelijk
iemand. Hij luistert niet alleen
naar wat gezegd wordt maar
maakt ook opbouwende op-
merkingen.
Belangrijk is dat hij de druk op de ministers en ambtenaren ver-
hoogt. De kermis, circus en de cruisevaart liggen helemaal
plat. Er is een ondersteuningspakket in de maak, zoals het kabi-
net heeft afgekondigd, maar het hele plan moet uitgevoerd
worden. De kermisexploitanten hebben plannen getest om
een 1,5 meter kermis mogelijk te maken. Voordat deze plan-
nen werkelijkheid worden zal er nog veel water door de Waal
stromen.

Martijn van Helvert

www.kscc.nl
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Op vrijdag 22 mei is het KSCC
kantoor in Nijmegen gesloten.

We zijn wel telefonisch
bereikbaar
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De 25ste KSCC-vaarvakantie met de Prins Willem Alexander
U begrijpt het al: Ook deze vakantiereis is geannuleerd.
Wij waren er al op voorbereid. We hebben gewacht op een
officieel bericht van de directie van de PWA om de vakantie-
reizigers en de vrijwilligers te informeren. Dat is inmiddels ge-
beurd met een officiële brief. In overleg met de directie van
het hospitaalvakantieschip de Prins Willem Alexander is afge-
sproken deze vakantiereis naar volgend jaar – wanneer dit dan
natuurlijk kan – door te schuiven.

Ondanks dat dit bericht ons niet verraste waren de voorberei-
dingen al ver gevorderd. De coördinatiegroep van Wieneke
en Gerard Leensen en Henriette en Paul Leensen had al verge-
vorderde voorbereidingen getroffen. Het avondprogramma
was ingevuld! Er waren al afspraken gemaakt met twee veilig-
heidsmensen voor de nacht van zondag op maandag. Mieke
Bosman die de administratie voert heeft veel gasten (of hun
verzorgers) aan de telefoon gehad die zich afvroegen: gaat
de reis door of niet?

Hiernaast de brief die gestuurd is naar de gasten en vrijwilligers:

Geachte vakantie vaargast
We hadden beloofd U begin mei te informeren over het wel of niet doorgaan
van de KSCC vakantiereis eind juni. U wacht al enige tijd in spanning of de reis
door kan gaan.
Spijtig vinden wij het dan ook u te moeten melden dat, naar aanleiding van een
telefonisch onderhoud met Dhr. Vierhouten, directeur van de Prins Willem
Alexander, de vakantievaartocht van 28 juni tot en met 3 juli 2020 helaas niet
door kan gaan vanwege het Covid-19 virus.
Ik denk dat dit bericht voor u niet geheel onverwacht komt.
U heeft zich erop verheugd en de nodige voorbereidingen zijn door uw
zorgverleners getroffen.
Wij hebben alle begrip voor deze beslissing. Het moet tenslotte wel
verantwoord zijn om met elkaar op reis te gaan. Wij hopen dat we u volgend
jaar weer een mooie reis aan kunnen bieden.
Blijf optimistisch.
Volaan Vooruit in Gods en don Bosco’s Naam.

Namens het KSCC   Namens de coördinatiegroep
B.E.M. van Welzenes   Wieneke Leensen
Directeur/Landelijk Aalmoezenier Mieke Bosman Secretariaat PWA-reis
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23 mei 50 jarig jubileum
Millingse Schippersvereniging
st. Nicolaas

Helaas vanwege de Corona problematiek
gecanceld.
Bestuur en leden hadden zich verheugd op
een heel fijn jubileumfeest. Een voorbereidingscommissie wa-
ren al ver gevorderd met de voorbereiding
Een heel programma inclusief h. Mis, receptie, diner en feest-
avond was samengesteld.
Helaas heeft het bestuur al enige weken geleden moeten be-
sluiten het feest te verschuiven naar een nog nader te bepalen
datum. De leden zij zijn direct na dit besluit geïnformeerd.
Wat in het vat zit verzuurt niet.

Het feest zou gevierd worden in Café de Kastanje in Millingen
aan de Rijn.

Ook het café had haar eigen jubileum te vieren. Het bestaat
dit jaar 150 jaar. Helaas voor de eigenaars van de Kastanje
konden hun feestavond op zaterdag 11 april en receptie op
zondag 12 april ook niet doorgaan.

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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Live stream viering

De zondagse heilige Mis via livestream ontvangt
veel waardering. Sinds afgelopen zondag heeft u kunnen

zien hoe ‘groot’ ons koor is.
Samen met Jos van Dongen, de gebedsleider van het kerk-
schip het Zuiden en Martien Hoenselaar en natuurlijk de techni-
cus Ruben en niet te vergeten de prachtige bloemversiering
van Yvonne Meering proberen wij samen met u die kijkt en
meeviert er een mooie viering van te maken.

Het doet ons goed dat wij heel veel positieve reacties krijgen
met soms opbouwende opmerkingen.

Kijk eens wat
een mooi bloem-
stuk, gemaakt
door Yvonne.
Waarvoor dank!

Interactie

Zondag a.s. hopen wij de heilige Mis interactief te streamen.
Wat houdt dat in: Iemand die thuis, aan boord of in de salon-
wagen meeviert, leest de eerste lezing. Een jongen/meisje
leest het kindergedicht. De afstand tussen, de voorganger, de
gebedsleider, het koor en het altaar en de meevierende ge-
meenschap wordt kleiner en we voelen ons nog meer met el-
kaar verbonden.

Dank aan hen die tijdens het klaarmaken van de tafel hun fi-
nanciële offergaven aan ons pastoraat overmaken.

