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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Dit is de laatste uitgave voor de zomervakantie van het uitgebreide
Christoffel Nieuwsbrief. In de komende weken in juli en augustus ontvangen u een flyer met de meest naar onze mening belangrijke informatie.
We moeten elkaar een beetje warm maken voor het nieuwe KSCC
en pastoraatseizoen 2021-2022. (Heeft al nagedacht over een nieuwe spreuk voor dit activiteiten jaar; laat het ons weten.)
Het KSCC en het pastoraat kent geen vakantie. Alles loopt door: de
post, de telefoon e-mailverkeer etc. Wij willen er voor u zijn 24 x 7.

onze deur blijft open !

deze zomer !

Helaas is het EK voetbal voor Nederland voorbij. De samenleving
liep warm om zo ver mogelijk in het toernooi te komen. Zelf heb ik
geen verstand van voetbal. Maar als de commentaren volg in de media is het oordeel vernietigend voor ons nationale elftal inclusief de
coach. Maandag jl. hoorde ik
een spreuk: De voetballers
van het Nederlands elftal zeggen niet dat ze niet gewonnen
hebben, neen, maar wat ze
aan geld hebben misgelopen.
Zondagmorgen kwamen enkele buren van onze Waalhaven
op bezoek. Zij hadden een
eurokazuifel ‘gekocht’. Natuurlijk passen en lachen. Wij hebben het op een hanger
gehangen en naast het altaar
geplaatst.
Maar niet getreurd er is nog
voldoende om ons op de verheugen: de Tour de France,
het tennissen: wat zeuren we
nog.
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Versoepelingen

Het oude is weer bijna normaal. Toch is voorzichtigheid geboden. In de eucharistie zondags zullen wij het gebed ter
bestrijding van de coronacrisis aanpassen. In Nederland gaat het de
goed kant op, maar in een heel groot deel van de wereld is slecht
gesteld. Ook dat moeten wij onder ogen durven zien en hulp te bieden waar we kunnen.
Het blijkt dat in Afrika nog maar 2% van de mensen is gevaccineerd.
Dankbaar mogen wij zijn dat wij in het ‘goede ‘deel van de wereld
leven.
Zondags bent u hartelijk welkom in de viering en een gezellig samenzijn na de h. Mis voor een kopje koffie of een drankje.
Het schipperscentrum in Raamsdonksveer
Zondags is er elke week een eucharistie of een woord en communieviering om 10.30 uur. Aansluitend – zeer belangrijk – een kopje
koffie.
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De Soos in Zwijndrecht

Over plannen voor de toekomst is nog niets bekend.
De Soos wordt in de aula aan het internaat Julia gehouden
waar ook de schipperskinderen verblijven. Er wordt informatie ingewonnen welke regels wel of niet van toepassing zijn.
Vieringen Rotterdam
Vieringen in het zorgcentrum Antonius in Rotterdam gaan helaas
voorlopig niet door. Het kappelletje in het centrum is niet zo groot en
het is niet goed mogelijk om je aan de 1,5 meter te houden. De verwachting is dat in september weer een eucharistieviering wordt gehouden.
Vakantie
Veel mensen gaan ook dit jaar op vakantie. Een paar weken rust is
belangrijk. Het werk en de problemen rond het werk in deze coronatijd slokt veel geestelijke energie. Wanneer u op vakantie gaat – ik
heb er al over geschreven – zorg dat uw verzekeringen op peil zijn.
Jaren geleden schreven wij
ook nog dat u een adres
achter moest laten waar u
te bereiken was, maar nu in
deze huidige tijd blijven we
allemaal online met elkaar
verbonden en voelen we
ons onthand wanneer we
geen telefoon bij ons hebben.
Vakantiegroeten
Alhoewel in deze tijd vakanti
egroeten met een foto via WhatsApp gestuurd worden zijn er toch
nog die een kaartje sturen. Met uw goed vinden plaatsen we ‘de vakantiegroeten ‘in de flyer, zodat ieder met u kan meegenieten.

Heel veel mensen zijn 1 of 2 keer gevaccineerd
In de CoronaCheck-app kunt u uw vaccinatiebewijs invoeren. Altijd handig om dit bij de hand te
hebben. Lees meer hierover op pagina 9.
Natuurlijk hoef ik u niet te vertellen dat u informatie moet in winnen m.b.t. de in het land waar
u naar toe gaat geldende regels. Voor verrassingen komen te staan is erg vervelend en
bederft de vakantie vreugde.

Woensdag 30 juni is de eerste grote kermis bij Gelredome
geopend
Deze duurt van 30 juni tot en met zondag 11 juli. Het terrein is open
vanaf 13.00 uur.
Met de aankondigen van vervroegde versoepelingen gingen de kermisexploitanten direct van start. Lange en goede voorbereidingen
lagen al op de plank. Het draaiboek van vorig jaar moest een beetje
aangepast worden, maar in het grote geheel was de kermis 2020
zeer geslaagd.
Weer kermis missen
Ook zijn er vieringen op de eerste zondag van de
kermis. Zondag 3 juli om 10.30 uur is in Laren in
de autoscooter van Martin Speelman. Aansluitend
een kopje koffie en poffertjes eten (op eigen kosten).
18 juli is er eucharistieviering om 11.00 uur in Tilburg en zondag 5 september om 10.30 uur in
Roosendaal.
Informatie over de kermis mis in Budel en Echt horen wij in de komende weken.

Christoffel Nieuws pagina 5

← terug naar pagina 1
VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Onderhoud

Het KSCC pastorale centrum in Nijmegen ziet er weer gelikt uit. Er is geverfd
en gevernist.
Ook de steiger is van een nieuwe verflaag voorzien. Een hele klus. Dank
aan de vrijwilligers.
Ton Smits en
Peter Wanders

Maandag 5 juli is er een vergadering van coördinatoren Soos met
Nijmegen en de coördinatiegroep KSCC-vaarvakantie met de Prins
Willem Alexander.
De tijd gaat snel dus gebruik haar wel.
Belangrijk is te weten dat wanneer de vakantie gaat plaatsvinden en
welke voorwaarden gaan gelden met betrekking tot corona. Mag er
weer een 100 % bezetting zijn, welke nieuwe regels zijn er of worden
ingevoerd. De gezondheid en de veiligheid van gasten en vrijwilligers
staat boven aan.
Namens de crew van het KSCC en pastoraat
Een fijn weekend
Welkom aan boord voor een kopje koffie of en praatje
B.E.M.van Welzenes sdb

Het schoolreisje in september
Gerard Valk heeft hen die zich voor vorig jaar hadden opgegeven
een mail gestuurd waarin hij schrijft dat het schoolreisje van 15 tot en
met 19 september naar de Eiffel onder voorbehoud doorgaat.
Hij informeert naar de voorwaarden.
Natuurlijk hopen wij het doorgaat. Deze ‘schoolreisje’ staat al in een
jarenlange traditie. Luistert u maar eens naar de ‘sterke ‘verhalen.

Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier
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MOP

Er waren eens een Nederlander,
een Fransman en
een Duitser
..…
Normaal is er altijd een Belg
bij in zo’ n mop,
maar die zit nog
op het EK.
Schoolreisje van alweer twee jaar geleden (2019)

Ha
a
H
Ha
Ha
a
H

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 6

FINANCIËN

HOE LANG MOET DIT NOG DUREN?
"De Hoge Raad maakte er gehakt van, de Tweede Kamer eist verandering en er lopen tal van juridische procedures tegen. Toch lukt het
maar niet om de gehate spaartaks in te ruilen voor een heffing op
daadwerkelijk behaald rendement". Dit schreef onlangs journalist
Peet Vogels.
Wat is er (nog steeds) aan de hand:
● al heel veel jaren moet er box 3 belasting (zeg maar vermogensbelasting) worden betaald op (belast) vermogen.
● tot een paar jaar geleden was dit 30% op een theoretisch rendement van 4% (voor iedereen gold dit belastbare percentage).
● omdat het echte (spaar) rendement al lang die 4% niet meer aantikt en er ook al heel lang vanuit alle hoeken en gaten bezwaren
hiertegen zijn en worden ingediend, is een paar jaar geleden het
stelsel iets aangepast (zie hieronder). De vele en grote bezwaren
zijn echter gebleven.
● het vermogen waarover geen belasting hoeft te worden betaald, is
opgetrokken tot € 50.000.
● daarna zijn er 3 schijven van toepassing: in de eerste schijf wordt
er vanuit gegaan dat 67% van het vermogen wordt gespaard en
33% wordt belegd; in de tweede is dit 21% respectievelijk 79% en
in de derde schijf wordt er door de belastingdienst vanuit gegaan
dat 100% wordt belegd.

● bovengenoemde standaard (voor iedereen) van 4% is veranderd in
1,898% (eerste schijf: belast vermogen tot € 50.000) respectievelijk
4,501% (tweede schijf: belast vermogen tussen de € 50.000 en €
950.000) respectievelijk 5,69% (derde schijf: belast vermogen boven de € 950.000).
● kortom de "kleine" spaarder is hiermee geholpen: die betaalde
eerst over 4% fictief rendement en nu over 1,898%. Alle andere
belastingplichtigen met belastbaar vermogen betalen nu over een
fictief rendement van 4,501% respectievelijk 5,69%.
● bij het bovenstaande wordt er vanuit gegaan dat er 0,03% wordt
verkregen op sparen en 5,69% op beleggen.
● overigens is de box 3 belasting ook gestegen van 30% naar 31%.
● wie zijn de dupe? Iedereen die alleen spaart (die ontvangt geen
rente en betaalt wel 31% belasting over een fictief rendement tussen 1,898% en 5,69%. Ook degenen die wel beleggen maar geen
rendement maken van 5,69% behoren ook tot de "verliezers".
● volgens de Bond voor Belastinbetalers betalenzo'n 1,3 miljoen
mensen méér belasting dan ze aan rendement ontvangen.
● degenen die alleen sparen betalen zo'n miljard euro aan box 3 belasting (vermogensbelasting) terwijl het echte rendement voor hen
is gezakt naar nul of negatief (dit laatste omdat de banken steeds
meer "boetes" uitschrijven als de spaarmiddelen boven bepaalde
hoogtes (€ 100.000 à € 250.000) uitstijgen.
Een nieuw Kabinet zal wellicht tot enige aanpassing komen en meer
evenwicht aanbrengen in het geheel van belasten van vermogen.
Zeker, een groot aantal mensen zal van bovenstaande niet wakker
liggen omdat ze er (vrijwel) niets mee te maken hebben, Kijk echter
ook naar het hierboven genoemde (1,3 miljoen) aantal mensen die
heel concreet jaarlijks fors interen (los van inflatie en niet indexering
van pensioenen e.d.).
Wellicht zijn er lezers die hierop willen reageren. Dit blijft een terugkerend onderwerp dat de (financiële) gemoederen blijft bezighouden.
Met vriendelijke groet,
Wim Onderdelinden
https://www.kantoorabri.nl/
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Euthanasie voor jonge mensen met psychisch Iijden?
Door René Peters
Nooit in de geschiedenís-ondanks de pandemie- stond het er zo
goed voor als hier en nu. De gemiddelde Nederlander heeft de beschikking over een luxe waarvan niemand honderd jaar geleden zou
hebben kunnen dromen. En onze levensverwachting is ongekend
hoog. Natuurlijk zijn de verschillen tussen mensen soms schrijnend.
Maar gemiddeld hebben we het in de westerse wereld heel goed.
Dat zou je zeggen tenminste. Want tegelijkertijd neemt het aantal
mensen met psychische klachten toe. En er schijnt een wachtlijst te
zijn voor jonge mensen die euthanasie willen omdat ze het leven
überhaupt niet meer zien zitten. Er is geen medische verklaring. We
hebben een maatschappelijk probleem. We hebben elkaar wijs gemaakt dat de wereld maakbaar is en succes een keuze. We zijn
gaan geloven dat we elkaar niet nodig hebben maar dat het draait
om het individu. En dat het antwoord op de vraag wat we aan deze
wereld kunnen toevoegen, af te meten is aan de hoeveelheid spullen
die je bezit. Aan geld geen gebrek. Maar wel aan zingevíng en aan
betekenisvolle relaties.
Jonge mensen horen gelukkig te zijn, goed mee te komen op school,
veel vrienden te hebben en een mooi en gezond lichaam te hebben.
Als je je niet goed voelt dan begeef je je op de 'zorgmarkt' om een
oplossing voor je klachten te kopen. Eerst krijg je een díagnose,
daarna krijg je pas hulp. Het is een economische wet dat iedere
markt zich zal optimaliseren. De zorgmarkt doet dat ook. Het doel
van iedere markt is geld verdienen. En dus krijgt een patiënt de
maximale hoeveelheid behandelingen. Net zolang tot de financiering
stopt. Dan ben je 'uitbehandeld'. Voor wie dan nog angstig, verdrietig
of doodmoe is, rest enkel nog euthanasie... Zo lijkt het tenminste...
Steeds meer jonge mensen hopen hun ultieme behandeling te vinden in de levenseindekliniek. Want voor wie is uitbehandeld, is er
geen enkel perspectief meer.

Of toch? Wat zou er gebeuren als onze maatschappelijke respons op
psychisch lijden niet alleen medísch zou zijn maar zich zou richten
op aandacht, relatie, menselijkheid, verbinding, identiteit, betekenis,
hoop, optimisme en 'empowerment'? Wat als we daar al onze energie, wetgeving, geld en inzet op zouden richten? Niet alleen binnen
de GGZ, maar binnen onze hele samenleving. Corona heeft ons niet
geleerd dat de ander ons ziek kan maken. Het heeft ons geleerd dat
we zonder de ander ziek worden. Oudere generaties weten dat nog.
Maar we zijn vergeten onze kinderen dat te leren. Kan dat alsnog?
Het is letterlijk van levensbelang.
René Peters
is docent, Tweede Kamerlid voor het CDA, vader van een dochter.
Hij schrijft over wat hem bezig houdt.
Overgenomen uit de Roerom 10, juni 2021
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INA VAN DE
BINNENVAART
SOOS
Het leven ziet er voor velen weer positiever uit.
Vorige week startte de zomer met een paar dagen
later de aangekondigde versoepelingen.
We hebben weer meer vrijheden wat een socialer leven betekent.
Contact met mensen is belangrijk, het was er wel maar in beperkte
maten. Veel is weer toegankelijk en hoewel ik geen echte voetbalfan
ben vind ik het voetbal toch leuker met publiek, ook voor de spelers.
Inmiddels zijn er al veel mensen, vooral de ouderen, 2 keer ingeënt.
Het vaccinatieplan lijkt goed op rolletjes te lopen. Deze week krijgen
mensen geboren in 1997 en 1998 de eerste inenting. De besmetting
cijfers dalen behoorlijk waardoor de ziekenhuizen weer de patiënten
kunnen helpen die op wachtlijsten staan.
Terwijl ik dit schrijf komt er al een uitnodiging voor een verjaardag
binnen die we vorig jaar moesten overslaan. Mooi dat het weer kan.
De kabinetsformatie loopt na 3 maanden aardig stroef, men is er in
Den Haag nog steeds niet uit. Wat het nieuwe kabinet gaat worden
blijft nog steeds een verrassing.
Ondertussen genieten we maar zoveel mogelijk van alles, vakanties
worden geboekt en ieder geniet op zijn manier. Wij doen dat eerst
met de fiets in Nederland met in begin augustus de fietsvierdaagse in
de Achterhoek.

