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In Vuur en vlam

Pinksteren: een zeer belangrijk feest in het kerkelijk jaar. Wij vie-
ren dat Jezus zijn belofte nakomt: Ik stuur jullie de Helper, de
heilige Geest. Maar toch, wij hebben er geen beeld bij.
Er bestaan meer woorden in onze taal waar we ook geen
beeld bij hebben: de geestelijken, geestrijk, geestdrift, de wind,
het geluid. Maar wanneer wij deze woorden tegen een ach-
tergrond plaatsen, kom je dichter bij de betekenis, wordt de
betekenis voelbaar. Zij hebben altijd een verbinding met.

De heilige Geest is de kracht die ons leven heel maakt. Het
woord heilig betekent eigenlijk heel makend. De Duitsers ken-
nen het woord Heilpraktiker, in Nederland heet zo iemand fy-
siotherapeut: iemand die je helpt gezond te worden.

De heilige Geest is de kracht die je helpt een goede navolger
van Christus te worden: een Christophorus: een Christusdrager.

Hieronder vindt u een Pinkstergedicht. Onze medewerker Hans
Wester heeft het gevonden. De tekst is de moeite waard gele-
zen te worden.

Tongen als van vuur

Plotseling kwam het naar beneden,
tongen als van levend vuur,
het zette zich op vele hoofden,
't was zó Goddelijk, zó puur!

Ieder hoorde zichzelf spreken,
allen in een andere taal,
met harten vol verwachting,
ja, zij spraken het allemaal!

Stomverbaasd luisterden de mensen
naar Gods woorden uit hun mond
en opeens konden ze begrijpen,
omdat men elkaar verstond!

Heilige Geest, U kwam als vuur,
als een windvlaag door de bomen,
harten werden aangeraakt,
ja, de Trooster was gekomen!Pinksteren 2020
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Vele jaren achtereen was de Eerste Pinkster-
dag de dag dat jongeren het sacrament van het
Vormsel mochten ontvangen. Het werd toege-

diend door diverse bisschoppen Mgr. Nienhaus, abt Marcel
van de Ven, bisschop A. van Luyn sdb.
Zes weken aan voorbereiding gingen hieraan vooraf. In de be-
ginperiode kwamen alleen de jongeren met de werkgroep sa-
men, maar het werd steeds duidelijker dat de ouders in dit
voorbereidingsproces van vitaal belang waren. Mocht toen de
werkgroep met de jongeren ideeën aandragen, nu met de
inzet van de ouders bleek dat deze zelf ook vol ideeën zaten.
De kennis van het heilig Vormsel werd boven water gehaald,
een soort herhalingscursus. Kortom het werd een voorbereiding
van de jongeren, de ouders en de werkgroep. Dat resulteerde
in een hele inspirerende viering.

Maar na de vormselviering
raakten wij elkaar kwijt. De
contacten werden vluchtiger
en ook onze jongeren gingen
mee in de vaart van de jeugd:
het bij je kerk betrokken voe-
len, het gaan naar de kerk,
verdween van het podium.
Jammer. We missen de geest-
drift van de jongeren bij de
vertaling van het evangelie
van woorden naar daden en
van daden naar woorden.
Maar we blijven geloven in
nieuwe kansen.
We zetten onze hoop op de
ouders, opa’s en oma’s en
peetouders.

Hopelijk maken zij het heilig Vormsel op dit Pinksterfeest tot een
punt van bespreking. Niet in de sfeer van ‘weet je nog van
toen…’, maar met…, ‘dit feest geeft ons de kracht om als
Christen een echte bruggenbouwer te zijn naar een christelijke
samenleving’.
In deze coronatijd zijn mensen solidair, weten dat niet alles
maakbaar is, we geven elkaar ruimte, er is meer tijd om na te
denken en dingen samen te doen.

Moderne tijd
In het pastoraat wordt heel veel gebruik gemaakt om maar zo
dicht mogelijk bij de mensen te zijn van de digitale mogelijkhe-
den. Een mooi voorbeeld is het videofilmpje dat u hieronder
kunt zien.
Het is gemaakt door mijn collega’s in Zwitserland, dominee
Evelyne Saoud en aalmoezenier Adrian Bolzern. Ik wil het u niet
onthouden. Klik op onderstaande afbeelding.

https://www.youtube.com/watch?v=lOyLl8M-SGc
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De nieuwe samenleving

Wij leven in de nieuwe 1½ meter samenleving. Wij
raken er aangewend en dat kan een valkuil zijn om de

maatregelen niet meer zo serieus te nemen.