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

MOP

Een man loopt een apotheek binnen:
"Ik heb ontzettende hoofdpijn, buikkramp,
ik heb het gevoel dat ik ga overgeven en

mijn rug doet pijn.
Heeft u iets?"

“Nee,” zegt de apotheker:
"Ik voel me prima."

Ha Ha Ha

Ha Ha Ha Ha
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Enkele reacties op onze livestream
Zondag 10 mei:

Ik volg elke week jullie viering livestream op de computer. Mijn
compliment. Ik vind het geweldig wat jullie doen.
Een viering, die heel gewoon binnenkomt.

Dank aan Pater van Welzenes en aan al diegenen, die deze
viering mee voorbereiden. Èn natuurlijk aan de man, die de
livestream verzorgt.

Een hartelijke groet,
J. Lucassen

Wouter Janssen bekijkt onze livestream en steekt twee kaarsjes aan

Zondag 10 mei

Goedenmorgen Bernhard,

ten minste, zo heb ik altijd uw naam gehoord. Ik heb zojuist de
livestream meegekeken van de wekelijkse viering. En ik wil even
hierop reageren. Eindelijk iemand die bij de actualiteit aansluit. Ik
moet zeggen, het heeft me ontroerd. En ik denk dat Martie, die
altijd vol bewondering over u sprak, dit ook zo zou hebben ge-
voeld. Dankjewel daarvoor.
ik weet niet of u nu weet wie ik ben, maar ik ben de vrouw van
Martie Genet uit Amsterdam, neef van pater Aders. In elk geval
twee bekende namen in de salesiaanse kringen.
Ik wens u nog vele gezonde jaren toe en zal voorlopig in elk ge-
val genieten van de wekelijkse livestream van uw diensten.
Een goede week toegewenst,

Waltraud Genet

Zondag 10 mei:

Beste mensen van het KSCC,

Mijn waardering voor de mis.
Vanaf de eerste uitzending op Palmpasen ben ik er bij, vooral
omdat de toegang zo laagdrempelig is.
Niks geen gezoek op internet.  Een tv heb ik niet, nooit gekocht.
Eén klik en je bent binnen.

Het is ook zo vertrouwd door de band, die je voelt. Het
ongedwongene.

Mijn dank en veel sterkte met de goede werken.

Hoogachtende groet
Therese van Laak
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Hemelvaartsdag 2020

Dit jaar is alles anders. Ook Hemelvaartsdag. Vorig jaar gingen
we nog lekker dauwtrappen, gevolgd door een Openlucht Mis
en het eten van pannenkoeken. Dat is helaas dit jaar niet mo-
gelijk. Er is dit jaar ook GEEN Eerste Communieviering.

Natuurlijk dauwtrappen en de Openlucht Mis spelen zich bui-
ten af, maar het nog geen 1 juni. Het is ons door de overheid
verboden om met meer dan twee personen samen te komen.
De versoepeling van de coronamaatregelen komen voor He-
melvaartsdag te laat.

We vieren Hemelvaart natuurlijk wel. Tenslotte werd op deze
dag onze Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij
plaats aan de rechterhand van God. We doen het nu alleen
net zoals de afgelopen weken met de zondagsdiensten via de
livestream, op donderdag 21 mei om 11.00 uur.

Ga voor de code en de beschrijving hoe de eucharistieviering
te bekijken via livestream naar pagina 24 van deze Christoffel
Nieuwsbrief.

De Openlucht Mis wordt traditioneel onder de lapjesboom gevierd

Maria Hulp der Christenen

Don Bosco had een bijzondere devotie tot Maria, en wel onder de
Naam Maria Hulp der Christenen. Zoek de naam Maria hulp der
Christenen maar in Google en vermeld” slag bij Lepanto 1572.”
Dit feest wordt groots in alle huizen, klooster van de Salesianen van
Don Bosco gevierd op 24 mei. In mijn studietijd werd dit voorbereid in
een 9-daagse noveen. Op de vooravond van 24 mei werd een aca-
demisch zitting gehouden. Lezingen gedichten en liederen werden
ten gehore gebracht.
Voordat de academische zitting begon,
kreeg het hele huis een goede schoon-
maak beurt, gingen we naar het Lof,
daarna een feestelijk souper.
De volgende ochtend klonk bij het op-
staan klonk stemmige muziek. Daarna
volgde ontbijt, een plechtige Eucharis-
tieviering, een groots diner. De dag
werd afgesloten met een souper, film of
toneel. Maria Hulp der Christenen kreeg
zo een hele belangrijke plaats in ons le-
ven.
Voor heel veel mensen is Maria een
steun en toeverlaat in zorgelijke tijden,
maar ook in vreugde en verdriet. Op
heel veel plaatsen wordt zij vereerd bij
velen aan boord of in de salonwagen
staat haar beeltenis.