Op de fiets kun je mooie routes volgen. Onlangs fietsten we vanuit
Harmelen waar onze zoon woont richting Woerden wat in het verleden een garnizoensplaats was waardoor er een mooie gracht om het
centrum ligt. Woerden is een gezellig Hollands stadje vandaar richting kleine maar schilderachtige plaatjes als Kamerik en Kockengen,
langs grachtjes en kanaaltjes met mooie boerderijen, veel natuur en
dieren op de weilanden. Via het mooie Haarzuilens fietsten we terug
naar Harmelen.
De dag afgesloten met een diner heerlijk buiten op een terras in het
gezellige oude centrum van Harmelen met zoon en schoondochter.
Heerlijk weer die dag met zo’n 24 graden en een heerlijk zonnetje.
Ik wens iedereen een fijne zomer.
Ina Feenstra
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Nu ook vaccinatiebewijzen in CoronaCheck-app
Vanaf 24 juni zijn, naast testbewijzen, ook vaccinatiebewijzen
beschikbaar in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen mensen
na volledige vaccinatie, net na als een negatieve test, toegang
krijgen tot evenementen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Vanaf 1 juli kan het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app bovendien fungeren als
Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU.
Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag
maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Deze QR-code kan
gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het coronatoegangsbewijs correct is, komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot evenementen of andere landen gegeven wordt.
De QR-code in de CoronaCheck-app kent een binnenlandse en een
internationale variant. De binnenlandse code geeft bij het scannen

niet weer of het groene vinkje tot stand is gekomen door vaccinatie
of testen. De internationale variant laat wel meer gegevens zien. Dat
is om tegemoet te kunnen komen aan de verscheidenheid aan inreisregels die sommige Europese landen hanteren. Vanaf 1 juli is de CoronaCheck-app in te zetten voor reizen binnen Europa. Reizigers
moeten zelf opletten welke regels precies gelden in het land van bestemming. Via de website www.wijsopreis.nl kunnen zij informatie
opzoeken.
Vanaf 24 juni kunnen volledig gevaccineerde mensen met de CoronaCheck-app een toegangsbewijs genereren op basis van hun vaccinatie. Vanaf zaterdag 26 juni kunnen horeca, culturele instellingen,
evenementen en professionele sportwedstrijden de anderhalve meter afstand loslaten als ze werken met toegangsbewijzen. Daarmee
kunnen ondernemingen dus weer op volledige capaciteit, en dus rendabel, hun zaak of locatie exploiteren.
Volledige vaccinatie
Nederland beschouwt iemand als volledig gevaccineerd als hij of zij
twee prikken met Pfizer, Moderna of AstraZeneca heeft gehad, of
één prik van Janssen. Daarbij houdt Nederland geen wachttijd aan.
Direct na de registratie van de tweede vaccinatie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of de prik met Janssen kunnen mensen hun vaccinatiebewijs dus genereren.
Mensen die al eerder corona hebben gehad worden na hun eerste
prik ook beschouwd als volledig gevaccineerd en kunnen dus na de
registratie van de eerste prik een vaccinatiebewijs genereren. Voor
mensen die corona hebben gehad en niet bij de GGD zijn gevaccineerd maar bij een huisarts, ziekenhuis of instelling is dat mogelijk
vanaf 1 juli.
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Om een vaccinatiebewijs te genereren, moeten mensen inloggen
met hun DigiD in de CoronaCheck-app. De CoronaCheck-app maakt
vervolgens een koppeling met het registratiesysteem van het RIVM,
het CIMS. Daarin leggen GGD, huisartsen, ziekenhuizen en instellingen de gezette prikken vast. Bij het overgrote deel van de prikken is
dat ook al gebeurd. De CoronaCheck-app koppelt daarnaast ook direct met het registratiesysteem van de GGD. Daardoor kan de CoronaCheck-app bij ruim 90% van de gezette vaccinaties ook
automatisch een vaccinatiebewijs genereren.
Mensen die hun vaccinatie nog niet terugvinden in de CoronaCheckapp kunnen het beste contact opnemen met de huisarts of instelling
die hen heeft gevaccineerd. Vanaf 1 juli kunnen zij handmatig een
vaccinatiebewijs genereren met behulp van een speciaal webportaal
voor artsen.
Papieren alternatief
Mensen die geen smartphone hebben, kunnen vanaf donderdag 1
juli ook hun vaccinatiebewijs printen via de website coronacheck.nl of
bellen met telefoonnummer 0247-247247.

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.

Lees meer over de app en corona op:
https://coronacheck.nl/nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Ik heb me laten vaccineren,
doe jij, doet u dat ook?
Daarmee halen wij samenleving
weer van het slot.
Aalmoezenier

REINPLUSFIWADO.COM
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Beste wandelvriendinnen, -vrienden en
lezers van Christoffel Nieuws,
WANDELNIEUWS

Als iemand in de gelegenheid is om door de het wandelmagazine of op de website van wandel.nl te neuzen zal zij of
hij er al snel achter komen dat het lijkt op een snoepwinkeltje: artikelen met aantrekkelijke routes, verhalen over de energieke ervaringen na een flinke stadwandeling, maar ook wat lichamelijke
inspanning doet met je geestelijke en lichamelijke gezondheid en de
onverwachtse ontmoeting met de natuur. En in Europa, zeker in Nederland, verandert het decor van dag tot dag. Geeft de weersite een
mooie zonsopkomst aan dan kan het zijn dat mistvelden het beeld
bepalen en met wisselende bewolking weet je nooit wanneer je naar
de zonnebril moet grijpen of naar de paraplu.
Bewegen blijft nodig, dat bleek ook uit een bericht van een Nijmeegs
ziekenhuis, waar het idee was ontstaan om patiënten die een operatie moeten ondergaan te begeleiden bij de voorbereiding en de zorg
er na. En dat heeft te maken met de wijze van leven, want de kans
op een snel herstel is vanzelfsprekend groter als het lichaam in een
goede conditie is. Overgewicht, roken, onregelmatige nachtrust, een
zittend beroep zijn zaken die energie bij het lichaam wegnemen en
die krachten kunnen dan niet meer worden ingezet bij het genezingsproces. Er hoeft niet verkondigd te worden dat al deze facetten niet
in enkele weken zijn te veranderen. Een langere tijd is er nodig om
de ongemakken buiten de (lichamelijke) deur te houden, en jammer
genoeg is dat zonder garanties. Maar wandelen kan een eenvoudige
bijdrage zijn.