Toch zullen wij moeten volhouden.

Samen kunnen wij het corona probleem aan. Er wordt veel
over corona gesproken, ook over de gevolgen. Mensen die
deze ziekte hebben gehad, hebben lange tijd nodig om weer
volledig te herstellen.
Hulde aan de medici, de verplegers, de overheid. Maar ook
hulde aan allen die zorgen dat wij met een schoon winkelwa-
gentje kunnen inkopen, aan hen die zeer actief zijn in de logis-
tiek.

De economische gevolgen zijn niet te overzien. De overheid
heeft een aantal ondersteuningspakketten samengesteld om
de bedrijven overeind te houden. Dat geeft de burgermoed.
Europawijd worden de maatregelen versoepeld. Grenzen
gaan weer open en grote en kleine bedrijven zoals de horeca
gaan van start.
De Efteling is open en zo vertelde mijn Zwitserse collega: ook
het Europapark in Rust gaat zaterdag 30 mei open. Natuurlijk
allemaal met de nodige en noodzakelijke maatregelen.

Pater Jehaes, de hoofdaalmoezenier scheepvaart in België,
liet me weten dat België nog steeds op slot is. Hopelijk komt
hier snel verandering in.

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

Kantoor Nederland
REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam
T +31 (0)88 100 78 00
E info@reinplusfiwado.com

Voor bunkeringen in België, Oostenrijk, 
Zwitserland en eventuele andere stations 
in Nederland of Duitsland, kunt u contact 
opnemen met het kantoor.

Vertrieb Deutschland
REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH
Werfthallenstrasse 45 / 68159 Mannheim
T +49(0)621 178 90 40
E info@reinplus.de

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.

1,5 m
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Het KSCC en het Pastoraal Centrum Nijmegen

Vanaf 1 juni zal het KSCC-schipperscentrum in Nijmegen weer
open zijn. U hoeft niet meer aan te bellen. Wel wordt aangera-
den bij de deur uw handen te wassen en de 1½ meter in acht
te nemen. Er staat bij de deur een tafeltje met een ontsmet-
tingsmiddel.
Vergaderingen met een groep tot 30 man zijn weer mogelijk.
Maar de zondagse vieringen worden tot en met 28 juni via
livestream uitgezonden.

Op 5 juli is de eerste zondag dat u de h. Mis weer aan boord
kunt meevieren. Er is wel een aantal zaken anders dan vóór de
coronacrisis.

● Voor de zondagse viering worden de grote en kleine aula
gebruikt.

● Tot 1 september zingt het minikerkkoor.
● Bij binnenkomst: 1 ½ meter afstand houden en de handen

ontsmetten. Er staat materiaal op een tafeltje bij de ingang.
● Toiletten zijn alleen bereikbaar ‘in hoge nood’ Dus aub voor-

dat u van huis of van boord gaat naar het toilet.
● Na de viering is er geen koffiedrinken.
● Het altaar blijft staat op de plaats waar het nu staat. Het

minikoor blijft op de plaats waar het koor altijd staat.
● De deelnemers aan de h. Mis kunnen met inachtneming van

de coronamaatregelen plaats nemen in de grote aula.

Er komt een overleg met de kosterploeg om te bespreken hoe
alles voor en na de h. Mis in goede banen te leiden.
Tot wanneer wij doorgaan met de livestream uitzending wordt
in de volgende weken besproken.
In de volgende Christoffel Nieuwsbrief en op de website meer
informatie.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

             Voorgelezen door Yara Verlaan tijdens de
             Hemelvaartsmis op donderdag 21 mei

Weer naar school

Na acht weken op het schip bij papa en mama, mochten we weer
naar school en internaat.
Het is wel anders dan het normaal is, zo mag er maar een ouder bin-
nen zijn in de groep. Zodra je binnen bent moet je eerst je handen
wassen voordat je verder mag gaan. De ouders mogen maar 20 mi-
nuten in de groep zijn dan moeten ze weer weg. Dus er is een korte
tijd om afscheid te nemen, sommige vinden dat lastig andere niet.
Op school moeten we gelijk de klas in, we mogen niet meer eerst bui-
ten spelen.