In ons pastoraat wordt dit feest gevierd op zondag 24 mei. Nu met
een heilige Mis met livestream verbinding, maar wel in betrokkenheid
met elkaar.
In de aula is Maria extra in de bloemen gezet. Wij bidden en hopen
dat zij voor ons de Hulp mag zijn en heel bijzonder in deze zorgelijke
tijd rond de problemen van het Corona virus.
Welkom in de livestream viering.
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Beste wandelvrien-
dinnen, -vrienden en

lezers van het Christoffel
Nieuws,

Een zoektocht naar een uitgang, zo
zou de huidige situatie in de wereld kun-

nen worden genoemd. En bij tocht denken
we al snel aan lopen, aan wandelen en
aan struinen. En in dit geval aan allerlei
richtingen, omdat de onzekerheid nog te
groot is. Het is boeiend om te zien hoe
daarbij cijfers dan weer houvast kunnen en
mogen geven. Covid-19 heeft hoogst-
waarschijnlijk, en dat weten we misschien
pas over enkele jaren, een overwaardering
gekregen, maar ook geleid tot maatrege-
len die wellicht veel meer schade hebben
opgeleverd dan de medische ongemak-
ken van het laatste half jaar. U loopt, er
van uit gaande dat u nog mobiel bent,
vast wel over pleinen en delen van de stad
of over terreinen waar een circustent, ker-
misattracties of podia te zien zouden zijn
om vertier en ontspanning te leveren. We
zullen het een tijdje moeten doen zonder
traditionele evenementen en alles rondom
muziek, kunst en cultuur moet over een lan-
ge adem beschikken om niet te veel verlo-
ren te laten gaan.

Er wordt meer gewandeld, meer gefietst,
meer geskeelerd. Dit soort berichten geven
nog een beetje hoop, maar of het de
waarheid is moet nog worden ervaren.
Geen georganiseerde wandeltochten, vrij-

wel geen avondvierdaagse op het pro-
gramma van dit jaar en is dat rondje in de
buurt van de woning genoeg om het lan-
ge binnen zitten te compenseren. Het is
niet nieuw als wordt gemeld dat een groot
deel van de wereldbevolking moeite heeft
met het op niveau houden van de condi-
tie, waarbij het gewicht niet altijd in een
gezonde verhouding met de lichaams-
lengte is. Het is nu wel weer een goed te-
ken dat schoorvoetend de bewegings-
vrijheid iets wordt vergroot. Dus daar waar
mensen zich geremd voelden is er een her-
boren stimulans om op pad te gaan. Een
grote uitdaging is het om het gespreid te
houden en de onderlinge afstand van an-
derhalve meter te respecteren.

Er komen geluiden dat er een creatieve
manier is uitgewerkt om vooral kinderen
een Avondvierdaagse te laten lopen. Hoe-
veel hier door wandelsportverenigingen
van gebruik gemaakt gaat worden is af-
wachten, maar het zou mooi zijn als de ge-
bruikelijke sportieve uitdaging in mei of juni
gestalte kan krijgen. Vorig jaar gooide het
weer roet in het eten dus zou het toch ge-
weldig zijn als in deze bijzondere omstan-
digheden vier avonden enkele kilometers
kan worden afgelegd en aan het einde
een medaille opgespeld kan worden. Het
voelt dan ook wel als een soort bevrijding,
ook al zijn beperkingen pas ongeveer tien
weken een onderdeel van het leven. Jam-
mer dat die grote bevrijding van 75 jaar
geleden niet groots gevierd kon worden.

Maar mei is een bloeimaand, we denken
veel aan Maria en er is altijd hoop, ook op
allerlei wandelingen met en naar elkaar.

Op www.wandel.nl staan heel veel tips over
routes in rustige gebieden en hoe de nieu-
we gedragsregels kunnen worden ge-
bruikt.

Henry Mooren

www.wandel.nl
www.wandel.nl
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Vermoeidheid de Baas

Energie Broodnodig
De werkweek was nog nooit zo kort. De
werkomstandigheden waren nog nooit
zo goed. Hoe komt het dat toch zoveel
mensen afknappen. Waarom herstel je
zo moeilijk als je eenmaal bent
afgeknapt? Je krijgt het advies vooral zo
rustig mogelijk aan te doen. Hoe
deprimerend is het dan als je je
voortdurend gesloopt voelt, terwijl je
toch niet veel doet en je rust neemt.

Door langdurige overbelasting kun je een burn-out krijgen: je
bent opgebrand. Vervolgens raak je door langdurige
onderbelasting blijvend uitgeblust. Je hebt dan een
programma nodig waardoor je fysiek, mentaal en sociaal
haalbare en aantrekkelijke doelen stelt en daarmee succes
oogst. Maak wel voor jezelf duidelijk wat voor jou succes is.
Je raakt steeds meer gefrustreerd als het goede nooit goed
genoeg is. Doodmoe? Misschien ben je gewoon veel te
vermoeiend bezig (geweest). Maak je leven simpel. Succes en
dus energie verzekerd!

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

AdvertentieKerken positief over toekomst online vieringen

Een merendeel van de kerken blijft online kerkdiensten aanbie-
den na de coronacrisis. Dat blijkt uit het zondag in het KRO-
NCRV radioprogramma ‘Zin in Weekend’ gepresenteerde on-
derzoek van mediawetenschapper Eric van den Berg onder 546
kerkelijke vrijwilligers en professionals.

Kerken kijken positief naar de toekomst van online kerkdiensten.
Veelal zijn er meer kijkers online dan kerkgangers in een fysieke
dienst. Zo’n 80% van de kijkers volgt de gehele kerkdienst. De
meeste online diensten worden aangeboden via YouTube of
Facebook.

Wel gaan kerken zeer verschillend om met online kerkdiensten.
Sommige kerken hebben geen enkele ervaring, waar andere
kerken professioneel kerkdiensten via internet uitzenden. Slechts
een kwart van de kerken verwacht minder online diensten te
blijven verzorgen na de coronacrisis. Dat komt vooral omdat
gemeenschappen behoefte hebben elkaar samen te komen in
de kerk.