Inmiddels zijn we de zevende maand van 2021 binnengekomen en
er is geen originele Nijmeegse 4Daagse. Wel kan er van 20 tot en
met 23 juli 5,10,20,30,40 of 50 km per dag worden afgelegd. Start en
finish worden door de deelnemers zelf bepaald. Via een gedownloade app worden alle meters opgenomen en wordt de eenmaal gekozen afstand ook volbracht dan wacht er een beloning. Er wordt een
kleine bijdrage van € 10,00 gevraagd.
Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Stichting DE
4DAAGSE, KWBN en House of Sports
zijn behoudens verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid voor de wet op
geen enkele wijze verantwoordelijk of
(geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor
verlies of schade van bezittingen of elk
ander door de deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij
toebrengt aan eigendommen van derden.
De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de zelfstandig gekozen route te volgen. Aanwijzingen van verkeersregelaars, politie, toezichthouders en hulpdiensten (indien aanwezig)
dienen te worden opgevolgd.
De AvondVierdaagse Home-edition staat nog open tot en met 31 juli
2021. Details staan in het Christoffel Nieuws van 3 juni 2021. Schrijf je
in en klik op het logo hier rechtsboven.

Zolang het kan, loop de deur uit en zoek de buitenlucht op, uiteraard
rekening houdend met de nog geldende beperkingen. Wellicht dat er
u op www.wandel.nl een geweldige mogelijkheid in uw regio wordt
aangereikt. Steeds meer kan er in groepjes worden gelopen en er
zijn weer mogelijkheden om een wandeling te onderbreken bij een
café of restaurant.
Henry Mooren
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Pakketje voor een ander aannemen? Pas op voor pakketjesfraude!
Ontvangt u een pakketje met daarop een andere naam, maar wel
met uw adresgegevens? Pas dan goed op! Dit kan een vorm van
oplichting zijn; pakketjesfraude. Hieronder wordt uitgelegd hoe
dit in zijn werk gaat en waar u op moet letten bij het aannemen
van pakketjes.
Zo werkt pakketjesfraude
De oplichter plaatst online een bestelling onder een valse naam en
geeft uw adres op als afleveradres. In het bestelproces kiest hij ervoor om de aankoop achteraf te betalen. Na het plaatsen van de bestelling houdt de oplichter de verzending van het pakketje
nauwlettend in de gaten. Zodra hij online ziet dat het pakketje bij u is
bezorgd, komt hij bij u aan de deur.
Een foutje of oplichting?
De persoon die het pakketje bij uw thuis komt ophalen vertelt dat hij
per ongeluk een verkeerd huisnummer heeft opgegeven. Een foutje
kan natuurlijk gebeuren. U geeft daarom nietsvermoedend het pakketje aan deze persoon mee. Omdat het pakketje op uw adres in ont-

vangst is genomen, krijgt u achteraf de factuur en
betalingsherinnering(en) toegestuurd. Terwijl u helemaal niets heeft
besteld en het pakketje ook niet meer heeft.
Weiger onbekende pakketjes
Komt er een pakketbezorger bij u aan de deur om een pakketje af te
leveren terwijl u geen bestelling heeft geplaatst, controleer dan eerst
de naam en het adres op het pakket voordat u dit aanneemt. Komt
het adres overeen met uw woonadres, maar is het niet uw naam dat
op het pakketje staat? Weiger dan de levering! Vertel de bezorger
dat het niet uw pakketje is en dat de naam u niet bekend voorkomt.
Pakket toch in ontvangst genomen? Geef het niet zomaar mee!
Heeft u toch een pakket in ontvangst genomen dat niet voor u is bestemd of is het achtergelaten in de brievenbus of voor de deur? En
komt er iemand aan de deur die beweert dat het pakketje voor hem
is? Geef dit dan niet zomaar mee. Neem contact op met de webwinkel en vraag hoe u dit pakket kunt retourneren.
Onterechte betalingsherinneringen
Als u een pakket nietsvermoedend heeft meegegeven aan de oplichter, dan bestaat de kans dat u achteraf een rekening en betalingsherinneringen ontvangt voor de aankoop. Neem in dat geval contact op
met de webwinkel en geef aan dat er misbruik is gemaakt van uw
adres. De webwinkel kan u niet verplichten om het pakketje te betalen als deze niet kan bewijzen dat u degene bent geweest die de bestelling heeft geplaatst. Doe daarnaast ook aangifte bij de politie. Dat
kan online.
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KERMIS

WIJ STROPEN ONZE MOUWEN OP
Beste Christoffellezers,
We mogen eindelijk weer los! Met ruim 900 collega kermisondernemers mogen we dit resterende seizoen weer het kermisfeest brengen
voor ruim 17½ miljoen Nederlanders. Dit kan alleen wanneer burgemeesters hun uiterste best willen doen om tot een positieve
vergunningverlening te komen. Het voortbestaan van ons oude volksfeest, ons Nederlandse kermisbedrijf, ligt nu in handen van deze
352 burgemeesters. Vandaar dat zij onderstaande brief hebben ontvangen met als bijlage een tekstuele uitleg door het Ministerie van
Justitie en Veiligheid waarbij de nieuwe maatregelen zijn vertaald naar het kermisbedrijf.
Geachte Burgemeester,
(cc: kermiscoördinator en/of organisatoren)
Middels deze brief vragen de gezamenlijke kermisbonden uw aandacht voor het volgende. Nu het Nederlandse kermisbedrijf eindelijk
weer vanaf 26 of 30 juni aanstaande mag opstarten (stap 4) kunnen
wij, als bestuurders, organisatoren en exploitanten, met z'n allen
twee dingen doen: of we nemen een afwachtende/terugtrekkende
houding aan en hanteren een scala aan argumenten welke kunnen
dienen als belemmeringen en bezwaren om de plaatselijke kermis
niet door te laten gaan OF we zetten met elkaar de schouders eronder, stropen onze mouwen op en kijken naar mogelijkheden en oplossingen?
Wij als kermisexploitanten en kermisbonden kiezen absoluut voor het
laatste. Hoewel de omstandigheden wellicht nog niet overal ideaal
zijn komen er steeds meer versoepelingen en is het voor onze branche absoluut geen optie om de laatste vier maanden van dit kermisseizoen op voorhand verloren te laten gaan.
Vele burgemeesters - de uiteindelijke vergunningverlener - van de
eigen jaarlijkse traditionele kermis(sen) staan er gelukkig op dezelfde
wijze in. En realiseren zich terdege dat in een sterk versoepelende

samenleving niet alleen het kermisbedrijf nog ‘op slot’ kan blijven.
Bovendien zijn ook onze miljoenen bezoekers weer toe aan coronaveilig kermisvieren! Als uiteindelijke vergunningverlener is de burgemeester sinds 6 mei jl. voor onze branche de belangrijkste schakel in
het welslagen van het restant van kermisseizoen 2021 nu onze bedrijfstak vanwege de pandemie bijna 18 maanden nagenoeg niet actief is geweest en onze ruim 900 exploitanten niet hebben kunnen
ondernemen!
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Hoewel de kermis in deze coronacrisis door
de politiek meermaals is aangeduid als doorstroomlocatie blijft het juk van een vergunningplichtig
evenement ons als een zwaard van Damocles boven het
hoofd hangen; ondanks dat we al decennia lang jaarlijks terugkomen op nagenoeg dezelfde datum en nagenoeg dezelfde locatie in
het centrum. Samen met de ambulante markt, de retail en de horeca
terrassen zijn we een vaste gebruiker van de Openbare Ruimte.
Corona heeft er helaas voor gezorgd dat in meerdere plaatsen de
kermis uit het centrum is verbannen, de kermis omheind is met
bouwhekken er soms zelfs geen alcohol meer verkocht mag worden
en onze openingstijden beperkt worden. En dit alles onder het mom
van de volksgezondheid.