We zitten met de helft van de klasgenoten in de klas en we gaan om
de beurt naar school, onze meester mag niet op school komen om-
dat hij in de risicogroep valt. Verder hoop ik dat we weer snel terug
kunnen naar ons normale leven.
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Gouden jubileum
Millingse Schippersvereniging st. Nicolaas

Helaas is dit feest op 23 mei niet doorgaan.
De werkgroep had een heel programma voorbereid. Maar

wat in het vat zit verzuurt niet.
Toch heeft het bestuur veel felicitaties ontvan-
gen. Daarvoor namens het bestuur onze har-
telijke dank.
Wij hopen dat het jubileumfeest later dit jaar
doorgang kan vinden.

Dank Dank Dank

25 mei mocht ik mijn 79ste verjaardag vieren in wel een hele
ander setting dan anders. Geen receptie en een gezellig feest-
je. Maar wel een hele fijne dag. Toch dank aan u, aan jou die
mij hebben gefeliciteerd met berichtjes via whatsapp, tele-
foontjes, mailtjes, kaarten en cadeaus. Wanneer u mij niet hebt
kunnen bereiken jammer. Maar dank voor uw goede bedoe-
lingen.
Met uw en jouw steun gaan we weer een nieuw jaar in. Wij
maken er samen een mooi jaar van. Natuurlijk met Gods zegen
en de voorspraak van Don Bosco en Maria Hulp der Christe-
nen. Maar blijf gezond en hope and pray.

De crew van het KSCC en pastoraat wenst u
een heel geestrijk Pinksterweekend.
En we zijn in afwachting van de nieuwe haring!!!!!
Blijf gezond en houd 1 ½ meter afstand.

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

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

"Ik zeg het je nog een
laatste keer,

Zuster!
als je een overlijdensakte invult,

zet je de naam van de ziekte
onder de doodsoorzaak,

niet de naam van
de behandeld arts!"

MOP
Ha Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha
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Eind februari rommelde het al wat in Nederland, hier en daar
werd een coronabesmetting vastgesteld. 28 februari kondigde
de Nederlandse bisschoppen maatregelen af om lijfelijk contact
tijdens vieringen te vermijden. Het kon de pandemie van het co-
ronavirus niet ophouden. Het coronavirus sloeg genadeloos toe
in Nederland.

Op 13 maart werden bijeenkomsten en kerkdiensten verboden.
Kerkdiensten voorlopig afgelast tot 31 maart schreven de bis-
schoppen  in hun optimisme. Inmiddels weten wel beter.
De intelligente lockdown werd afgekondigd en alle activiteiten
op schipperscentrum Het Zuiden in Raamsdonksveer werden ab-
rupt stilgelegd. Geen zondagsviering meer op 15 maart, niks lek-
ker koffiedrinken en bijpraten onder het genot van een drankje.
De weken van thuiszitten en isolatie breken aan.
Alle afspraken worden afgezegd, de agenda wordt letterlijk
leeg geveegd. In het begin dachten we nog,’ niks aan de hand,
dit kennen we nog van aan boord als we een verre reis maak-
ten.

Aalmoezenier Van Welzenes  opperde om in Nijmegen een live
stream van de zondagse H. Mis te beginnen. Daar wil ik gaarne
mijn medewerking aan verlenen. Voortaan ga ik zondags naar
Nijmegen om de Aalmoezenier te assisteren met de H. Mis die
via een livestream te volgen is op You Tube.
Met palmzondag werden de palmtakjes in de H. Mis van Nijme-
gen gezegend en daarna in Geertruidenberg en Made en om-
streken, via een goed bedacht plan, rond gebracht. Met Pasen
zitten de mensen thuis en kijken via de livestream naar de H. Mis
uit Nijmegen.

Het kerkschip in Raamsdonks-
veer ligt er stil en verlaten bij.
Enkele trouwe vrijwilligers plegen
onderhoud, de naamplank is
opnieuw gelakt en ligt er blin-
kend als glas bij. Hemelvaart is
al voorbij en de paaskaars is
nog niet aan geweest.
Nu het anderhalve meter af-
stand houden voor langere tijd
de nieuwe werkelijkheid is  begint het knobbelen en rekenen,
hoe dit op schipperscentrum Het Zuiden uit gaat pakken. In nor-
male tijden zit het met 60 tot 70 personen bomvol, nu komen we
niet verder dan 30 personen, als niemand beweegt, met de an-
derhalve meter afstand in acht nemend.
Maar als mensen naar het toilet willen of  als er iets rondge-
bracht moet worden kan de anderhalve meter niet gegaran-
deerd worden.