Bij de kerken waar weinig ervaring bestaat is een grote behoef-
te aan meer kennis en ondersteuning. Van den Berg: “Kerken
zijn overvallen door de noodzaak ineens online kerkdiensten
aan te bieden. Het is als hordelopen waarbij moet worden ge-
sprongen over slechte wifiverbindingen, onzekerheid, gebrek
aan vaardigheden en verwachtingen uit de gemeenschap.”

www.fritswinter.nl
www.fritswinter.nl
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Vooraankondiging versoepeling maatregelen in
verband met corona na 1 juni

De Nederlandse Bisschoppenconferentie on-
derzoekt welke maatregelen per 1 juni pas-
send en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven
in de parochies en meer in het bijzonder
voor de viering van de liturgie. Uitgangs-
punten daarbij zijn de door premier Rutte op
6 mei gepresenteerde routekaart voor versoe-
peling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voor-
waarden.

Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bis-
dom zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er wordt daarbij reke-
ning gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd
nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe maatre-
gelen van de Nederlandse bisschoppen. Verdere informatie
volgt binnenkort op www.rkkerk.nl

Dag van de Binnenvaart op 6 juni

De Dag van de Binnenvaart is i.v.m. de coronacrisis uitgesteld!

Ga voor meer info ga naar
https://www.dagvandebinnenvaart.nl/

www.rkkerk.nl
https://www.dagvandebinnenvaart.nl/
https://www.dagvandebinnenvaart.nl/
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De kappers zitten met de handen in het haar.
De slagers hebben niet genoeg vet op de
botten.
De nagelstylist heeft geen nagel om de kont
te krabben.
De dokter is er goed ziek van.
De prostituees gaan naar de kloten.
De tandarts trekt het niet meer.
De elektricien kan de spanning niet meer
aan.
De exporteur voert niets uit.
De boswachter ziet door de bomen het bos
niet meer.
De brandweermannen zijn uitgeblust.
De kweker zit op zwart zaad.
De opticien wenst iedereen sterkte.
De postbode is erg bezorgd.
De treinmachinist is het spoor bijster.
De wielrenner kan niet rondkomen.
De aardappelboer zit in de puree
De voetballer heeft geen doel meer
De deejay draait door.
De uroloog is pissig.
De gynaecoloog bevalt het niks.
De toiletjuffrouw zit in de shit.
De kroegbaas is goed zat.

De piloot zit aan de grond.
De calculator rekent nergens meer op
De loonwerker kan wel door de grond zakken.
De loodgieter staat het water aan de lippen.
De imker kan er met de kop niet bij.
De windmolenbouwers gaan in hoger
beroep.
De acupuncturist steekt het.
De inpakkers kunnen wel inpakken.
Voor de behangers is geen rol weggelegd.
De maaltijdbezorger vindt het linke soep.
De rijinstructeur kan niet schakelen.
Bij de cardioloog komt het hard aan.
De cartoonist ziet geen tekenen van herstel.
De audicien vindt het ongehoord.
De baggeraar vindt het bagger.
De dermatoloog krijgt het vel over de neus
De diëtiste voelt zich aan het lijntje
gehouden.
De frezer heeft niets te vrezen.
De gids is de weg kwijt.
De reisleider komt er niet meer uit.
De stratenmakers staan op de keien.
De zwemleraar gaat kopje onder.
De mijnwerkers zien het donker in.
De pedicure heeft geen voet om op te staan.

Vele beroepsgroepen hebben het niet makkelijk....

COVID-19

Op vrijdag 22 mei is het KSCC
kantoor in Nijmegen gesloten.

We zijn wel telefonisch
bereikbaar
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GEBOREN

Op dinsdag 21 april is Evy de Goeij geboren. Evy is het dochter-
tje van Twan en Serena de Goeij. Correspondentieadres: Wa-
tersnip 1, 3341 DE Hendrik Ido Ambacht.

JUBILEUM

Op vrijdag 8 mei vierden Piet en Maria Rutjes – Straatman dat
zij 50 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren Piet en Maria met hun
gouden huwelijk.

Op maandag 11 mei vierden Klaas en Hennie Bomert – Ooms
dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. Wij
feliciteren Klaas en Hennie met hun diamanten huwelijk.

OVERLEDEN

Op woensdag 29 april is, in de leeftijd van 75 jaar, Cor Wolthuis
overleden. Echtgenoot van Toos Wolthuis. Er is van Cor op
dinsdag 5 mei in familiekring afscheid genomen.
Correspondentieadres: Kleine Waal 10, 3353 BT Papendrecht.

Op donderdag 30 april is, op de leeftijd van 97 jaar,
Johannes (Jan) van der Pluijm overleden.
Echtgenoot van To Verschuren († 19 februari 2020).
De dienst van Woord en Gebed had plaats op 5 mei
in de RK kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Hank.
Aansluitend werd Jan naar zijn laatste rustplaats
begeleidt.
Correspondentieadres: Sint Antoniushof 51, 4902 RZ Oosterhout.

Op zaterdag 9 mei is, in de leeftijd van 67 jaar, Rosa
Margaretha (Roos) Denies – Ropers overleden.
Echtgenote van Tonnie Denies. U kunt persoonlijk
afscheid nemen van Roos op donderdag 14 mei of
vrijdag 15 mei tussen 11.00 en 19.00 uur op het
huisadres, Pylsstraatje 1 te Weert.
In verband met de coronabeperkingen kunt u de
uitvaartplechtigheid op zaterdag 16 mei om 11.00 uur volgen
via de website: www.leonvanlier.nl/content/denies/.
Correspondentieadres: In ’t Broek 5 – 173, 6107 BG
Stevensweert.