KERMIS

Vorig jaar zomer (periode tussen 1 juli en half oktober) heeft onze
branche middels 150 kermissen (een normaal seizoen kent ruim
1.400 kermissen) verspreid over het hele land aangetoond dat ‘kermisvieren’ in de buitenlucht tijdens deze corona pandemie veilig kan
plaatsvinden. Dat moeten en kunnen er vanaf eind juni aanstaande
nog minstens 700 worden. Met alle 900 collega kermisondernemers
zetten wij ons in om dit resterende jaar weer het kermisfeest te brengen voor uw inwoners wanneer u uw uiterste best wil doen om tot
een positieve vergunningverlening te komen. Het voortbestaan van
ons oude volksfeest, ons Nederlandse kermisbedrijf, ligt nu in handen van alle 352 burgemeesters. Wij rekenen op u!

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers, ter afsluiting
kan ik u mededelen dat het ronduit fantastisch voelt om na bijna 1½
jaar weer de aankomende kermissen te mogen vermelden. De eerste kermissen van dit seizoen zullen plaatsvinden in o.a. Arnhem,
Bergen op Zoom, Best, Etten-Leur, Heiloo, Kaatsheuvel, Kruiningen,
Moergestel & Zevenaar. Ik wens alle ondernemers die binnenkort
gaan starten ongelofelijk veel succes!
Blijf gezond allemaal en tot over 14 dagen!
Hartelijke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
Atze J. Lubach
Voorzitter
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Volle kracht vooruit richting next level branchevertegenwoordiging
‘De binnenvaartsector nog efficiënter, slagvaardiger en krachtiger
bedienen en vertegenwoordigen’. Dat was het uitgangspunt toen
Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en Centraal Bureau voor de
Rijn- en binnenvaart (CBRB) hun gesprekken startten over een nauwere samenwerking.
Next level branchevertegenwoordiging is wat de binnenvaart verdient. De
hoge ambities op het gebied van vergroening, digitalisering en veiligheid
en uitdagingen ten aanzien van de arbeidsmarkt, ladingstomen en infrastructuur horen ondersteund te worden door een branchevereniging die
op alle niveaus adequaat kan acteren. Nationaal, maar zeker ook internationaal. Een vereniging die de menskracht heeft om haar leden op alle
fronten bij te staan en de capaciteiten om maximaal in te zetten op succesvolle lobby.

De afgelopen periode hebben BLN en CBRB besteed aan het schetsen van de contouren van zo’n vereniging. Hier is aan gewerkt door
vijf commissies die zich over de thema’s P&O, communicatie, financiën, huisvesting en statuten hebben gebogen. Inmiddels hebben
deze teams de uitkomsten naast elkaar worden gelegd om tot een
samenhangend eindresultaat te komen. Een resultaat dat invulling
geeft aan een nieuwe vereniging waar huidige leden van beide organisaties zich thuis voelen.
De komende maanden staan in het teken van het finaliseren van statuten van de aangesloten verenigingen, het kiezen van een definitieve locatie, het omlijsten van de nieuwe naam met een passend logo
en bijbehorende huisstijl. Dit hele pakket wordt uiteindelijk aan de
leden van zowel CBRB als BLN gepresenteerd, waarna zij zich kunnen uitspreken over de voorgenomen fusie. Naar verwachting zullen
de Algemene Ledenvergaderingen die daarvoor nodig zijn in het vierde kwartaal van 2021 worden belegd.
Wij streven ernaar u na de zomer elke maand van een update te
voorzien via een bericht in de BLN-app en CBRB-nieuwsbrief.
Mocht u in de tussentijd toch vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via cbrb@binnenvaart.nl.
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

OUDE TIJDEN HERLEVEN
Hoe langer we huisarrest hadden, hoe vaker we terugdachten aan
circus, kermis, theater en ander vertier… En wat fijn dat ‘t er nu toch
echt op lijkt, dat binnen afzienbare tijd, oude gewoontes herleven!
Geen mondkapjes meer, bijna iedereen gevaccineerd, meer mensen
thuis en meer mensen tegelijk bij een voorstelling! Wel nog afstand
houden en blijven opletten!! Het is te hopen dat de circussen en kermissen zonder al teveel kleerscheuren door deze periode heen gekomen zijn! Misschien was er tijd om iets op te knappen of zagen zij
mogelijkheden om even op een andere manier iets te verdienen, met
verkoop van churro’s, organiseren van kinderfeestjes, of zoals bij
Krone waar je op zaterdag, zondag en feestdagen bij de Clown-CarWash-2.0 de auto kunt laten wassen door ca. 20 clowns en artiesten!
Kosten € 15,- per auto. (feest voor de kids!) Hoe dan ook, gelukkig
wordt het langzaam weer zoals voorheen!
Magic Circus heeft al voorstellingen gepland op 6 en 7 juli in Abcoude! Bolalou staat nog even in Laren, uitzicht op voorstellingen is er
nog niet! Hans Klok treedt van 15 juli tot 1 augustus op in het Griftpark in Utrecht! Hij wil daar zijn illusionistenact verbinden met acrobatiek, rad met motoren, laser-act, Quick Change en comedy.

Opgesloten
in een kist
onder water,
weet Hans
Klok zich te
bevrijden.

In Duitsland hebben grote circussen besloten dit jaar niet meer te
reizen, terwijl in België de circussen weer aan ‘t reizen zijn!
Zoals gebruikelijk vindt u hieronder een circusfilmpje. Dit keer de video van het 27e festival International du Cirque de Massy uit 2019
met bekende en minder bekende artiesten! U vindt het op YouTube.
De titel is: Emission Speciale-MASSY 2019.
Ik wens u allen een fijne vakantie en coronavrije zomer toe!
Kitty Cuijpers-Custers
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In Memoriam
Gijsbert Reijmers

DOOP
Op maandag 28 juni wordt Christoph Nass gedoopt. Christoph is
het zoontje van Tina en Christian Nass en broertje van Robert.
De doop is in Rees – Grietherort (D) en Christoph wordt gedoopt
door landelijk aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

Helaas bereikte ons het bericht dat Gijsbert Reijmers op
16 juni na een kort ziekbed is overleden.
We missen in hem een sympathiek persoon.
Gijsbert was vrijwilliger bij de Binnenvaartsoos. Hij
organiseerde met veel plezier busreizen die heel
gezellig waren. Goede herinneringen hebben we eveneens aan de kerstmarktreizen zowel met passagiersschip als met de bus.
De komende vierdaagse Rijncruise, vertrek op 20 september a.s., zullen we
zonder Gijsbert beleven. In gedachten reist hij met ons mee.
We zullen hem missen als organisator.
We leven mee met zijn vrouw Annet en hun zoon Henry.
Team Binnenvaartsoos Zwijndrecht,
Ina Feenstra

HUWELIJK

OVERLEDEN (vervolg)

Op zaterdag 10 juli gaan Kristy Scheepers en Rudie
Seuters trouwen. Het huwelijk zal worden voltrokken in
Breda door landelijk aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

Op donderdag 24 juni is dr. Arie van der Ent overleden. Dokter Van
der Ent is jarenlang als vrijwilliger/arts meegevaren op onze
ziekenvaarvakanties op de Prins Willem Alexander.