Schipperscentrum Het Zuiden in coronatijd
Door Jos van Dongen

Lees verder 
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Deze week heeft het bestuur zich beraden over deze situatie
en besloten om tot 1 juli schipperscentrum Het Zuiden gesloten
te houden. We weten dat heel veel mensen zitten te popelen
om naar het kerkschip te komen om elkaar te ontmoeten, ze
missen hun zondagse kerkgang en ontmoeting met de ander
mensen heel erg.
Maar het bestuur wil terecht geen risico nemen, we zijn alle-
maal mensen uit de kwetsbare groep.  Voorzichtigheid is ge-
boden. En wellicht staat het er over een maand beter voor,
laten we het hopen.

Aanstaande zondag is het Pinksteren,
50 dagen na Pasen. Jezus had het be-
loofd! ”Ik stuur jullie een helper” had hij
gezegd en zo werd de verlamming, de
ban, de angst waarin ze zaten nadat
Jezus was overleden, doorbroken en wer-
den ze begeesterd door de H. Geest met
het besef dat het verhaal niet voorbij was.
Het was bij lange na niet over en uit, de leerlin-
gen stonden aan het begin van een nieuw avontuur.
Zij werden de boodschappers van het goede nieuws. Aan hen
de taak om de blijde boodschap te verspreiden. Dit wordt tot
op de dag van vandaag gedaan door mensen die er in gelo-
ven en niet bij de pakken gaan neerzitten.

Waar het met deze crisis heen gaat kan nog niemand voor-
spellen maar als we ons aansluiten bij de optimisten van het
pinksterverhaal. Want de blijde boodschap die staat nog fier
overeind en wij mogen er handen en voeten aan geven.

Mooie pinkstertijd wens ik u allen.

Jos van Dongen
gebedsleider.

Hoe is het met Binnenvaartmuseum Nijmegen?

Het binnenvaartmuseum aan boord
van het schipperscentrum KSCC in
de Nijmeegse Waalhaven komt op
stoom.
Een aantal vrijwilligers is al maanden
bezig om in het voorronder van het
schipperscentrum een museum in te
richten.
Daar brengen zij het leven aan boord van een binnenschip in
beeld. Hoe zag het er vroeger uit, en hoe vandaag.
Een zeer gevarieerde verzameling van scheepsmodellen,
scheepsattributen en bijzondere films vertellen over dat specia-
le leven op het water.

Het museum zal in het najaar officieel geopend worden, als we
terugkomen van de werf.

Als alles volgens planning verloopt, zal de website medio juni
de lucht in gaan.
Wij houden u op de hoogte.
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

 Sinds we in deze pandemie zitten is elke dag hetzelfde!  Het
antwoord is: vandaag! Elke dag is het: vandaag! We zitten met
z’n allen binnen, wandelen ’n stuk en beginnen te wennen
aan 1,5 meter afstand houden!
Het thuiszitten heeft tot gevolg dat we thuis proberen het ge-
zellig te maken,  we nemen vaker iets lekkers bij de koffie en
snoepen meer! De Coronakilo’s vliegen er aan! Gelukkig heb-
ben we ook meer aandacht voor elkaar!

Maar… we mogen hoe langer hoe meer en na volgend week-
end gaat er weer meer open! Fijn is dat: we zijn er aan toe. Dat
was goed te zien bij de opening van de Efteling! Ik hoop dat
het straks ook goed te zien is bij de circussen!
Een goed voorbeeld is Bulgarije: Daar worden nu openlucht-
voorstellingen gegeven! Familieleden mogen bij elkaar zitten,

daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor de volgende bezoe-
kers! In Duitsland doen ze het nog simpeler: Vanuit auto’s kan
men naar de circusvoorstelling van o.a. Roncalli kijken!
Wellicht ’n idee voor ons land. Het is fijn als de circussen weer
iets kunnen verdienen en de mensen snakken naar vertier…

