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Van de bestuurs- en directietafel
Er komt een reünie van oud-leerlingen Don Rua-bond
n.a.v. 80 jarig bestaan op zaterdag 26 september op
het KSCC-schipperscentrum. Opleidingscentrum Don
Rua is waar jongens hun priesteropleiding begonnen.
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Prinsjesdag 2020
Wat niet veranderde zijn de vele plannen en voornemens van het kabinet die gevolgen gaan hebben op
onze inkomsten en uitgaven. We zetten de belangrijkste op een rij.
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Grote Clubactie 2020 is begonnen
Vanaf zaterdag 19 september is de GROTE CLUBACTIE
in heel Nederland weer van start. Dit jaar is de winkans in de Grote Clubactie 1 op 10! U maakt kans op
ruim 300.000 prijzen.
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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. In de persconferentie vrijdag 18 september werden we bijgepraat: het aantal besmettingen stijgt, maar gelukkig blijven de ziekenhuisopnames
op een redelijk laag peil staan.
Natuurlijk zijn er overledenen te betreuren. De voetballiefhebbers kunnen hun emoties niet bedwingen. Terecht dat de ministerpresident Rutte in duidelijk te verstane taal zijn
ongenoegen heeft geuit. Het is een taal die wel begrepen
wordt.
De boodschap is: houd 1,5 meter afstand, was regelmatig je
handen en vermijd drukte.
Gelukkig dat de meeste mensen zich aan de afspraken houden. Maar tv-beelden van de drukke winkelstraten van stadscentra laten ook een andere kant zien. Alleen samen kunnen
wij het coronavirus bestrijden.
U, jij doet toch ook mee?

Reünie
Er komt een reünie van oud-leerlingen Don Rua-bond n.a.v. de
80ste verjaardag op zaterdag 26 september aan boord van
het KSCC-schipperscentrum.
U zult zich afvragen wat is dat voor een bond. Het
is een bond van oud-salesianen en -leerlingen die
o.a. betrokken zijn geweest bij het opleidingshuis don Rua in ’s-Heerenberg. Honderden
jongens zijn daar een opleiding tot priester
of coadjutor (broeder) begonnen. Een deel
ervan stroomde door via het noviciaat na
het lidmaatschap van de Salesianen van
Don Bosco. Velen hebben later de congregatie verlaten en zijn een andere koers gaan
varen, vaak in het sociaal maatschappelijk en
pastorale werkveld.
De bond bestaat 80 jaar. De leden houden
contact met de Salesianen. Dat moet gevierd worden. Het is de moeite waard de inspiratie die is opgedaan bij de salesianen
met elkaar te delen en waar mogelijk door te
geven.
Oud-leerling dr. Pierre Sterkenburg trekt met
verve de kar van de bond samen met een
aantal bestuursleden.
Livestream uitzending zondagse viering
Inmiddels is het overal bekend dat de zondagse h. Mis via
livestream wordt uitgezonden. U kunt de code rustig met ander
mensen delen.
We zullen de filmpjes voorafgaande aan de viering wat meer
wisselen. Die zijn een goede warming up.
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VAN DE BESTUURSGebed aan einde van de zondagsmis
EN DIRECTIETAFEL
Aan het eind van de zondagse missen spreken wij

gezamenlijk een gebed uit voor de zieken, de
overheid en mensen in de pastorale en medische zorg. Dit
gebed is een goede stimulans om de maatregelen serieus te
nemen en uit te voeren.

Prinsjesdag de Derde Dinsdag van september
Ook deze dag verliep weer heel anders dan normaal: geen
gouden koets, geen ridderzaal gevuld met hoge heren en dames, geen hoedjesshow, geen rijtoer, geen scene op het balkon.
Maar wel een toespraak van de koning – in de Grote Kerk in
Den Haag – met heel veel passie uitgesproken: hij deed een
appèl aan eenieder om zich in te zetten in de bestrijding van
het virus. Voort sprak hij niet over bezuinigen, maar over investeren. De overheid wil de economie en bedrijfsleven zo goed
en kwaad als kan overeind houden.
Of dit kan, hangt van de ontwikkelingen van het virus af: krijgen wij een tweede golf dan zal de toekomst er anders uitzien
dan wanneer het virus afzwakt.
In deze Christoffel Nieuwsbrief wordt u ook op de hoogte gebracht over wat de rijksbegroting 2020-2021 betekent voor u.
Met het ’leve de koning hoera hoera hoera‘ door Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, werd de zitting afgesloten.
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Kermisplezier in Nijmegen

Zaterdag 3 tot en met 11 oktober
is er in Nijmegen Kermis.
Vanwege de 1,5 meter afstand is deze niet in de stad, maar op
het Nyma terrein. Het is een goede alternatieve plaats.
De kermisexploitanten zijn blij. Burgemeester H. Bruls, voorzitter
van de veiligheidsregio’s had al aangegeven dat hij er zich
hard voor zou maken. Zie ook pag. 14

Internationaal Circus Festival
Twee weken geleden kwam het
bericht binnen dat het grootse circus festival in Monaco niet doorgaat.
Zie voor het persbericht van de voorzitter van de ECA en FMC:
de heer Pilz en Zsuzsanna Mata, directeur FMC de vorige Christoffel Nieuwsbrief 20 pagina 23.

Deze mededeling, niet geheel onverwacht, heeft verregaande consequenties met betrekking de mondiale economische,
sociale en pastorale organisaties, zoals de ECA de FMC, ESU,
ENTE en het FORUM.
De leden van het FORUM de mondiale oecumenische organisatie van pastores die werkzaam zijn in deze branche is het volgende bericht gestuurd:

← terug naar pagina 1
VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Christoffel Nieuws pagina 5

Internationale beurs voor de scheepvaart in
Kalkar in Duitsland
In tegensteling tot de scheepvaartbeurs in Gorinchem die
voorzien was in oktober en nu weer is verschoven naar mei
2021, gaat deze beurs wel door op 29 en 30 september. Buiten de nieuwste snufjes die men kan bewonderen is het ook
goed, zij het op 1,5 m afstand, om contact te hebben met
elkaar.
De beurs geeft ook weer een push aan de binnenvaart,
waarvan de toekomst ook niet helemaal duidelijk is: denk
maar aan het kolen- en staaltransport.
Hoe gaat de logistiek van de containers, hoe ontwikkelt de
economie zich in de wereld, etc., etc.? Vergeten wij ook
niet de ecologische ontwikkeling en haar invloed op de rivier. Rijkswaterstaat heeft zich beziggehouden met de problemen van hoogwater, maar nu de laatste jaren moet zij
zich meer bezighouden met laag water. De verandering
van waterstanden kan ook een effect hebben op de bouw
van nieuwe schepen. En wat te denken van de ontwikkeling
van elektrische varen op waterstof, batterijen en accu’s.
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VAN DE BESTUURSWij zijn nog in de vredesweek
EN DIRECTIETAFEL
We vonden een mooie tekst:

Omwille van de vrede

Omwille van de vrede
Vrede is een ver ideaal.
We spreken erover,
we verlangen er naar.
En toch: vrede tussen mensen,
dichtbij en wereldwijd,
lijkt onbereikbaar.
Handen worden vuisten,
als we bedreigd worden.
We verdedigen ons bezit
met geweld van woorden
en gekletter van wapens.
Onze rijkdom en welvaart
laten we ons niet afnemen.
Toch is de wereld,
met alles en iedereen erop,
een geschenk.
We hebben er geen recht
op.
We zijn geen eersten of laatsten,
maar gelijken.
Als we eerlijk delend leven
dan is er genoeg voor ieder.
Omwille van de vrede

KSCC schipperscentrum naar de werf
Over 2,5 week gaat het centrum naar de Shipyard werf Millingen aan de Rijn. Natuurlijk wanneer de Waal genoeg water
heeft om het centrum en ponton te hellingen en na keuring en
reparatie weer te water te laten.
Maandag 5 oktober is er een werkvergadering om de puntjes
op de i te zetten. Ons huis sleepvaart bedrijf Daanen zal het
transport uit en thuis verzorgen. Hope and pray.
Van harte wenst de hele crew van het KSCC en pastoraat u
een fijn weekend
En een fijne kermistijd.
Houd je aan de regel: handen cleanen, 1,5 meterafstand
Bij langer verblijf bij ons aan boord, koffiedrinken, etc.: naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres noteren.
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier.

mogen we zoeken naar gerechtigheid.
Niemand op de eerste
plaats,
niemand met een lege
maag,
maar voor ieder voldoende:
dat is de droom van Jezus.
Hij pleit voor een omgekeerde wereld:
niet meer van mijn en dijn,
maar voor iedereen genoeg
omwille van de vrede.

MOP

Ha H
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Een nieuwe ambtenaar staat wat hulpeloos
met een belangrijk dossier
bij de papierversnipperaar.
”Kan ik helpen?” vraagt een secretaresse.
“Ja,” zegt hij, ”Hoe werkt dat ding?”
“Heel simpel.” Ze pakt het dossier en stopt
het in de versnipperaar.
Zegt de ambtenaar: “Bedankt en waar
komen de kopieën nu uit?”

Ha Ha
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Registratie contactgegevens als u een consumptie nuttigt op
het KSCC Nijmegen
Een nieuwe maatregel, opgenomen in de noodverordening, is
dat van bezoekers van horecagelegenheden en sportkantines
en de daarbij behorende terrassen contactgegevens geregistreerd moeten worden. Onze bar en koffietafel vallen ook
daaronder. Bijvoorbeeld als u na de H. Mis gezellig een kopje
koffie of thee blijft drinken.
Deze gegevens moeten 14 dagen ter beschikking gehouden
worden voor een eventueel bron- en contactonderzoek door
de GGD.
Vanaf 1 september ligt er een formulier bij de ingang en op de
bar waarop de contactgegevens per bezoek ingevuld moeten worden. De gebruikers van de bar of koffietafel doen dat
zelf voordat de consumptie is afgehaald. De formulieren worden door de barmedewerker na sluiting van de bar/koffietafel
opgeborgen.

NETWERKOVERZICHT

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.

Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.

Registreer u
waar u deze
poster ziet als u
ons parochiecentrum in
Nijmegen
bezoekt.

REINPLUSFIWADO.COM
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● Het kabinet trekt geld uit voor lastenverlaging. Het belastingtarief in de inkomstenbelasting daalt met 0,25 procentpunt
naar 37,10 procent. Daardoor betaalt vrijwel iedereen iets
minder belasting.
● De algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, gaat volgend jaar
met 82 euro omhoog om lage inkomens te steunen.
● Vanaf volgend jaar kun je meer spaargeld op je bankrekening zetten zonder daar belasting over te hoeven betalen.
Het heffingsvrije vermogen in box 3 stijgt naar 50.000 euro per
persoon. Nu is dat iets meer dan 30.000 euro.
● Daarnaast worden de schijfgrenzen aangepast. Daardoor
loopt de eerste schijf vanaf het heffingsvrije vermogen tot
100.000 euro en de tweede schijf tot een vermogen van 1
miljoen euro. Door deze maatregelen zullen ongeveer een
miljoen mensen minder belasting betalen over box 3. Het belastingtarief gaat trouwens wel iets omhoog. Dat tarief stijgt
van 30 procent naar 31 procent.

Prinsjesdag 2020 en de gevolgen voor onze portemonnee
Het was een uitzonderlijke Prinsjesdag: geen koets, geen driewerf hoera in de Ridderzaal – überhaupt geen Ridderzaal – en
heel veel mondkapjes. Wat niet veranderde zijn de vele plannen en voornemens van het kabinet die gevolgen gaan hebben op onze inkomsten en uitgaven. We zetten de
belangrijkste op een rij. Let wel, niet alle in dit artikel genoemde veranderingen zijn definitief; over een deel van de voorstellen moet nog gestemd worden. ook de coronacrisis en hoe
deze zich verder ontwikkelt kan van gevolgen hebben op de
plannen en voornemens.
Inkomen
● Gemiddeld genomen gaan we er komend jaar iets op vooruit. De verwachting is dat de mediane koopkracht in 2021 op
0,9 procent uitkomt. Een deel van de huishoudens gaat er
dus ook op achteruit.

Lees verder

← terug naar pagina 1
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Werk
● Het CPB denkt dat de werkloosheid in 2021 oploopt tot 5,9
procent van de beroepsbevolking. Dit betekent dat er dan
mogelijk 546.000 Nederlanders zonder baan zitten. Op dit
moment zoeken ruim 400.000 mensen een baan.
● De arbeidskorting, een korting voor werkenden op de belasting en premies volksverzekeringen, wordt met maximaal 324
euro verhoogd. Mensen met een modaal inkomen profiteren
daar het meest van.
● De zelfstandigenaftrek, een vrijstelling voor ondernemers voor
de inkomstenbelasting, wordt met stapjes van 110 euro extra
per jaar afgebouwd, boven op de verlaging van 250 euro
per jaar die al was afgesproken. Op dit moment is de zelfstandigenaftrek 7.030 euro en komend jaar 6.670 euro.
● Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet volgend jaar 20 miljoen euro uit. Daarmee moet de
werkdruk verlaagd worden en moet het zorgpersoneel minder last krijgen van administratieve rompslomp. De lonen van
zorgmedewerkers worden niet verhoogd, maar zij krijgen volgend jaar wel een extra eenmalige ‘coronabonus‘ van 500
euro. Daar is in totaal 2,16 miljard euro voor gereserveerd.