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

www.leonvanlier.nl/content/denies/
www.leonvanlier.nl/content/denies/
https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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15-5 Patricia Broeken; Berdina van Megen-Burgers.
16-5 Elwin Buil; Marietje v.d. Wijgaart-Derksen “Jasmijn”;

mevr. Sjaan Blom; Rosalie Heijmen.
17-5 Rens van Dodewaard, m/s "Felix"; Kevin Sobbelaar en

Kim Stobbelaar.
18-5 Hans Vermeeren; John Lischer.
19-5 Yvonne Bruins-Theunissen; Iris Jansen; Mick Wigman.
20-5 Rosemarie Sep; Ali Stevens-Danser, “Theo-Hendrik”;

mevr. Tiny Janssen; Johan Bosman.
21-4 George Sep; Floris Storm en Joost Storm; Ben van Tol;

Christy Bouman m/s “Sailing Home”; Naomi de Zwart.
22-5 Rene Derksen; Theo Scholten.
23-5 Dhr. Ger Vermeeren; Tjakko Hoeve; dhr. Dennis den Haan;

Eva van Klooster.
24-5 Marco van Megen; Daniel van de Hoeven; Stefanie Bruins;
 Martin Oome; John Bosman.
25-5 Landelijk aalmoezenier B.E.M. van Welzenes; dhr. Jan Roest,
 voorheen directeur Rijdende school; Martika Roelofs; Juliette
 Wendt; Axel Helmink en Falco Helmink.
26-5 Erwin Bouwman; Caroline Janssen-Schuttler.
27-5 Dhr. Willy Verberck; dhr. Jan Suykerbuyk; dhr. Toine Willemsen;
 Erwin Bosman m/s “Ingona”.
28-5 Karin van Dongen, m/s “Najade”; Luuk Brandt.
29-5 Ria de Bot-Cornelissen; Delana Derksen.
30-5 Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; dhr. Marcello Rensen; mevr.
 Trudy v.d. Donk; Monique Wig¬man; Harry van Laak;

mevr. Annemarie Geerts; Melanie van Gils, m/s “Rodeo”;
Vincent de Rover; Jaap Brevoord.

ZONDAG 17 MEI 2020

Roos Denies, Andrea van Giesen,
Willy Kluwen, Tom Keijzer,
mevr. Mies Arends-Reijmers,
dhr. Jan Derksen, dhr. Wim Goris,
mevr. Gerrie Bennik,
ouders Kersten-van Laak,
ouders Wendt-van der Linden,
dhr. Pol Klee,
mw. Nancy Rensen-van den Brink en vader Herman van den Brink,
dhr. Theo Wendt,
ouders Jeanneke en Leon Leijten en Eugenio,
mevr. Dien Hollemans-van Neyenhof,
dhr. J. Sep,
dhr. Piet van Megen,
ouders Verschuren-Hoornick,
dhr. Johan van Zijl,
ouders van Laak-van Dyck,
ouders van der Heyden-van Kerckhoven,
dhr. Johannes Theodorus Johan Wennekes,
ouders Pruyn-Reyman en Jan Pruyn (Irene),
Frans en Floor Huibers-Vermeeren,
ouders F. Dirkse-Kriesels,
ouders Pruyn-Burgers v/h ms. Mego,
dhr. Frans de Vroedt, dhr. Theo Fortuin,
ouders de Bot-Neff en George de Bot,
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mw. M. van Os-Appelboom en Henk Appelboom,
ouders Herman van Laak,
famile Joosten v/h ms. Constantine,
Geoffrey Keijzer,
dhr. Dicky sr. van Griensven,
Ter nagedachtenis aan Mr. Yarkov Lobovich, directeur van het
Gomel circus in Moskou.

- Voor Hans en Cathy Aerts (15 mei 50 jaar getrouwd).

- Voor de zeelieden op zee.

- Voor de  kermis- en circus gemeenschap en de cruisevaart die zeer
zwaar getroffen worden en waarvan nog geen licht aan de einde te
zien is. Dat men vanuit de branche zich inzet voor de toekomst.
- Natuurlijk ook een intentie voor de medici, verplegend personeel,
maar ook de mensen van de thuiszorg en verdere ziekenzorg wer-
ken.
- En voor de pastoraat zorgenden en het openbaar bestuur.

ZONDAG 24 MEI 2020

Marijke van Loon-Moonen en Willem van Loon,
dhr. Theo van Ophuizen sr.,
dhr. A. Vermeeren ms “Verti”,
dhr. Albert Kroon,
mevr. Ria Milder,
dhr. Thijs Jegen, bestuurslid landelijk KSCC,
ouders Bemboom-de Boer,
br. Evatius van Herwaarden FIC,

-  Voor onze jarige ……. Aalmoezenier

-  50 jarig jubileum Millingse Schippersvereniging

VERVOLG

Yarkov Lobovich met zijn vrouw, tijdens uitreiking Clown-awards
Circusfestival Monaco jan. 2020
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* Aart Stuy
VOSKUILENWEG 12, 6416 AK.
* 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 KASTEELHOF,
KASTEELHOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St.
Jan de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.

* Kristina Vorobeva, trapeze artiest.
AMSTERDAM, REVALIDATIECENTRUM REA-
DE, OVERTOOM 283, 1054 HW.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum
Huize Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 
6543 JG.
* Dhr. Hans van Zoest  ( Ziekenhuis
Veldhoven – Afd. 234 – (2A) –kamer 12).
VELDHOVEN, DE RUN 4600, 5504 DB.
* Gertie en Henk Evers-van Rens.
LENT, LAAUWIKSTRAAT 40A, 6663 CK.
* Mevr. Thea Sipkema.
APELDOORN, RANDERODE, ANNA REYN-
VAANLAAN, 7334 DN.