OVERLEDEN
Op dinsdag 22 juni is, in de leeftijd van 89 jaar, Johannes
Theodorus Rudolphus (John) Kluwen overleden.
Weduwnaar van Eléonara Sarina Maria Kluwen –
Klarenbeek.
De crematieplechtigheid vindt plaats op dinsdag 29 juni
om 13.00 uur in het Crematorium te Terneuzen aan de
Bellamystraat 28c. Deze plechtigheid is alleen voor familie en
genodigden.
Correspondentieadres: Axelsestraat 35, 4543 CD Zaamslag.
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Cora Baijens-Bosman.
José Wennekes; Marc van Lent; Elisa Janssen.
Dhr. Ad Rensen; Christiaan Geerts; Sandria Verschuren,
v/h “Bellona-V”.
Dhr. Wim Wanders; Ria Robben-Repkes;
Angela van der Staay; mevr. Annie Lischer; Marc Brinkhoff.
Gerard jr. Verstappen.
Theo Tonissen; Carinda Suykerbuyk; Piet Schwering;
Demy Janssen; dhr. Johnny Wessels; Ria Martens-Lischer;
Laura Steegmans.
Jeroen Leensen; M. Oomens; Ellen Pelser-Froon;
Williane Vissers.
Bart Bosman; Lotte Brevoord; Joanita Klarenbeek-Huibers;
Jan van de Wijgaart.
Reina van Weel ‘Reina’; Frans Thonissen; Isa Boekhorst.
Marianne van Lent; Ria Lentjes gastvrouw KSCC Nijmegen;
Henny Broeders, m/s Ingona; dhr. Ton Smits.
Marlies van Megen; Wilma Wennekes;
Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.
Mevr. Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek;
mevr. Ellen van de Burgt.

Wilt u een extra misintentie?
Laat het ons weten.

ZONDAG 4 JULI 2021
Dhr. Arie van der Ent, Dhr. Jo Janssen en Brigitte Janssen-Rutten,
mevr. Elisabeth Alida (Liesbeth) van den Hoogenband-Jansen,
voor Wil de Korte en overleden familie,
Herman van den Brink en Nancy Rensen en familie van den Brink,
George de Bot en ouders de Bot-Neff,
ouders Heijmen-van Ophuizen,
ouders Schüttler-van Laak v/h Wormatia,
mw. J. Joosten en overledenen uit de fam. Joosten "Constantine",
ouders Janssen-van Meegen,
ouders Verlaan en Patrick Verlaan, v/h ms ‘ Francisca’,
dhr. Piet van Megen, dhr. Tino van Tuijl, Dhr. John Kluwen.
-

Speciale intenties voor een paar zieken…..

ZONDAG 11 JULI 2021
Herman van den Brink en Nancy Rensen–van den Brink,
ouders Bemboom-de Boer, ouders Janssen-van Meegen en overleden uit de fam. Janssen-van Meegen, mw. Betsy Leensen-Huibers,
dhr. G. van der Heijden,
ouders Korsmit, Kermisexploitant,
dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
dhr. Johan van Zijl, dhr. Alois Wendt en George Wendt,
mw. J. de Beijer-Franssen, dhr. Henny van Geenen,
dhr. Gerard van Oijen.
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ONZE ZIEKEN
* Dhr. Wim Smits.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 7, 3332 TC.

* Mevr. Annie Huibers en dhr. Wim Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.

* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.

* Mevr. Xenia Merkelbach en dhr.
Gerard de Koning.
MARMANDE, LE VERDOT, ESCASSEFORT 47350, FRANCE.

* Mevr. Corrie Buijks-Oom, (Proteion Roncalli kamer 330).
ROERMOND, ORANJELAAN 79, 6042 BC.
* Dhr. Theo Roelofs.
NIJMEGEN, VEEMARKT 39, 6511 ZD.
* Carola van de Runstraat.
MOLENHOEK, LINDENLAAN 19, 6584 AC.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinhove
Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ.

Als u bij een zieke op bezoek wilt
gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even
rust willen hebben !

* Dhr. Martin van de Kleij. (Hanson)
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28,
3066 KJ.
* Bisschop Mgr. H. Smeets van
Roermond.
Corr.adres: g.smulders@bisdom-roermond.nl
* De heer Sjef Peters, voorheen directeur
ASTO.
BELGIË, KLEINE HEYDE 6, 2900 SCHOTEN.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543 JG.
* Dhr. André Raaijmakers, (De Kriek, Woning 4).
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent.
ROTTERDAM, MAASKADE 77, 3071 ND.

De Christoffel Nieuwsbrief
verschijnt één keer in de 14
dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een
momentopname.
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AGENDA KSCC NIJMEGEN juni 2021

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.
11.00 uur

Kermis Mis in de autoscooter in Laren. Celebrant is
landelijk aalmoezenier Van Welzenes.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Met
vervangend celebrant pastoor Van Balveren. Ook te
volgen via livestream.

10.30 uur

Stafvergadering met coördinatoren Soos met…

12.00 uur

Vergadering werkgroep PWA ziekenvakantie.

Zo. 11 juli

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook
te volgen via livestream.

Vr. 16 juli

11.00 uur

Opening Kermis in Uden

10.30uur

Kermis Mis op de kermis in Tilburg. Celebrant is
landelijk aalmoezenier Van Welzenes.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Met
vervangend celebrant pastoor Van Balveren. Ook te
volgen via livestream.

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schipperscentrum. Ook
te volgen via livestream.

Zo. 4 juli

Ma. 5 juli

Zo. 18 juli

Zo. 25 juli

Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
E-mail: info@kscc.nl Website: www.kscc.nl
Als u de h. Mis wilt bezoeken moeten wij u vragen aan ons COVID-19 protocol te houden. Voor het
protocol EN de actuele livestreamlink gaat u naar onze website www.kscc.nl.

AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2021
Alle activiteiten van het KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 Raamsdonksveer.
Elke zondag

10.30 uur

Woord- en Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig.

Tweede zondag
van de maand

10.30 uur

Eucharistieviering. Celebrant is Ad Blommerde. Na de
dienst is een bestuurslid aanwezig.