Kinderen
● Het kindgebonden budget gaat vanaf het derde kind binnen
één gezin met 617 euro per kind omhoog. Op die manier
worden gezinnen met veel kinderen gesteund. Het kabinet
trekt daar 150 miljoen euro voor uit.
Ouderen
● De mediane koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden
is komend jaar naar verwachting 0,5 procent.
● De AOW-uitkering valt in 2021 voor alle gepensioneerden hoger uit. Dat komt door de hogere algemene heffingskorting
die voor iedereen geldt (onder het kopje Inkomen).
● Mensen met een aanvullend pensioen moeten afwachten of
dat in 2021 geïndexeerd wordt, maar als compensatie wordt
de ouderenkorting met 55 euro verhoogd. Dit betekent dat
ze minder belasting hoeven te betalen.
Lees verder
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Zorg
● De basisverzekering wordt in 2021 duurder. Naar verwachting stijgt de maandpremie met zo’n 5 euro. De exacte stijging is nog onbekend, omdat de zorgverzekeraars de
premies nog moeten vaststellen. Deze moeten rond half november zijn bekendgemaakt.
● Het eigen risico blijft even hoog en bedraagt dus ook volgend jaar 385 euro.
● Het basispakket wordt tijdelijk uitgebreid met de herstelzorg
die soms na een besmetting met het coronavirus nodig is. De
uitbreiding is per 18 juli 2020 van kracht en blijft minimaal een
jaar gelden. Ook zijn er enkele uitbreidingen die losstaan van
COVID-19.
● De zorgtoeslag stijgt naar maximaal 1.294 euro per jaar voor
een eenpersoonshuishouden. Dat is 44 euro meer dan nu.
Voor een meerpersoonshuishouden stijgt het maximale jaarbedrag met 99 euro naar 2.496 euro.
Wonen
● De belasting op aardgas gaat met 3 eurocent per kubieke
meter omhoog. Lang niet alle huishoudens zullen die effecten merken in de portemonnee, omdat iedereen komend
jaar 31 euro energiebelasting terugkrijgt. Daarom zullen vooral mensen met een slecht geïsoleerd huis last hebben van
deze maatregel.
● De overdrachtsbelasting wordt geschrapt voor mensen tussen de 18 en 35 jaar die een huis kopen waar ze zelf in gaan
wonen. Mensen die een huis kopen zonder die zelf te bewonen – zoals beleggers en ouders die een huis voor een studerend kind kopen – gaan komend jaar niet 2% maar 8%
overdrachtsbelasting betalen.
● Het kabinet hoopt dat starters het hierdoor makkelijker krijgen
op de woningmarkt. 35-plussers betalen vanaf volgend jaar 2
procent overdrachtsbelasting voor een eigen woning.

● Zo’n 260.000 ‘dure scheefwoners’ (huurders van een sociale
huurwoning die in verhouding te weinig verdienen om hun
huur te kunnen betalen) krijgen een eenmalige huurverlaging. Hun huur wordt verlaagd tot de eerste aftoppingsgrens.
Dit betekent dat ze gemiddeld 40 euro per maand per huishouden besparen.
● Zoals eerder aangekondigd, daalt het hoogste tarief voor de
hypotheekrenteaftrek in 2021 met 3 procentpunt naar 43 procent. Dat tarief blijft dalen. In 2022 is het tarief 40 procent en
een jaar later 37,05 procent.
Lees verder
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Bedrijven
● Er ligt een wetsvoorstel voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie per 1 januari. Zo moet de uitstoot van
CO2 duurder worden dan het terugdringen ervan. Het doel is
om onder de streep in 2030 14,3 megaton minder CO2 uit te
stoten dan in 2019.
● De belastingheffing voor multinationals moet “eerlijker” worden, zo staat in de nota. Zo worden de regels voor de vennootschapsbelasting (vpb) aangescherpt. Onder meer de
vermindering van de winstbelasting met verliezen in het buitenland wordt beperkt. Door deze aanpassing zijn bedrijven
jaarlijks 700 miljoen euro meer kwijt aan belastingen.
● Ook de renteaftrek voor de vpb wordt ingeperkt. Maar eerst
moet worden onderzocht wat er mogelijk is. Daarnaast gaat
alleen het lage vpb-tarief omlaag en blijft het hoge tarief intact, terwijl het plan eerst was om beide te verlagen.
● Het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgt een lastenverlichting.
Deze bedrijven hoeven vanaf 2021 minder winstbelasting te
betalen, doordat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting in twee stappen wordt verhoogd van 200.000 naar
400.000 euro. Het tarief wordt verlaagd van 16,5 naar 15 procent.
● Investeringen door bedrijven worden gestimuleerd met de
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), die per 2021 ingaat. Een percentage van de investeringen mag van de
loonheffing afgetrokken worden.
Reizen
● Vliegen wordt naar verwachting per 2021 duurder. Dat komt
door de vliegbelasting die dan wordt ingevoerd.
● De autobelastingen worden aangepast aan de scherpere
milieueisen. Zo worden de voorwaarden van de aanschafbelasting bpm – die aan de CO2-uitstoot van de auto is gekoppeld – aangescherpt.

Studeren
● Het kabinet trekt in de begroting voor 2021 extra geld voor
het onderwijs uit. Een deel van dat geld is bedoeld voor studenten die in hun laatste studiejaar door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen. Het bedrag dat studenten
kunnen terugkrijgen, verschilt per situatie.
● Om het voor mensen makkelijker te maken om zich te laten
omscholen, betalen werkgevers voortaan geen loonheffing
meer voor scholingskosten die na de beëindiging van het
dienstverband zijn gemaakt.
Binnenvaart
● Het kabinet biedt bouwbedrijven die het moeilijk hebben
door de coronacrisis zicht op werk. Het kabinet trekt in 2021
vervroegd € 1,9 miljard uit voor onderhoud. Daarmee kunnen
de bedrijven in 2021 werken aan noodzakelijk onderhoud
aan wegen, bruggen, sluizen en spoor. € 1,3 miljard gaat
naar de Nederlandse vaarwegen.
● Het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen vindt in 2021 al plaats.
● Dit bedrag komt bovenop de extra 265 miljoen die zij eerder
al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt.
● Ook investeert min. van Waterstaat de komende jaren 200
miljoen extra in de aanpak van droogte- en
klimaatadaptatie.
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Kermis in Nijmegen gaat door!
De Nijmeegse najaarskermis van 2020 gaat door. Weliswaar
niet in het centrum, maar op het NYMA-terrein bij stadsbrug de
Oversteek. Enige nadeel: er zijn minder attracties dan andere
jaren.