Gelukkig zijn er circussen die gratis hooi, voer voor de dieren
etc. krijgen, maar in deze tijd met alle beperkingen, zijn de in-
komsten (als ze er al zijn) erg mager. In Duitsland hebben ze er
iets op gevonden! Je kunt nu bij een circus voor een jaar peet-
oom zijn van een dier! Men vraagt: Zou jij mijn peetoom of
peettante willen zijn?  De kosten daarvan per jaar zijn: 300 euro
voor een olifant,  100 euro voor een paard enz. Je krijgt dan
een Peetoom-oorkonde en een ticket voor de Zoo.
Mogen we de hoop uitspreken dat circussen heel creatief zijn
en mogelijkheden zien! Ga niet bij de pakken neerzitten en be-
denk hoe u toch met circus het publiek kunt vermaken! Zijn er
mogelijkheden bijvoorbeeld op parkeerplaatsen bij vliegvel-
den, waar je dan vanuit de auto de show op een verhoogd
podium ziet?
Of in parken, waarbij groepen mensen in de open lucht wan-
delen en waar je bijvoorbeeld op diverse plaatsen elk kwartier
een act opvoert!  Mensen wandelen zo van de ene act naar
de andere…

In ieder geval hopen we dat we op deze manier allemaal ge-
zond en wel deze tijd overleven!

Voor ik ga eindigen nog een tip! Als u kinderen hebt kunt u de
Cliniclowns app downloaden! Via deze app kunnen de kinde-
ren leuke filmpjes zien en… als ze ziek zijn zelfs met de clowns
praten!

Voor u allen: een mooie zomer, pas goed op elkaar en blijf ge-
zond!!!

Kitty Cuijpers - Custers

Welke dag is het vandaag?

Openlucht circus
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WANDEL-
NIEUWS

Beste wandelvriendin-
nen, -vrienden en lezers

van het Christoffel Nieuws,

Het is mooi dat er handen ineen zijn
geslagen om een vorm van Avondvier-
daagse te lanceren. Normaal gesproken
zijn er in de eerste week van juni op heel
veel plaatsen in Nederland Avondvier-
daagsen. Omdat in groepsverband wan-
delen niet mogelijk is door allerlei
maatregelen die verband houden met
een beteugeling van de verspreiding van
het coronavirus werd er een alternatief uit-
gewerkt door de Koninklijke Wandel Bond
Nederland. Hieronder staat de tekst van
het bericht en van de procedures.

De Avond4daagse gaat dóór!

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk
ondenkbaar. Daarom presenteren wij:
Avond4daagse-Home Edition. Loop je dan
de Avond4daagse in huis? Nee, joh (of je
moet een heel groot huis hebben). Maar

je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je
maakt je eigen routes. Via de app van
eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier da-
gen lopen de enige echte Avond4daagse
medaille. Jij wilt jouw serie toch ook com-
pleet hebben?

Wat is het?

Met de Home Edition bieden wij iedereen
in Nederland de gelegenheid een eigen
Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele
grote groepen, zoals je gewend bent.
Maar alleen met een vriendje, je sport-
maatje of met je gezin. Je kunt de vier da-
gen lopen in de periode tussen 1 juni en 31
augustus 2020. Maar tussen de eerste en
de vierde dag mogen maximaal twee we-
ken zitten. Het moet natuurlijk wel een uit-
daging blijven. En je hoeft niet alleen ’s
avonds of doordeweeks te lopen. Ook
overdag of in het weekend kun je op pad!

Hoe dan?

In de week van 25 mei 2020 start de in-
schrijving. In verband met de betaling

moet een ouder/verzorger dit doen. Ver-
volgens vul je de namen van de deelne-
mers 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!

Het is de bedoeling dat 500.000 kinderen in
Nederland de kans krijgen hun beste
beentje voor te zetten. Het is goed voor de
afwisseling en ook goed voor de lichaams-
beweging.

Op www.avond4daagse.nl is informatie en
een aanmeldmogelijkheid te vinden.

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

Henry Mooren

www.avond4daagse.nl
www.avond4daagse.nl
www.wandel.nl
www.wandel.nl
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FINANCIËN