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

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas 2021
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in
Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 15 juli 15.00 uur Haringparty - Soos
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas: Peter Bex,
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

← terug naar pagina 1

Christoffel Nieuws pagina 22

Vlak voor de vakantie nog een Soosmiddag
Het bestuur van MSV St. Nicolaas spreekt de hoop uit
dan alle leden goed uit de corona-pandemie gekomen
zijn. Na een periode van anderhalf jaar heeft het bestuur besloten dat het tijd wordt het clubleven weer op
een normale wijze op te pakken.
Zij vinden het leuk om nog net voor de zomer, met alle vakantieplannen e.d. in het verschiet , een Soosmiddag te houden in Café de
Kastanje te Millingen aan de Rijn.
En om dit toch een feestelijk tintje te geven maken zij er een “Haringparty” van.
Voor de leden die niet zo van haring of andere vis houden zullen andere hapjes verzorgd worden, zodat ook zij niets tekort komen.
De drankjes zijn als vanouds voor eigen rekening, maar de vereniging betaalt de haringen en andere hapjes.
De “Haringparty-Soos” zal plaatsvinden in café de Kastanje op
donderdag 15 juli a.s. aanvang 15.00 uur. Let op: een ander tijdstip als de “normale” Soosmiddagen dus.
Het bestuur hoopt dat de leden in grote getalen naar de Soos komen
om samen naast het nuttigen van heerlijke hapjes een glas te heffen
op betere tijden na de Corona-pandemie.
Wel wil het bestuur nog op het volgende wijzen:
Graag een foto maken van je Corona vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag.
Registratie in de CoronaCheck app na vaccinatie is ook prima.
Op deze manier is een mondkapje niet nodig en 1,5 meter afstand in
het café ook niet.
Tot dan!
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Het St. Nicolaasinternaat

Door: Marloes Gielen
Wist u dat wij een schippersinternaat in onze wijk hebben? Misschien
niet, en gaat u nu de grote gebouwen af-in de wijk: waar is dat dan?
Nou, dat is het leuke: het zit een beetje verstopt. Het is geen groot
gebouw, maar een blok van 10 Woningen aan de Volsellastraat (6)
en de Aquilastraat (4), tegen de Griftdijk aan. Van buiten lijken het
gewone huizen. Alleen de grote vlaggen van Stichting Meanderverraden dat hier een internaat is gehuisvest. Zo ben ik er in ieder geval
achter gekomen.
Op bezoek
Nu was ik wel benieuwd naar het reilen en zeilen van dit internaat.
Op de website van stichting Meander staat dat ze 'verspreid door het
land internaten en gezinshuizen beheert voor kinderen van ouders
met een trekkend bestaan (binnenvaartschippers, kermisexploitanten
en circusartiesten)'. Voor mij een nieuwe wereld. Samen met Wim
Buil, die voor de ‘BEN er weer’ contact houdt met de adverteerders,
mocht ik langskomen. Voor Wim is het bekend terrein: hij komt uit
een schippersgezin, heeft zelf gevaren tot zijn pensioen en zijn 3 kinderen hebben ook op het internaat gezeten.
Van het bos naar Nijmegen – Noord
Het St. Nicolaasinternaat is één van de 9 in Nederland. Nijmegen ligt
natuurlijk gunstig, met de Waal en de Rijn om de hoek. Locatiemanager Christi Steinkamp: “Nijmegen heeft al sinds 1955 een internaat.
Eerder zaten we aan de Antoinette van Pinxterenlaan, bij het CWZ.
Daar hadden we een enorm terrein in het bos met een voetbalveld,
paarden, een eigen school. Die staat er overigens nog, de St. Nicolaas Jenaplanschool. In de hoogtijdagen zaten er zo'n 300 kinderen
op het internaat. Judo, ballet, voetbal en andere sporten konden we
daarom op de locatie aanbieden."

Het aantal kinderen dat naar het internaat gaat is langzaam teruggelopen. Dat heeft verschillende redenen. Doordat de schepen steeds
groter worden, blijven er minder schippers over. Het werkritme is ook
veranderd, er zijn schippers die 2 weken non-stop varen en dan 2
weken aan wal zijn. Het gezin blijft dan thuis wonen. Je ziet ook vaker dat één ouder aan Wal blijft om voor de kinderen te zorgen. Wim:
"de keuze wordt nu bewuster gemaakt. Vroeger ging je gewoon naar
het internaat, punt.”
Sinds de oplevering in 2010 is het internaat aan de Volsellastraat
gehuisvest. Er wonen nu 26 kinderen, verdeeld in twee groepen: 612 jaar en 12-18 jaar. Ze hebben allemaal hun eigen kamer. Wim:
"Dat was in mijn tijd wel anders. Wij hadden een grote slaapzaal.
Voor alleen jongens hè, dat was strikt gescheiden: de jongens zaten
in Nijmegen, de meisjes in Arnhem. Ik zag het bij mijn eigen kinderen
al veranderen. De oudste had een kamer met 5 anderen, de jongste
moest dezelfde kamer met 1 iemand anders delen.”
Net zoals thuis
Christi: "De insteek is ook anders. We zijn minder strikt dan vroeger.
Tuurlijk zijn er voldoende afspraken, maar we proberen hier meer
een thuissituatie te creëren. We doen veel in overleg met ouders. We
organiseren uitjes, brengen kinderen naar zwemles of andere sporten of hobby's. En ze mogen ook vrienden en vriendinnen van school
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meenemen." Wim: "Dat is een leuke manier om de schipperswereld
te leren kennen!” Christi: ”Ja, dat is het voordeel van in een wijk zitten: de kinderen gaan naar SamSam, spelen en sporten hier. Dus ze
integreren echt in de wijk en hebben veel vrienden die niet varen. Ze
vinden het ook fijn dat het internaat een gewoon huis lijkt aan de buitenkant."
Dagritme
Binnen ziet het er wel wat anders uit. Groot vooral. De tien huizen
zijn verdeeld in 5 koppels van 2. De koppels zijn bij de bouw al samengetrokken tot één huis met een woonruimte en 13 slaapkamers.
Van de achtertuinen, die aan elkaar liggen, is een grote buitenruimte
gemaakt. Het ziet er heel open en vriendelijk uit.
En hoe gaat het op een gemiddelde dag? Christi: ”De jongsten eten
's morgens samen en fietsen dan naar SamSam. De oudere kinderen gaan naar verschillende scholen in de omgeving. Na school is er
altijd iemand aanwezig voor een praatje. Er wordt samen gekookt en
gegeten. Kinderen die sporten of andere dingen doen rond etenstijd
eten soms eerder of later, net als thuis. 's Avonds doen de ouderen
hun huiswerk of kijken ze nog wat televisie. 's Nachts is er ook altijd
iemand op de groep. In het weekend en in de vakanties halen bijna
alle ouders hun kinderen op. Dan varen ze mee."
Vrienden voor het leven
Hebben de kinderen wel eens heimwee? Christi: “Natuurlijk. Vooral
in het begin is het wennen. Maar er is voldoende ervaren begeleiding
en veel contact met ouders. Meestal gaat het na een tijdje wel goed
en weten ze hun draai te vinden.“ Wim: "Onze 3 kinderen waren bij
mijn vrouw en mij aan boord tot ze 6 jaar werden, fantastisch vond ik
dat. Maar ja, dan worden ze 6 jaar en moeten ze toch naar school.
De jongste had er het meeste moeite mee.
Maar uiteindelijk heeft zij ook een leuke tijd gehad." Christi: “Je houdt
er ook vrienden voor het leven aan over, dat zie ik vaak genoeg!"
Overgenomen uit: Ben er weer nr.3. Wijkblad voor Nijmegen-noord.
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WIE - WAT - WANNEER ?
In ons archief hebben wij heel veel foto’s van vele jaren geleden. Wij
weten niet altijd wie erop staat. Weet u het wel, laat het ons weten.
Deze keer onderstaande foto waarvan wij de namen van de
personen zoeken en waar en wanneer de foto genomen is. Deze
personen of familie en/of vrienden van deze personen kunnen
de foto digitaal toegezonden krijgen.
LOVT mailinfo juni 2021
De nieuwe Mailinfo juni 2021 is uit. Corona heeft ons de afgelopen maanden aardig in zijn greep gehouden. Na al dat rot
nieuws nu een Mailinfo met leuk nieuws. Klik hier boven op de
afbeelding om de Mailinfo te lezen. Of klik hier.