NYMA terrein
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Burgemeester Buls joeg de kogel door de kerk: de Nijmeegse
najaarskermis van 3 tot en met 11 oktober kan doorgaan op
het NYMA-terrein. De meeste Nederlandse kermissen gaan niet
door, maar die in Nijmegen wel. Er is voor dit terrein gekozen
omdat de coronamaatregelen hier makkelijker na te leven zijn
dan in het centrum. Daarnaast kunnen de kroegen aan de
Waal ook gewoon openblijven.
Praktisch
Op het NYMA-terrein, waar vaker evenementen zijn, kunnen
vaste looproutes worden gemaakt. Ook is het mogelijk een
reserveringssysteem op te zetten waarbij bezoekers naam en
andere gegevens achterlaten, zoals in de horeca. Beveiligers
kunnen de gang van zaken controleren. Wat het maximum
aantal qua bezoekers gaat worden is tot op heden nog niet
bekend.
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KSCC
Waalhaven
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We zijn begonnen met de

U kunt uw loten per telefoon bestellen.
● Schipperscentrum Nijmegen 024 – 377 75 75
● Schipperscentrum Het Zuiden bij Jos van Dongen 06 – 53 91 01
54 of 0162 – 31 45 69
● Kermis/circus bij Toos Steffann 06 - 55 86 70 82
Tijdens het telefoongesprek wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.

Vanaf zaterdag 19 september is de GROTE CLUBACTIE in heel Nederland weer van start. Mensen uit de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap gaan ook dit jaar weer zo veel mogelijk loten verkopen. Ieder lot kost € 3,00 en € 2,40 is gegarandeerd voor
ons goed doel. Wij hebben deze keer de ziekenvaartocht met de
PRINS WILLEM ALEXANDER 2021 als goede doel bestempeld. Deze
vaartocht is voor zieken en hulpbehoevenden uit onze parochie
en het KSCC (DUS OOK VOOR DE CIRCUS- EN KERMISGEMEENSCHAP!) en alle financiële hulp hiervoor is welkom. Allemaal samen proberen wij dit jaar weer minimaal 1.000 loten te verkopen.

Ook dit jaar willen wij weer zogenaamde superloten verkopen.
Wat is een SUPERLOT? Eigenlijk een lot van € 150,00 of te wel vijftig loten. De koper ontvangt na aankoop een symbolisch SUPERLOT, plus 50 papieren loten.
Dit jaar is de winkans in de Grote Clubactie 1 op 10! De lotenkopers maken kans op ruim 300.000 prijzen, zoals een hoofdprijs van
€100.000,-, een auto, reischeques en fietsen. De trekking van de
GROTE CLUBACTIE vindt plaats op 9 december 2020. Vanaf 10
december bekendmaking trekkingslijst op de website van de organisatie (www.clubactie.nl).
U kunt de loten kopen.
● Tijdens de kantooruren op het KSCC in Nijmegen.
● Na de viering op het schipperscentrum in Nijmegen.
● Na de H. Mis of Communiedienst op het kerkschip in
Raamsdonksveer.

U kunt de loten ook per e-mail bestellen.
● Mail aan info@kscc.nl
● Mail aan k.schreurs@kscc.nl
● Mail aan toos@steffann.nl
Via een e-mailuitwisseling wordt met u overlegd hoe de loten u
bereiken.
Via de bank kunt u betalen op:
IBAN: NL42 ABNA 05 00 24 43 24 t.n.v. Katholiek Schipperswerk
Rotterdam o.v.v. Grote Clubactie 2020.
Als de betaling op de rekening staat, ontvangt u de loten.
Het zou mooi zijn als wij u in december kunnen vertellen dat ook
dit jaar deze actie voor ons geslaagd is en alle loten verkocht zijn.
U helpt ons toch ook mee?

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 15

Beste wandelvriendinnen, -vrienden
en lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Het is herfst, zowel meteorologisch als astronomisch,
en dat betekent dat we er veel aan moeten doen om het
najaar in ons lichaam en in onze geest geen voorrang te verlenen. Met allerlei beeldspraak kan worden gezegd dat de hele
wereldsamenleving merkt dat het leven geen echte bloei doormaakt. Contactarmoede zal vrijwel iedereen begeleiden naar
de winter in het hart en het ontmoetingsgetal was ook al flink
gedaald na het nemen van honderden maatregelen om Coronavirussen weinig kans te geven over te springen op mensen die
er vatbaar voor zijn.
Enkele dagen geleden sprong een artikel ij het oog dat ging
over de mate van gelukkig zijn, of tevreden zijn. En daarbij ging
het minder over de resultaten van een peiling, zoals die zo vaak
worden gepresenteerd. De aandacht ging veel meer uit naar
de methode van meting. Kunnen de vragen van 2018 of van
2019 nog wel worden gehanteerd. Dat was nog in de tijd dat
niet hoefde te worden nagedacht over een bezoekje aan een
naaste, theaters de deuren openden voor het bijwonen van
honderden voorstellingen per week, kermissen en circussen een
vast onderdeel was van het jaarprogramma in heel veel steden
en dorpen. Hoeveel bepaalde een bezoek aan een popconcert of een festival het geluksgevoel? De spontane ontmoetingen die er waren bij de grote professionele en recreatieve
sportevenementen verhoogden vrijwel altijd het welbehagen.
En nu? Code oranje of geel bepalen de bewegingsruimte. Familiebezoekjes lijken op een agenda die notarissen hanteren voor
diverse consulten. Afscheid nemen van een dierbare gaat meer
digitaal dan in een gezamenlijk treffen. En toch zijn er vitamientjes die geest en lijf weerstand geven. Naast veel thuis werken
wordt bepleit dat wandelen, maar ook fietsen, als het lichaam
er toe in staat is, de conditie op niveau gehouden kan worden.

Ouderengym is nog niet terug op de agenda, maar houd het
lichaam in beweging door de oefeningen alsnog te doen. Het is
minder leuk dan in een groep, maar laten we ervan uitgaan dat
na 2020 weer meer mogelijk is. Heel veel sterkte hierbij.
De Avond4daagse gaat dóór, tot 30 september 2020!
De in mei aangekondigde Avond4daagse gaat nog enkele dagen verder dan oorspronkelijk gepland was. Het gaat om de
Avond4daagse-Home Edition en dan vertrek je vanaf je eigen
huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte
Avond4daagse medaille. Het is een kans om de serie medailles
compleet te houden.
Met de Home Edition wordt iedereen in Nederland de gelegenheid gesteld een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele
grote groepen, zoals je gewend bent. Maar alleen met een
vriendje, je sportmaatje of met je gezin. Je kunt de vier dagen
lopen in de periode tot 30 september 2020.
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Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal
twee weken zitten. Er is dus niet veel keuze meer. En je hoeft
niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag
of in het weekend kun je op pad!
In verband met de betaling moet een ouder/verzorger de inschrijving doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost deelname € 5,00. Daarvoor krijg je
vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij
kiezen uit 2,5 – 5 – 10 km. En na afronding van de vier dagen
wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse medaille
thuis!
Op www.avond4daagse.nl is informatie en een aanmeldmogelijkheid te vinden.