*  Mevr. Claartje Kersten.
*  Mevr. Betsy Leensen – Huibers.
*  Dhr. Dick Wijte.
*  Dhr. Jos van Lier.
*  Xenia Scheepbouwer in Frankrijk.
*  Gertie Evers is herstellende.
*  Jans Benner in Harlingen.

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.
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CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer vragen om noodfonds
passagiersvaartsector

Als gevolg van de getroffen maatregelen om de verspreiding
van het COVID-19 virus te beperken liggen de passagiersvaart
stil sinds 16 maart jl. De COVID-19 uitbraak komt om deze reden
dan ook op het slechts denkbare moment voor de passagiers-
vaartsector. Met de verwachte aanpak en de handhaving van
een 1,5m samenleving heeft deze groep ondernemers niet of
nauwelijks mogelijkheden tot het exploiteren van hun onderne-
ming.

De ondernemers uit de passagiersvaartsector maken dankbaar
gebruik van de generieke maatregelen die geboden worden
door de overheid. Deze maatregelen bieden ondersteuning bij
de eerste noden, maar zullen op de langere termijn helaas niet
toereikend zijn. Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben
de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om
een noodfonds.

Uit de brief van voorzitter Paul Goris, CBRB en voorzitter Dominic
Schrijer, Koninklijke BLN-Schuttevaer naar de minister van Econo-
mische Zaken en Klimaat:
● Een noodfonds is noodzakelijk omdat de sector de schade niet

alleen kan dragen. Met ondersteuning van een noodfonds
kan snel hulp geboden worden en kunnen faillissementen mo-
gelijk voorkomen worden en banen behouden worden. Alleen
met een noodfonds kunnen ondernemers overleven, zich
voorbereiden op het nieuwe vaarseizoen en kunnen schepen
behouden blijven. De werking van het fonds stemmen wij
graag met u af.

● De bestaande generieke maatregelen moeten doorlopen zo-
lang de maatregel tot het 1,5m afstand houden blijft gelden.
Het is om eerdergenoemde redenen niet haalbaar om de
schepen te exploiteren zolang de 1,5m afstandseis gehand-
haafd wordt.

● De bestaande maatregelen, met name de NOW-regeling
moet beter bereikbaar gemaakt worden voor kleine onderne-
mers en seizoen gerelateerde ondernemingen

In de brief wordt tevens toelichting gegeven dat de kredietverle-
ning van banken voor veel ondernemers niet werkt. Banken lij-
ken slechts in uitzonderingsgevallen te willen bijspringen. Sinds de
vorige financiële crisis lijken veel banken de interesse in de pas-
sagiersvloot verloren te hebben (als een te marginale sector).
Het ministerie zegt beperkt invloed uit te kunnen oefenen op
banken die een eigen beoordelingsvrijheid hebben. De gebrek-
kige toegang tot krediet maakt een noodfonds noodzakelijk.
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Verlenging van het steunpakket
Als brancheorganisaties hebben wij
verlenging aangevraagd van de reeds
bestaande regelingen gezien er voor-
lopig nog geen duidelijkheid is wan-
neer ons kermisbedrijf weer open mag.
Het heeft onze hoogste prioriteit en zo-
dra er meer informatie naar buiten
komt houden wij u uiteraard via deze
weg op de hoogte. Dit geldt uiteraard
ook voor de uitkomst van de aanvraag
Noodfonds, die wij hebben gedaan bij
het Ministerie Economische Zaken en
Klimaat.

Protocol heropening kermis
Eveneens wordt er achter de scher-
men druk gedacht over een protocol
voor het moment dat de kermis wel-
licht weer open mag. Het wenselijk zijn
om de vergunning van een kermis los
te trekken uit het evenementenbeleid.
Exploitanten, organisatoren, attractie-
bouwers en leden uit de stuurgroep
bundelen hun krachten en zijn voorzien
van informatie uit andere landen, om
zo diverse plannen samen te kunnen
stellen. We moeten proberen dat de

plannen zodanig worden samenge-
steld dat deze toepasbaar zijn op zo
veel mogelijk kermissen. Ze zullen wor-
den getoetst door de RIVM, de Veilig-
heidsregio’s en de VGN. We mogen
echter niet uit het oog verliezen dat
het financieel aantrekkelijk moet blij-
ven met alle mogelijke exploitatie be-
perkingen en organisatorische
bijkomende kosten. Ook is het tijdsplan
van indienen belangrijk, gezien een
mogelijke eerdere openstelling van at-
tracties en kermissen ten koste kan
gaan van de reeds aangevraagde
noodsteun.

We proberen u zoveel mogelijk op de
hoogte houden, voor zover mogelijk.
Samen sterk en dank voor uw vertrou-
wen,

Hartelijke groet,

Atze J. Lubach-Koers voorzitter BOVAK

Jan Boots directeur NKB

Uit de gezamenlijke nieuwsbrief van BOVAK en NKB 13 mei 2020
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De Meander internaten zijn weer open

Uit de Binnenvaartkrant hebben we kunnen vernemen dat de
schippersinternaten, net als de basisscholen, vanaf 11 mei
weer (gedeeltelijk) open zijn. Dit gebeurde in overleg met de
scholen, waaruit volgde dat de mogelijkheden voor onderwijs
op afstand wordt gecombineerd met de dagen dat kinderen
naar school kunnen.

De internaten van Stichting Meander-Prokino hebben gekeken
hoe ze voor kinderen, ouders en medewerkers een gezonde
leef- en werkomgeving kunnen creëren die voldoet aan de
richtlijnen van de rijksoverheid om het risico op ver- spreiding te
beperken.