Doet u mee?

03

Mail ons: info@kscc.nl of bel 024-377 75 75 en vermeld het nummer
van de foto.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mieke Bosman.
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Groeten uit..

De Waalhaven Nijmegen in vogelvlucht badend in het licht van de ondergaande zon.

Maritiem Museum Rotterdam presenteert…
In januari 2020 wordt de wereld opgeschrikt door een tot
dan onbekend virus.
Om het virus in te dammen, worden strenge maatregelen getroffen. Al snel blijkt
dat ook de scheepvaart ernstig geraakt wordt. Havens gaan op slot en bemanningen kunnen niet meer worden afgelost. Het vervoer over zee is essentieel voor de
samenleving, want 90 procent van alle wereldwijd verhandelde goederen wordt per
schip vervoerd. Reders en zeevarenden zetten daarom alles op alles om de scheepvaart draaiende te houden. Hoe doen ze dat en hoe ervaren de zeelieden deze crisis? Het Maritiem Museum heeft hun verhalen vastgelegd. Luister en kijk naar deze
uitzonderlijke periode in de maritieme wereld.
Bekijk hier de video. (17 min.)

Groeten uit St. Ambroix (F)
Hans Jacobs en
Tonny van der Veeken groeten u
vanuit de gemeente St, Ambroix in
het departement Gard in het zuiden
van Frankrijk.

← terug naar pagina 1
Harry Broekmeulen schreef zijn
herinneringen aan zijn laatste varensjaren
op in het boekje ‘Wie schrijft die blijft’. Na het
overlijden van Harrie in oktober 2020
hebben wij besloten met deze feuilleton door
te gaan. Zijn herinneringen hebben iets
extra’s gekregen.

Het is al 5 oktober als we weer kunnen gaan
varen. Het schiet niet hard op, want er zijn nog
enkele spitsen voor ons. Maar 8 oktober zijn
we eindelijk in ons geliefde Maastricht. Het is
nog steeds mooi weer. Over de zomer hebben
we niet te klagen. Het was heet tot zeer heet.
De familieleden die in de buurt wonen komen
allemaal op bezoek. We waren ook zó lang
weggeweest.
Van Maastricht varen we via de Smeermaas
naar Weert om naar de werf te gaan voor de
deuk die we onderweg hebben opgelopen.
Miek heeft alle sluisjes opgeschreven en als
we terug in Nijmegen zijn hebben we er 440
gedaan. De verzekeringsexpert zei dan ook:
dan mag er best een keer iets misgaan.
In Weert konden we gelijk de helling op. Ze
hebben er een stukje in gezet en mooi bijgeslepen. Je ziet er niets meer van. Het is intussen
al weer 10 november geworden en tijd om ons
winterstekje op te zoeken. Het begint al koud te
worden. We gooien de touwtjes weer los en
varen naar Roermond. Daar komt Ludo, onze
ex- schoonzus, ons opzoeken. Die heeft altijd
een hoop te vertellen.
Maandag gaan we richting Nijmegen en daar
worden we met open armen ontvangen. Wat
hebben we een mooie reis gemaakt! Een mooi-
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er leven bestaat er volgens ons niet. Maanden
op vakantie en steeds in je eigen bed! Mijn liefje wat wil je nog meer. De volgende zomertocht
zal laat beginnen want onze dochter Thea is in
verwachting van een tweeling en ze is pas in
juli uitgeteld. Het is leuk om weer opa en oma
te worden. 14 Juli worden ze geboren: twee
mooie kereltjes. Alles er op en er aan. Met
Thea gaat ook alles goed. Miek blijft nog 14
dagen helpen en dan beginnen we weer aan
onze zomertocht.
Zomertocht 1990
Op 30 juli 1990 vertrekken we naar Amsterdam. 9 Augustus begint Sail 1990 en op die
dag komen de zeilschepen weer binnen in
IJmuiden. We zijn de dag er voor naar IJmuiden gevaren. Sjef en Annie zijn dan ook weer
aan boord. Ze zijn met de trein gekomen. We
liggen in de binnenhaven en ze hebben zich
met een taxi vanuit Beverwijk naar boord laten
brengen. Hun vakantie begint ook laat, omdat
wij de geboorte van de kleinkinderen hebben
afgewacht. Maar Sail willen ze ook wel eens
meemaken. De volgende dag komen er ook
nog een paar nichten aan boord die dit ook nog
nooit gezien hebben.
's Morgens om 9 uur komen de eerste zeilschepen de sluis uit. We liggen te drijven in het
Noordzeekanaal, zodat we ze mooi voorbij zien
varen. Het krioelt daar van de bootjes. Alles
wat maar enigszins kan varen is aanwezig. Je
moet goed uitkijken dat je geen stukken maakt.
Er waren er veel die van varen geen verstand
hebben, maar alles ging goed. In Amsterdam
hebben we op het steiger in de Houthaven

vastgemaakt. Daar lig je rustig. De andere dag
komt Jan Sep en zijn vrouw Annie met hun
boot bij ons opzij. Die boot is kleiner dan die
van ons. Het is een soort havenboot geweest
en hij hangt van buiten vol met autobanden.
We gaan 's middags met hun boot een tocht
langs de zeilschepen maken. Wat een drukte!
Zoiets heb ik nog nooit gezien! We zaten zo nu
en dan sloot. Dan kon je niet meer voor- of
achteruit. De autobanden aan de boot waren
wel nodig! Wij voelden ons de koning van de
troep. Het is echt de moeite waard om mee te
maken.
Om 22.00 uur begint een verlichte vlootshow
en dan een mooi vuurwerk. lk moet zeggen dat
ze er hier wat van kunnen in Amsterdam. Het
weer kan ook niet beter: iedere dag schijnt de
zon.
Wordt vervolgd.
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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
Waterpolitie
0900-88
Meld Misdaad Anoniem
0800-70
Brandweer
088-457
G.G.D. Gelderland Zuid
088-144
—-------------------------------------------------------

44
44
00
50 00
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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COÖRDINATIEGROEP:
Bloemschikken
Y. Meering
Reisjes
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Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor
Vacature
Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
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Wineke Leensen
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ZOMERPUZZEL 2021
Print de pagina uit en los de puzzel op. Veel plezier!
De oplossing Christoffel Nieuwsbrief zomereditie 14.

Horizontaal

Verticaal

4. vakantieverblijf
6. lijntrekker
7. schoolvak
8. muziekinstrument
10. meer in Zuid Duitsland
11. voegwoord
12. geldman
13. hart
16. stekende onruststoker
17. zomerse bloem
18. zomerse lekkernij
20. niet lek
22. zomerkwaal
24. dans
25. afkoelmethode
26. deel van een gebouw
27. spekrand
29. Berg op Sicillië
31. steltzwaan
32. soort tarwe

1. hemelvuur
2. aardbei
3. stuk gebraad
5. ontkenning
6. Grieks eiland
9. kermisattractie
14. onrustige afkoeling
15. kerkschrift
18. bijenhouder
19. rivier in Duitsland
21. plaats in Gelderland
23. nieuwe zomersport
28. scheepsvracht
30. deel van het lichaam