Voor de komende twee weken staat de volgende
wandeltocht op het programma:
26 september
Kermistocht in Made
Stichting Biesboschwandeling
Afstanden: 15-25 km
Startplaats: the World of Walking
Nieuwstraat 14, 4921 CX Made
Starttijd: verschillende blokken vanaf 08.00 uur
06-20542000
Vooraf inschrijven: https://www.theworldofwalking.nl/wandelingen
Op o.a. www.wandel.nl staan heel veel tips ook over routes in
allerlei gebieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpakken op het gebied van samen op pad gaan. Bekend is dat, voor zover het lichaam het toelaat, een wandeling
bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijke conditie.
Henry Mooren
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Extra steun voor kermisexploitanten
Kermisexploitanten krijgen een beetje extra lucht. Het kabinet
trekt ruim tien miljoen euro uit om hen door de coronacrisis te
helpen. Velen van hen hebben al maanden weinig of geen
werk, terwijl de kosten wel doorlopen.
Kermisexploitanten maken moeilijke tijden door. Sinds begin
juni mogen wel weer kermissen worden gehouden. Toch beginnen veel gemeenten er niet aan, omdat lastig is de evenementen coronaproof te organiseren.

"Ik heb vijf maanden geen inkomsten gehad", klaagt een
standhouder op het Malieveld in Den Haag, waar deze
maand wel een kermis wordt gehouden. "Het is afgelopen tijd
sappelen geweest", zegt een ander. "Ik mis dit jaar 85 procent
van mijn inkomen."
Weinig soelaas
De huidige steunpakketten bieden te weinig soelaas, omdat
kermisexploitanten vrijwel hun hele inkomen in een korte periode verdienen in de zomermaanden.
Op aandringen van onder andere de VVD komt er nu een
apart potje van 10,5 miljoen euro om hen te helpen. "We moeten ervoor zorgen dat ze de winter doorkomen", zegt kamerlid
Thierry Aartsen. Gemiddeld komt de extra steun neer op zo’n
4000 euro per ondernemer.

Festivals en kermissen
Het zat al verstopt in het derde coronasteunpakket dat eind
augustus werd gepresenteerd: extra ondersteuning voor festivals en kermissen die door de coronacrisis deels of helemaal
op hun gat liggen. De maatregel was op het laatste moment
aan het steunpakket toegevoegd en moest nog worden uitgewerkt. Om die reden was er nog geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Of het voldoende is? "De tijd zal het leren", zegt Atze Lubach
van kermisbond BOVAK. "Maar het extra steuntje was wel meer
dan nodig." Hoeveel een ondernemer precies krijgt, hangt af
van de grootte van het bedrijf en het omzetverlies.
11 juni 2020
door de kermisgemeenschap op het Malieveld in Den Haag wordt aandacht gevraagd voor
hun bijzondere positie veroorzaakt door de coronamaatregelen.
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Algemene ledenvergadering BSOS en LOVK verplaatst

OVERLEDEN
Op donderdag 10 september is, in de leeftijd van 84 jaar, Netty
Straatman – van Benthem overleden. Echtgenote van Wim
Straatman †. Wegens de corona omstandigheden had het
afscheid op donderdag 17 september in besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Zuiderparkweg 85 F, 5216 HA ’sHertogenbosch.
Op zaterdag 19 september is, op de leeftijd van
84 jaar, Annie van Leeuwen overleden. Echtgenote
van Theo Bennik. De uitvaartmis wordt gehouden op
vrijdag 25 september om 10.30 uur in de Heilige
Laurentiuskerk, Doctor van Noortstraat 88 2266 HA in
Stompwijk. De uitvaartmis zal in besloten kring
plaatsvinden maar is te volgen via de livestream:
https://uitvaart.geocast.live/heilige-laurentius-kerk-stompwijk/
Wachtwoord: uO3tG9sJ
Correspondentieadres: Veemkade 575, 1019 BL Amsterdam.

Het bestuur heeft besloten de bijeenkomst
waarvan stond aangekondigd dat die i.v.m.
Covid-19 naar het najaar zou worden werd
verschoven, niet door te laten gaan.
In plaats daarvan staat er op 9 maart 2021 een Algemene Ledenvergadering gepland.
We starten die dag met een lunch om 13.00 u.
Daarna de vergadering tot 15.00 u.
We sluiten de middag af met een presentatie van het leerlingvolgsysteem “Radar”.
De definitieve uitnodiging zal in januari worden verstuurd.
Noteer vast in uw agenda

- Jubileumeditie Telematicadag 25 jaar Telematicadag op vrijdag 18 december 2020
Deze jubileumeditie zal helaas een andere opzet (moeten)
hebben dan de vorige edities.
Volgens de richtlijnen van de overheid in het kader van Covid19, zal de Telematicadag dit jaar op een hybride manier worden uitgevoerd. Er kan slechts een kleine groep mensen -op
uitnodiging- fysiek aanwezig zijn. Alle andere geïnteresseerden
kunnen de Telematicadag volgen via “life broadcasting”; zij
worden zo in de gelegenheid gesteld het evenement online te
volgen.
Een tipje van de sluier m.b.t. het programma van deze jubileumeditie:
Samen terug en vooruitkijken - wat staat de binnenvaart te
wachten!
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Louis Bosman; Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters;
Michel Schipperheyn; mevr. Trees Verhoef-van Welzenes;
Brick Vissers.
Corine Joosten-van Thull; Ivo Verhoeven.
Alexander Jansen.
Dhr. Ed Peperkamp; mevr. Marjan Bonink.
Cora Wanders-Schimmel; Corine de Koning.
Jolanda Bouwens; Arnau Frerichs.