Maatregelen
Meander is nog aan het inventariseren of alle negen
internaten aaneengesloten open mogen en of de kinderen
elke dag naar school gaan. Het is ook nog maar de vraag of
de internaten de kinderen allemaal op hetzelfde tijdstip
mogen ontvangen en hoe de medewerkers onderling afstand
kunnen houden.
Kinderen met gezondheidsklachten mogen niet naar het
internaat komen en er wordt extra aandacht besteedt aan
hygiëne. De kinderen hoeven geen 1,50 meter afstand te
houden van elkaar of van medewerkers. Verspreiding van het
virus onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt
namelijk minder vaak voor.
De medewerkers moeten deze maatregel nog wel hanteren in
het contact met elkaar en ouders. Meander probeert zoveel
als mogelijk met vaste medewerkers op de leefgroepen te

werken. Volgens Stichting Meander-Prokino zal het voor
iedereen even wennen zijn, maar hopelijk voelt het voor de
kinderen snel weer als vanouds.
De ouders zijn vorige week door middel van een nieuwsbrief
geïnformeerd.

De nieuwe maatregelen gelden tot en met 2 juni.
Mogelijk kunnen daarna ook de oudere kinderen
weer naar het internaat, indien het voortgezet
onderwijs ook weer – wellicht beperkt – van start
gaat. In dat geval zullen de internaten nagaan
welke aanpassingen er nodig zijn.
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN mei 2020
Elke zondag na de live-stream Eucharistieviering telefonisch spreek-
uur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC Nij-
megen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Zo 17 mei 11.00 uur
Eucharistieviering via livestream. Lees
meer over de livestream op de volgen-
de pagina.

Do. 21 mei 11.00 uur
Hemelvaartsdag. Eucharistieviering via
livestream. Lees meer over de
livestream op de pagina 24.

Vr. 22 mei Kantoor KSCC gesloten.
Centrum is telefonisch bereikbaar.

Zo 24 mei 11.00 uur

Maria Hulp der Christenen. Eucharistie-
viering via livestream. Houd onze be-
richtgeving in de gaten voor de
toegangscode.

Zo 31 mei 11.00 uur
Eerste Pinksterdag. Eucharistieviering via
livestream. Houd onze berichtgeving in
de gaten voor de toegangscode.

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

Geen activiteiten schipperssoosen

In verband met de coronacrisis zijn alle activiteiten gestopt
van:
KSCC ‘Het Zuiden’
KSCC Rotterdam
KSCC Nijmegen
Binnenvaartsoos Zwijndrecht
Millingse Scheepvaart Vereniging St. Nicolaas
SOOS Maasbracht

Het seizoen van Schippersvereniging Sterreschans in
Doornenburg is in maart gestopt. Zij beginnen weer na de
zomer op vrijdag 25 september.

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Op zondag 17 mei is de H. Mis live te volgen via een uitzending op
internet.
De H. Mis begint zoals vertrouwd om 11.00 uur. Vanaf 10.45 uur kunt u
kijken naar drie clips over Kermis, Binnenvaart en Circus.
Om 10.55 uur luidt de kerkklok.

Hieronder staat een code. De code is in blauwe letters en is onder-
streept.

https://youtu.be/eFSdPqYMPwg

Iets voor 11.00 uur klikt u direct op de code hierboven of u typt de
code direct in Google in. U wordt dan automatisch verbonden met
YouTube, het videoplatform van Google. U hoeft verder niets te
doen.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeldscherm.

Wanneer u de uitzending op het hele beeldscherm wilt zien, klik u
rechtsonder in het YouTube beeld op het witte vierkantje.

De video zal nu het hele beeldscherm gebruiken. Druk op Esc wan-
neer u weer terug wilt naar de vorige situatie.

Heeft u een smart-tv dan kunt u de uitzending ook volgen. Ga naar
de YouTub app en gebruikt bovenstaande blauwe code of nog
makkelijker voer bij het zoekveld KSCC Nijmegen in en u ziet dan alle
uitzendingen van het KSCC staan. Ga dan naar de Heilige mis  die u
wilt zien of terugkijken.

De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeldscherm.
Na het einde van de viering stopt de uitzending en kunt u de compu-
ter afsluiten.

U wilt de uitzending terugkijken of heeft u de uitzending gemist?
Geen probleem. Klik dan ook op bovenstaande code.

https://youtu.be/eFSdPqYMPwg
https://youtu.be/eFSdPqYMPwg
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Hemelvaartsdag 21 mei om 11.00 uur H. Mis aan boord van het KSCC
Schipperscentrum Nijmegen te volgen via livestream

De dag begint NIET zoals in andere jaren met dauwtrappen, gevolgd
door een Open Lucht Mis en pannenkoeken eten. Er is dit jaar ook
GEEN Eerste Communie.

De H. Mis begint om 11.00 uur. In het kwartier voor de heilige Mis kunt
u kijken naar drie clips: Kermis, Binnenvaart en Circus.

Om 10.55 uur luidt de kerkklok.

Hieronder staat een code. De code is in blauwe letters en is onder-
streept.

https://youtu.be/UhQm6pnBTUk

Iets voor 11.00 uur klikt u direct op de code hierboven of u typt de
code direct in Google in. U wordt dan automatisch verbonden met
YouTube, het videoplatform van Google. U hoeft verder niets te
doen.
De eucharistieviering kunt u rechtstreeks volgen op uw beeldscherm.

Wanneer u de uitzending op het hele beeldscherm wilt zien, klik u
rechtsonder in het YouTube beeld op het witte vierkantje.

De video zal nu het hele beeldscherm gebruiken. Druk op Esc wan-
neer u weer terug wilt naar de vorige situatie.