Corona: verplichte kost

Natuurlijk is iedereen moe van de dagelijkse (vanaf ongeveer
9 maart) corona-nieuwsgaring en ook van de gevolgen van
het virus voor ieder persoonlijk.
Velen raken ook bijkans geïrriteerd van de onbekendheid over
wat wél en (dus) ook niet mag. Ook de (vele) deskundigen in
de pers en in talkshows blinken niet altijd uit in éénduidigheid.
Het excuus is dan altijd: we weten nog (steeds) zo weinig.
Wat we wél weten, is dat het in vele branches en met vele
ondernemers en burgers niet goed gaat. Soms fysiek (geen of
(veel) minder inkomen) en soms angst voor wat nog komen
gaat (baanonzekerheid met alle gevolgen).
Iedereen denkt daarbij aan zichzelf, de (eigen) onderneming,
de kinderen, de familie, aan vrienden en je eigen netwerk.
Vooral de nu nog onduidelijke nabije toekomst zorgt voor
onzekerheid en kan verlammend werken.
Ook de binnenvaart wordt breed geraakt door die
onzichtbare vijand. Rente en gasolieprijzen: oké maar de
hoeveelheid te vervoeren tonnen lading met bijbehorende
fatsoenlijke vrachtprijs: zijn gemiddeld belabberd.
Oproepen vanuit alle hoeken om met creatieve oplossingen te
komen, zorgen voor frustratie. Kom daar maar eens mee als
single ondernemer met een single schip.
Grijp in ieder geval de kansen die er voor ondernemers via o.a.
de nationale steunpakketten zijn en worden aangereikt (zie
o.a. onze Abri-site daarover). Een paar in het oog springende:

● uitstel van aflossing (en eventueel rente)
● uitstel van belastingen
● aanvragen staats-gegarandeerd krediet
● aanvragen loonsubsidie voor eigen werknemers
● aanvragen van éénmalige tegemoetkomingen

Ga in gesprek met je bank en boekhouder en bespreek de
persoonlijke situatie om te komen tot een aangepaste/betere
inkomens -en uitgaven-positie.
Het stof uit de stofwolk die corona heet, komt straks op een
andere plek weer terug op de grond. Velen beweren dat het
dan zal gaan om een andere inrichting van onze economie en
de eigen onderneming.
De bakens (moeten) verzetten, is voor de binnenvaart een
regelmatig terugkerende factor…

Wim Onderdelinden

www.stichtingabri.nl

www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl
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www.fritswinter.nl

bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

Advertentie

Dit jaar geen Wereldhavendagen

Hoewel het weekend van 4 t/m 6
september buiten het momenteel
geldende verbod op grote evenementen
valt, heeft de organisatie van de
Wereldhavendagen 2020 besloten het
evenement dit jaar te annuleren. De
organisatie beraadt zich wel op een
andere manier om de Rotterdamse haven
in het zonnetje te zetten.

De Stichting Wereldhavendagen vindt het
niet realistisch dat een dergelijk groot
publieksevenement kan plaatsvinden op
de manier die de deelnemers en
bezoekers gewend zijn. De organisatie
heeft hierover uitgebreid overleg gevoerd
met de hoofdsponsors en -partners (Port of
Rotterdam, Koninklijke Marine en
Rotterdam Festivals).

"De organisatie streeft er echter wel naar
om ook in 2020 de Rotterdamse haven
traditiegetrouw in het zonnetje te kunnen
zetten”, zegt Sabine Bruijnincx, directeur
van de Stichting Wereldhavendagen.
“Hoe dat eruit kan komen te zien, daar
beraden we ons momenteel over. We
streven ernaar om voor eind mei
duidelijkheid te geven."

www.fritswinter.nl
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Met mooi weer neemt de drukte op het water toe, ook op de
Rijkswateren. Daarnaast gelden de maatregelen om het coro-
navirus tegen te gaan ook op het water. Rijkswaterstaat roept
vaarweggebruikers op om goed voorbereid op pad te gaan
en ook op het water drukte te mijden en 1,5 meter afstand te
houden. Ook moeten schippers rekening houden met uiteenlo-
pende bedienregimes en kunnen wachttijden bij sluizen en
bruggen oplopen.

Bedientijden
In verband met de coronamaatregelen hanteren sommige
vaarwegbeheerders een aangepast bedienregime, waardoor
diverse sluizen en bruggen beperkt bediend worden. Vaar-
wegbeheerders communiceren hier zelf over. Houd daarom
de berichtgeving van de desbetreffende vaarwegbeheerder
en op vaarweginformatie.nl goed in de gaten.

Rijkswaterstaat hanteert sinds 1 april 2020 de reguliere zomer-
bediening van bruggen en sluizen, om de scheepvaart zoveel
mogelijk te kunnen spreiden en faciliteren.

Afstand in de sluis
Ook in de sluis houdt Rijkswaterstaat rekening met de corona-
maatregelen. Onze sluisoperators proberen de sluis zo in te
richten, dat schippers afstand kunnen houden. Dat kan er bij-
voorbeeld toe leiden dat schippers alleen achter elkaar mo-
gen afmeren, en niet langszij. Als het te druk dreigt te worden
in een kolk, dan kan onze operator de kolk eerder sluiten. In de
praktijk zullen er minder schepen in de sluiskolk kunnen, waar-
door wachttijden kunnen oplopen.