OKTOBER
1-10 Francois Pruyn.
2-10 Femke Kuenen; Peter van IJzerlooij.
3-10 John Noldes; Riet Derksen-Meesters; Lars Appelboom;
José Meesters; Wieneke Leensen; Lotta Broeders.
4-10 Christof Kerkhof; Suzanne Wanders.
5-10 Tonny van der Veeken, bestuursmedewerker KSCC;
John Zijlmans, v/h m/s “Esti”; Lien van Tiem.
6-10 De heer Wim Wanders, ms. “Thuvine”; dhr. T. v.d Heuvel;
dhr. Sjef van Emmerloot, ms. “Fossa”; dhr. Joris Verberck;
Pluk Voorwinde; dhr. Theo Berends; Vienne Buil.
7-10 Carel Dekker; Rudy Kulka.
8-10 Dhr. Louis Janssen van het m/s Jolles; Jolien Buil.
9-10 Henry Mooren, Spes Nova; dhr. M. Adams;
Anouk Janssen.

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020
ouders de Bot-Neff en dhr. George de Bot,
voor de familie Kuijten,
dhr. Kornelius Wilhelmus – Kees – Bosman,
Jochem Raaijmakers,
dhr. Joop Balm,
dhr. J. van Neijenhof,
dhr. Gerrit van Oijen en overleden familieleden
Martijn Buil en overleden familieleden
familie Pols-van Laack,
Ferenc Vermaas,

ZONDAG 4 OKTOBER 2020
Herman van den Brink en Nancy Rensen–van den Brink
en familie van den Brink,
Miek Broekmeulen – Tonissen,
dhr. J. Hommes,
ouders Wanders-Bosman,
dhr. Johan Rattink en Trees en overleden familieleden,
ouders Kersten-van Laak,
mevr. Jetty Brands-Krootjes en Christiaan Brands.
- Uit dankbaarheid
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ONZE ZIEKEN
* 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 VARENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers (De Kriek Woning 4)
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.
* 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, ST WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
* Mevr. Stiena Driessen.
MILLINGEN AAN DE RIJN, MOZARTSTRAAT 14,
6566 DP.
* Dhr. Theo van de Wijgaart.
HELLEVOETSLUIS, MARCANDOSTRAAT 4, 3223
PC.

* Dhr. Ruud de Jong (Maasveld - kamer
Maasoever 126).
ROTTERDAM, MAASHAVEN OOSTZIJDE 151,
3072 HS.
* Mevr. Xenia Merkelbach.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT
47350, FRANCE.
* Pater Henk Kuijs, Sacramentskerk, Klooster Brakkenstein.
NIJMEGEN, HEYENDAALSEWEG 300, 6525
SH.
* Dhr. Wijnand Beukers.
WESTERVOORT, VOCKEMAET 14, 6932 DT.
* Mevr. Betty Bosman-Driessen (Albert
Schweitzerziekenhuis Dordwijk).
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3381 AT.
* Dhr. Harry Broekmeulen, De Blinkert – Afd.
Elswout.
HAARLEM, ROCKAERTSHOF 66, 2015 ED.
* Dhr. Ton Kooren.
ROZENBURG, KONINGINNELAAN 132, 3181 MH
* Dhr. Jan van Rijn, Albert Schweitzerziekenhuis Dordwijk.
DORDRECHT, ALBERT SCHWEITZERPLAATS 25,
3318 AT.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, MAASSTRAAT 64, 6051 CN.

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 momentopname. Wijzigingen worden bijgewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN september/oktober 2020

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2020

Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC
Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Elke zondag

11.00 uur
Zo. 27 sept.

13.00 uur
Ma. 28 sept. 10.30 uur
Di. 29 en
11.00 Wo. 30 sept. 19.00 uur

Zo. 4 okt.

Ma. 5 okt.

Zo. 11 okt.

11.00 uur

10.30 uur
10.30 uur

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.

Eerst Heilige Communieviering van
Jeremy, Raylano, Heley en Jahley in de
H. Geestkapel te Assel.
Stafvergadering KSCC Nijmegen
Binnenvaartbeurs Die Messe in Kalkar.
Griether Str. 110-120 D-47546 Kalkar Duitsland.
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toegangscode.
Stafvergadering KSCC Nijmegen
Overleg werfbeurt kerkschip
H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Wij verzoeken u zich aan het COVID-19 protocol te houden.
Lees het protocol op onze website.
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

H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de
10.30 uur dienst is een bestuurslid aanwezig.
Bibliotheek geopend.

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2020
Alle activiteiten van Schippersvereniging Sterreschans
vinden plaats op het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg
I.v.m. coronamaatregelen zullen de avonden niet zoals vanouds in het
café plaatsvinden maar in een van de vergaderzalen.
Zo is er wat meer ruimte.
Eerste gezellige vrijdagavond-praatavond
Vr. 25 sept. 19.30 uur
van het seizoen. Er wordt een filmavond
gepland.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
E-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl
Website: https://schippersverenigingsterreschans.nl/

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2020

Ma.

Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
20.00 uur Bestuursvergadering MSV.

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

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief
met uw vrienden.
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Beste leden van het KSCC,
Onze stichting heeft zich ingeschreven voor de
Rabo ClubSupport campagne. Deze campagne
houdt in dat de Rabobank een groot bedrag
beschikbaar stelt voor verenigingen en stichtingen in haar
regio.
Dit geld wordt onder de deelnemende clubs verdeeld d.m.v.
het uitbrengen van stemmen via een online stemtool. De
deelnemende verenigingen en stichtingen moeten aangeven
waar zij het te ontvangen geld aan gaan besteden.
Om zoveel mogelijk geld voor het KSCC in te kunnen zamelen
hebben wij wel uw hulp nodig.
Allereerst dient u een betaalrekening te hebben (cliënt zijn) en
lid te zijn van de Rabobank.

Daarvoor moet u zich in het verleden hebben aangemeld. Wilt
u ons steunen dan is het heel prettig dat zoveel mogelijk
cliënten van de Rabobank lid zijn/worden. Dit kan heel
eenvoudig op de website van de Rabobank.
Ga naar: https://www.rabobank.nl/particulieren/ en klik voor
meer informatie over waarom lid worden op onderstaande
button.

Naast het Overzicht ‘Overboeken’ en ‘Betaalverzoek’ staat
een button zelf regelen.

Dit opent u en daarna kiest u voor profiel “lidmaatschap”.
Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden bij uw plaatselijke bank of
hulp vragen aan familie en vrienden.
Het lidmaatschap geeft u stemrecht. Geef op de website aan
op welke vereniging of stichting u stemt. Wij vragen u uiteraard
te stemmen op onze KSCC stichting. Hoe meer stemmen hoe
beter.
Dit jaar kan in verband met corona alleen via de Rabobank
App of via de Rabobank website gestemd worden.
De stemperiode loopt van 5 oktober tot en met 25 oktober. Na
deze datum kunt u geen stem meer uitbrengen.
Ergens in november ontvangen wij de uitslag. Het zal duidelijk
zijn dat deze campagne onze stichting flink wat geld kan
opleveren als u mee kunt stemmen.
Met de opbrengst zal nieuw materiaal en geluidsapparatuur
aangeschaft worden.
Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet,

U kunt zich als lid aanmelden door met uw persoonlijke code
bij de Rabobank in te loggen.