Na het einde van de viering stopt de uitzending en kunt u de compu-
ter afsluiten.

U wilt de uitzending terugkijken of heeft u de uitzending gemist?
Geen probleem. Klik dan ook op bovenstaande code.

https://youtu.be/UhQm6pnBTUk
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Videoconferencing noodzakelijk in tijden van Covid-19

Vergaderen is van essentieel belang binnen een organisatie.
Als er in je bedrijf thuis of mobiel wordt gewerkt is het lastig om
‘even snel bij te praten’. Er zijn echter genoeg mogelijkheden
om online te vergaderen.

Videoconferencing is het online vergaderen mét beeld via on-
line videoconferencing programma’s. Je kunt met z’n tweeën
vergaderen, bijvoorbeeld met een zakenpartner, maar ook
met je hele bedrijf.
Tegenwoordig werken veel mensen op afstand, thuis of onder-
weg naar een afspraak. Waarom zou je in de auto stappen en
anderhalf uur in de file staan voor een vergadering op kantoor
als je ook online kunt vergaderen? Web conferencing scheelt
veel onnodige reistijd en reiskosten.
Online vergaderingen zullen face-to-face ontmoetingen nooit
helemaal kunnen vervangen.

Directie en bestuur van onze parochie maken nu ook gebruik
van videoconferencing. Het gaat met vallen en opstaan en al
doende leren wij.
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Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensja-
ren op in het boekje ‘Wie schrijft die
blijft’. In de komende maanden publi-
ceren wij zijn relaas in deze feuilleton.

Maandag 14 augustus vertrekken we na
drie weken uit Parijs, na nog een laatste
blik op de Eiffeltoren die al die weken on-
ze buurman is geweest. Parijs doet je wat.
Het is er goed toeven als je alle tijd van
de wereld hebt. Het leven is zo slecht nog
niet, maar je moet er zelf wat van maken.
We zijn nu dus weer op weg naar Con-
flans. Het weer is niet zo best: regen, re-
gen en nog eens regen. Miek begon te
mopperen, dat we beter konden vastma-
ken, want ze wilde geen natte kont, zei
ze. Ze had gelijk, maar dat heb ik wijselijk
maar niet gezegd. We doen vier sluizen
en maken vast in Creil op de Oise. De vol-
gende dag varen we 41 km naar Com-
piegne. De stad had geen geheimen
meer voor ons en dus varen we maar
door naar Jeanville. Daar vastgemaakt
en na het eten nog een wandeling ge-
maakt. De benen moeten ook een beetje
soepel blijven. De volgende dag zitten we
in een potdichte mist. Om tien uur klaart
het op. Touwen los en wegwezen, richting
Canal du Nord. Tegen 12.00 uur zijn we
aan de eerste sluis. Die wordt vlot geno-
men. Hij is 90 meter lang en 5.80 meter
breed. We zijn maar alleen en hoeven
maar een touv1ıtje vast te zetten. De vol-
gende sluis ligt 1 km verder. We zijn er zo

door. Dan een stuk van 5 km en dan een
van 18 km. We hadden besloten om over
Canal du Nord terug te varen, dan had-
den we dat ook eens gezien. Ze zeiden
dat het daar een kale boel was, met alle-
maal kanten van beton. Maar dat viel in
het begin wel mee, vond ik. Toen kwa-
men we bij een tunnel. Komen er voor ge-
varen, staan de lichten op rood.
Vastgemaakt en even naar de luidspreker
gelopen. Maar het ding bleek doofstom
te zijn. Het verstond geen Frans en geen
Hollands. Terug naar boord en maar af-
wachten wat er ging gebeuren. Na een
kwartier zien we een blauwe walm uit de
tunnel komen. lk denk: daar moet een
schip op komst zijn. Laat ik nu gelijk heb-
ben. Schip er uit en de lichten springen op
groen. De schipper die er uit kwam riep,
dat we de gasmaskers op moesten zet-
ten. lk schatte de tunnel op twee kilome-
ter en geen afzuiging te bekennen. Alleen
hier en daar een flauw lichtje. Het was
voor iemand met astma een schraal oord
om de pijp uit te gaan. Het kanaal viel me
mee. Hier en daar beton, maar ook veel
groen. lk had gedacht vandaag in Perro-
ne te komen, maar dat viel tegen. We lig-
gen net onder de zesde sluis aan een
loswal. We moeten nog 13 sluizen doen
en dan zijn we aan het eind van Canal du
Nord. We hebben geluk. We schutten
overal alleen. Vijf en twintig kilometer voor
het eind van het kanaal komen we aan
een grote tunnel. We worden bij aan-
komst door twee grote luidsprekers er op

geattendeerd, dat we vast moeten ma-
ken. Er komen vier geladen schepen van
de andere kant. Het is meegenomen als
je een paar woorden Frans kent. Na twin-
tig minuten kunnen we vooruit. Tjonge,
wat een tunnel. lk schat hem op een kilo-
meter of vier. Hij is goed verlicht en er is
ook een afzuiginstallatie. Na een kilome-
ter is de tunnel verbreed, zodat je elkaar
kunt passeren. Na de tunnel komen er zes
sluizen achter elkaar. Onder de zesde sluis
is het weer avond. Het is nog negen kilo-
meter tot het einde van het kanaal. Het
kanaal is 97 kilometer lang.
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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 12 verschijnt op donderdag 28 mei 2020.
Deadline: maandag 25 mei.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Tonny van der Veeken Hans Jacobs,
Atze Lubach-Koers, Jan Boors.

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

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

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

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

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

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

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