Rijkswaterstaat roept schippers op bij het passeren van een
sluis de volgende richtlijnen in acht te nemen:

1. Luister altijd naar de aanwijzingen van de sluisoperator;
2. Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar, ook

bij het wachten voor een sluis of brug. Vermijd langszij
liggen zoveel mogelijk;

3. Bij drukte, mijd indien mogelijk een sluis of brug.

Schippers met een marifoon aan boord, vragen we om zich
via deze weg bij de sluisoperator te melden.

Houd afstand en mijd drukte, ook op de Rijksvaarwegen

Lees verder 

https://www.vaarweginformatie.nl/
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Stewards op de sluis
Al jaren zet Rijkswaterstaat stewards op een aantal sluizen tij-
dens de drukke zomerperiode. Zij helpen de watersporters bij
het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. On-
ze stewards dragen zo bij aan vlot en veilig scheepvaartver-
keer.

De stewards staan naar verwachting vanaf 1 juli weer als van-
ouds bij een aantal sluizen om een oogje in het zeil te houden
en te helpen waar nodig. Op de website van Rijkswaterstaat
staat een overzicht van deze sluizen.

Tips voor veilig varen
Varen met een klein schip tussen de grote beroepsvaart kan
voor spannende en soms onveilige situaties zorgen. Om recre-
atieschippers te helpen, heeft Rijkswaterstaat 5 tips opgesteld.

Rijkswaterstaat heeft ook een aantal algemene aanwijzingen
opgesteld om vlot en veilig door een sluis te varen. Meer informa-
tie en tips zijn ook te vinden op de website van Varen doe je Sa-
men. Als vaarweggebruikers die opvolgen, maken zij veilig en
met plezier gebruik van de grotere rivieren, wateren en kana-
len.

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/recreatievaart/stewards-op-de-sluizen/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/recreatievaart/5-tips-voor-veilig-varen-op-de-rijksvaarwegen.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/recreatievaart/vlot-en-veilig-door-een-sluis.aspx
https://www.varendoejesamen.nl/
https://www.varendoejesamen.nl/
https://www.varendoejesamen.nl/
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Dirk van der Meulen (66), scheidend
hoofdredacteur van De Schuttevaer gaat met
pensioen. Hij kwam 1 april 1980 in dienst bij
Weekblad Schuttevaer, vertrok ook weer, om later
terug te keren als hoofdredacteur van het
vakblad voor de maritieme sector. Hij werd vooral
gegrepen door de binnenvaart, die hem nooit
meer losliet.

Dirk heeft een mooie carrière achter de rug. In 1980 kwam hij in
dienst van Weekblad Schuttevaer. Een blad dat vijf jaar na de
grote blokkade in 1975, waarin schippers zich afzetten tegen
de gevestigde binnenvaartorganisaties werd gezien als de
spreekbuis van de actievoerende schippers.

In 1998 zet hij het internetplatform Vaart! op. Hij was inmiddels
weg bij Schuttevaer en hoofdredacteur geworden van de
handelskrant Vraag en Aanbod. Dirk: 'De essentie van internet
is community building, het creëren van een platform en dat
werd het Vaart!, waarop veel levendige discussies werden
gevoerd.

Weer terug naar Schuttevaer
Dirk: 'In 2007 kon ik terugkomen bij Schuttevaer als
hoofdredacteur en dat vond ik geweldig. De nieuwsfunctie
van Vaart! verplaatste zich naar de website van Schuttevaer
en dat had succes. Het werd een sterk online platform met
uiteindelijk ook betalende abonnees. Nu zijn we als
Schuttevaer online heel sterk. In het begin van de coronatijd
hadden we meer dan een miljoen pageviews per maand.’

Pensioen

Dirk: 'De wereld ligt voor mij open nu ik met pensioen ga.
Onderzoeksjournalistiek lokt. Ik zou het boek over
vrachtprijsvorming in de binnenvaartmarkt willen schrijven. Dat
vind ik nog steeds een zwak ontwikkelde kant van de sector.
‘Ik ga veel mensen missen, mijn collega's, een hoop freelancers,
de vele fantastische mensen met lef en durf in de sector,
waardoor je gedreven raakt en waarvoor je door het vuur
gaat. Maar binnenvaart blijft mijn passie en ik ben dus ook niet
echt weg.'