Landelijk KSCC/Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circusen Kermisgemeenschap.
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En Doornenburger, let op: aanstaande zaterdag haalt de Harmonie weer het oud-papier op. Laat je cheque niet verloren
gaan door hem bij het oud-papier te gooien. Dit zou zonde
zijn.

Beste allemaal in Doornenburg en Huissen,
Afgelopen maandag werd in het Schuttersgebouw, in Doornenburg de kick-off gegeven voor de actie Lingewaarddoet.nl
Dit jaar hebben alle huishoudens in Doornenburg (en Huissen!)
een cheque van € 10,- ontvangen van de gemeente Lingewaard. Deze cheque mag gedoneerd worden aan een initiatief van de inwoners van Doornenburg. Onze vereniging is één
van de zes initiatiefnemers. Wij willen namelijk graag een
scheepsmast realiseren aan de Sterreschans zodat voor eenieder, schippers en niet-schippers, duidelijk is, dat Doornenburg
een schippersdorp is. In tal van plaatsen langs de rivieren in
Nederland, België en Duitsland staan
van dergelijke masten. En gezien de
schippershistorie van Doornenburg
hoort hier ook zo’n mast te staan!
We vragen onze leden uit Doornenburg
(en Huissen!) dan ook om hun cheque
te doneren aan ons initiatief. Dit kan op
verschillende manieren, o.a. online op
de internetpagina:
www.Lingewaarddoet.nl
Maar de cheque kan ook afgegeven worden bij Bakkerij Van
Kol, de Spar (in Doornenburg) of bij Jaap. Als ze maar bij ons
terecht komen!!!

Verder willen we jullie nogmaals herinneren aan onze komende clubavond, vrijdag 25 september, om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg. We zitten dan niet in het
café maar in de zalen 7 en 8. De bedoeling is, dat we die
avond ene film draaien over de vaart.
Met vriendelijke groet,
Peter van Megen,
namens het bestuur van Sterreschans
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Beste leden,
Wellicht past een excuses voor het feit dat
u in deze Corona tijd niets van het bestuur
hebt vernomen. Toen het Coronatijdperk
een feit werd hebben wij onze leden een
e-mail gezonden met de mededeling dat
alle activiteiten van de vereniging tot nader
bericht gecanceld zouden worden. Dit betekende geen feestdag vanwege het 50-jarig bestaan, geen soosmiddagen en
geen uitstapjes. Dit laten de Corona-maatregelen nu eenmaal
niet toe.
Wij zijn nu meer dan zes maanden verder. Binnenkort komt het
bestuur bijeen om gewoon eens bij elkaar te zijn en om elkaar
bij te praten.
Het bestuur is wel bezig geweest samen met de redactiecommissie van het Millings Jaarboek 2020. Hierin komt een verhaal
over het 50-jarig bestaan van de vereniging en het bestuur verheugt zich hier nu al op.
Als het zover is zullen wij de leden hierover uiteraard informeren. Verwacht wordt dat de presentatie van het Jaarboek in
november van dit jaar gaat gebeuren. Dit zal vanwege de Corona-maatregelen in beperkte vorm gaan plaatsvinden is ons
door de redactiecommissie van het Millings Jaarboek al medegedeeld.
Voor nu en de toekomst geldt: blijf gezond en Vol aan Vooruit
in Gods en Don Bosco’s Naam.
Het bestuur van de Millingse Schippersvereniging St. Nicolaas
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Maritime Industry verplaatst naar 18, 19 en 20 mei 2021

GORINCHEM - De komende editie van Maritime Industry wordt
vanwege de gevolgen van het coronavirus verplaatst naar 18,
19 en 20 mei 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Een eerdere
verplaatsing naar 13, 14 en 15 oktober 2020 is hiermee komen te
vervallen. “De Nederlandse overheid heeft nog géén verdere
beperkende maatregelen opgelegd met betrekking tot het organiseren van beurzen. Ook wij waren zelf overtuigd dat de
beurs door kon gaan, maar het sentiment onder exposanten is in
de afgelopen periode veranderd. We luisteren naar onze exposanten en hebben besloten de zestiende editie van Maritime Industry opnieuw te verplaatsen”, zegt Bianca van Grinsven
namens Maritime Industry.
Om Maritime Industry mogelijk te maken ten tijde van de Covid19-pandemie had Easyfairs haar inspanningen en maatregelen
verdubbeld, volledig in lijn met alle gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Alle denkbare protocollen stonden klaar om de maritieme sector op een veilige en verantwoorde manier bij elkaar
te brengen.
“Sinds de persconferentie van 18 augustus 2020 kregen wij
steeds meer vragen van exposanten en bezoekers omtrent de
haalbaarheid van de fysieke vakbeurs in Evenementenhal Gorinchem. Door het veranderende sentiment onder exposanten,
zijn wij opnieuw in beraad gegaan met alle betrokken partijen.
Dit heeft ons doen besluiten dat we deze editie opnieuw verplaatsen. Uiteraard betreuren wij dit besluit enorm, zeker gezien

de flinke impact voor de deelnemende en aanverwante partijen met al de voorbereidingen en in gang gezette zaken, maar
het is op dit moment wel het enige juiste besluit”, aldus Bianca
van Grinsven namens Maritime Industry.
De zestiende editie van de vakbeurs zal zoals gebruikelijk in Evenementenhal Gorinchem plaatsvinden op 18, 19 en 20 mei 2021.
“We nemen de komende periode contact op met alle exposanten en betrokken partijen en doen er alles aan om de verplaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen. We kijken met veel
enthousiasme uit naar de editie in mei 2021”, aldus van Grinsven.
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Pas op voor valse RDW websites
Duizenden mensen zijn gedupeerd toen ze via een ‘RDW bemiddelingssite’
een nieuw kentekenbewijs wilden kopen. Ze betaalden geld en kregen er
vervolgens niets voor terug. RDW krijgt hier honderden telefoontjes per dag
over, de politie spreekt over ‘mogelijk malafide sites’.
Iemand wilde zijn motor verkopen. Maar omdat hij een paar
formulieren kwijt was en geen
kentekenbewijs meer had, zocht
hij op Google: ‘Kentekenbewijs
kwijt’. Hij kwam vervolgens op de
site RDWservice.nl uit. De site had
dezelfde kleuren als de RDW. De
verbinding was beveiligd. En als
je je kenteken invult, krijg je ook
alle gegevens van je motor.
Hij maakte 49,95 euro over via iDeal. Dat is 20 euro meer dan wanneer het
via de officiële RDW-site wordt geregeld (RDW.nl). En na een week had hij
nog steeds geen nieuw kentekenbewijs binnen. Hij probeerde contact te
krijgen via de site, maar dat lukte niet. Toen is de RDW gebeld. Daar kreeg
hij te horen: je naam en bestelling staan niet in het systeem. Hij bleek opgelicht. Die vijftig euro is hij daardoor gewoon kwijt.
Hij is niet de enige. De RDW zegt dagelijks wel honderd klachten te krijgen
over dit soort sites. Zodra mensen online zoeken op ‘nieuw kentekenbewijs
aanvragen’, krijgen ze als eerste allerlei RDW-bemiddelingssites te zien – en
niet de officiële site van de RDW.
De sites lijken wel erg op de site van de RDW, door de kleuren, en soms hebben ze ook hetzelfde lettertype. Gedupeerden betalen vijftig euro en krijgen vervolgens niks geleverd. Het gaat volgens de RDW onder andere om
rdwservice.nl, tenaamstellen.nl en tennaamcode.nl, maar wekelijks sluiten er
websites en komen er weer nieuwe bij.
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Harry Broekmeulen schreef zijn herinneringen aan zijn laatste varensjaren op in het boekje ‘Wie schrijft die
blijft’. In de komende maanden publiceren wij zijn relaas in deze feuilleton.
Een schipper zei tegen me dat ik Van
Bekkum in Maasbracht moest bellen. Die
zouden me vlugger helpen dan de
Fransen hier, want die hadden er, volgens
hem, helemaal geen verstand van. In
Monthermé hebben eerst de verzekering
gebeld. Doe maar wat je het beste lijkt,
Broekmeulen, zeiden ze in Heerenveen.
Dus hebben we Van Bekkum gebeld en
die wilde meteen komen. Uitgelegd waar
we precies lagen. Het was ongeveer 40
km boven Givet. Maak de schroefas maar
vast los. Ik ben zo bij je.
En dat was ook zo. Hij trok een duikpak
aan, trok de schroefas er uit en deed een
stop in het gat. De schroef zou in
Zaltbommel worden gerepareerd. Dat
zou wel een paar dagen duren, zei hij. We
al blij dat het vlot ging, want Sjef had al
gedacht dat zijn vakantie afgelopen was.
Monthermé is een mooi toeristenplaatsje
tussen de bergen in. Je kunt er flinke
wandelingen maken. We zijn de berg
opgegaan en hadden toen prachtig
uitzicht over de Maasvallei. Het plaatsje
ligt namelijk in een grote bocht van de
Maas. Drie dagen later hebben we naar
Van Bekkum gebeld. Die zei dat hij er wat
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vaart achter gezet had, omdat hij
maandag met vakantie wilde gaan. Vind
je het goed als ik de as zondag even in
kom zetten? Daar kon ik natuurlijk niets op
tegen hebben: Hij was er tegen de
middag en een goed uur later was alles
klaar. Het leek Overtoom wel. Maandag
konden we meteen verder varen. We
waren blij dat het allemaal zo gauw in
orde gekomen was.
We varen nu tussen de bergen en langs
mooie dorpjes, Met de middag passeren
we Charleville, een hoge sluis met
ongeveer 80 meter verval. Boven de 20e
sluis passeren we Pont au Bar waar Canal
des Arden begint. Boven sluis 23 in Sedan
hebben we de avond doorgebracht. We
hebben er een wandeling door de stad
gemaakt. Er was kermis. We waren net op
tijd aan boord, want er kwam een flink
onweer opzetten.
Op 12 augustus zijn we om negen uur
gestart in regenachtig weer. We passeren
sluis 25 (Pont à Mousson). De afstand
Sedan-Verdun is 97 km. In Stenays leggen
we aan. Daar hebben we met zijn vieren
boodschappen gedaan en toen zijn we
verder gevaren naar Dun, waar we
hebben overnacht. De volgende dag
vertrokken we om negen uur. Vanaf
Sedan varen we steeds door een kanaal
met aan weerszijden bomen. Nu en dan
zie je de Maas stromen. Die is hier heel
smal. De zon is er ook weer en 4 km

boven sluis 40 zijn we in Verdun. Daar
maken we vast onder de brug midden in
de stad. We gaan gevieren de stad in. Er
liggen hier vier Hollandse jachten en daar
hebben nog even een praatje gemaakt.
Het is hier 's avonds heel sprookjesachtig
met al die verlichting op de kant en op
de brug.
De volgende morgen komen we aan sluis
44. De sluismeester verkoopt er houten
eierdopjes en klompjes, die hij zelf
gemaakt heeft. Na sluis 44 beginnen de
bergen weer, al zijn ze hier nog niet zo erg
hoog. Na sluis 50, boven St. Michel komen
we even op de Maas en dan varen we
afwisselend op rivier en kanaal. Boven
sluis 52 is een kleine tunnel. We
overnachten onder de sluis van Comerey.
De volgende morgen starten we al om
acht uur bij mooi weer naar Toul. Van
Verdun naar Toul is 100 km. Boven sluis 59
(of 1) krijgen we aan stuurboord een
aftakking naar de Marne Fronssey. We
varen nu op het Marne-Rijnkanaal. Na 10
km krijgen we een tunnel van 2500 meter
lang en dan een dubbele sluis. En gaan
nu weer naar beneden in de sluizen. Om
haf zes komen we aan in Toul. We varen
door sluis 15 en dan zijn we de stad weer
uit. Toul ligt tussen sluis 13 en 15. Na sluis 15
komt een geheel automatische sluis. Er is
geen sluismeester te zien.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
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
VP
VP
VP
VP

Nijmegen
Dordrecht
Wijk bij Duurstede
Brandaris
Wemeldinge

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
—-------------------------------------------------------

088-797 41 70
088-797 08 00
088–797 36 85
088-797 45 98
088-797 48 01

Nautisch Centrum Limburg (Maasbracht) calamiteiten 24 uur
voor regio Limburg/Noord Brabant
0800–03 41
—-------------------------------------------------------

Volg het KSCC op:

Wilt u reageren op een artikel, column of andere bijdrage in deze Christoffel Nieuwsbrief? 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
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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

COÖRDINATIEGROEP:

COLOFON

Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor
Aalm. B. Van Welzenes
Waalkanters koor
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator
Wineke Leensen
Gerard Leensen
Kosters-ploeg
B. Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud
P. Wanders
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------

Christoffel Nieuwsbrief 22 verschijnt op donderdag 8 oktober 2020.
Deadline: maandag 5 oktober.
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