Wij van Stichting KSCC wensen Dirk een fijn pensioen. We hopen
hem weer te ontmoeten op de jaarlijkse Telematicadag.
Bron: Schuttevaer

Dirk van der Meulen met pensioen

Dirk ontvangt Telematica Award 2013
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Stap voor stap mag er meer

Vanaf 1 juni mag u meer dingen doen.
Ook met andere mensen. Maar 1,5 meter
afstand houden blijft gelden.

Vanaf 1 juni contact met andere mensen
Buiten
●U mag buiten met andere mensen afspre-
ken.
●U moet wel 1,5 meter afstand houden.
 Mensen uit 1 huishouden mogen
 dichterbij elkaar zijn.
Binnen
●Bij bezoek thuis moet u 1,5 meter af stand
houden. In huis en in de tuin.
●In openbare gebouwen mogen 30
 mensen met elkaar afspreken.
●U moet 1,5 meter afstand houden.
●Sportscholen blijven nog dicht.
●Samen muziek maken zoals in een zang-
koor of met blaasinstrumenten is misschien
nog gevaarlijk.

Vanaf 1 juni mag horeca open
Er gelden wel regels:
Binnen
●Binnen mogen 30 gasten zijn.
●U moet reserveren.
●U moet aan een tafel zitten.
●Een medewerker vraagt u of u verkouden
bent. Of koorts heeft.
●U moet 1,5 meter afstand houden.
Buiten
●Op terrassen mogen meer dan 30 men-
sen zitten. Als er genoeg plaats is.

●U moet aan een tafel zitten.
●U moet 1,5 meter afstand houden van
andere bezoekers.
●Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen
afstand te houden.

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en
concertzalen open
●Binnen mogen 30 mensen zijn.
●U moet reserveren.
●Een medewerker vraagt u of u verkouden
bent. Of koorts heeft.
●U moet 1,5 meter afstand houden.

Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in open-
baar vervoer
●In tram, bus, metro en trein moet u een
mondkapje dragen.
●U kunt een boete krijgen van € 95 als u
het mondkapje niet draagt.
●Op stations en perrons is het mondkapje
niet verplicht.

Reis alleen met de bus, tram, metro en
trein als het niet anders kan.

Niet vergeten:
●Houd altijd 1,5 meter afstand.
●� Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
●Nies en hoest in uw elleboog.
●Was vaak uw handen met zeep.
●Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
●Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan
moeten alle huisgenoten thuis blijven.
●Werk zoveel mogelijk thuis.

Ga voor alle informatie naar;
https://www.rijksoverheid.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/
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OVERLEDEN

Op dinsdag 19 mei is, op 84 jarige leeftijd, Tekela Maria
(Thea) Sipkema – Koopal van ons heengegaan.
Echtgenote van Wop Sipkema. De crematie heeft naar
haar wens, op zaterdag 23 mei, in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Kathage 22, 7345 DN in
Apeldoorn.

Op zondag 24 mei is, op de leeftijd van 94 jaar, Alberic
Frederik Van den Meerssche, in de vrede van Christus
ontslapen. Norbertijn van de abdij van Tongerlo. Oud-
aalmoezenier van de schippers in Antwerpen. De
uitvaartliturgie werd in de abdijkerk van Tongerlo gevierd
op 28 mei 2020. De uitvaart op het abdijkerkhof had in
besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Onze-lieve-vrouwabdij van Tongerlo,
Abdijstraat 40 2260 Tongerlo (Antwerpen), België.

Zwijndrecht …….. saaie boel

Jeanneke Wijnen meldt dat het een saaie boel is in Zwijn-
drecht. Niks, geen Soos, niks geen klaverjassen en helaas
ook geen haringhappen.

Zwijndrecht heeft t.o.v. andere plaatsen in Nederland relatief
weinig last gehad van COVID-19. Tot nu toe 14 coronageval-
len. Voor zo ver nu bekend geen slachtoffers binnen de
schippersgemeenschap.

Helaas is er met Hemelvaart een grote lekkage geweest in
het Julia Internaat. Het water stroomde de voordeur uit. Het
duurde een hele poos voor het alarm afging en men maat-
regelen kon nemen. Op dat moment waren er ook geen kin-
deren en begeleiders aanwezig.
De schade is aanzienlijk en zal hersteld moeten worden.
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30-5 Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; dhr. Marcello Rensen;
 mevr. Trudy v.d. Donk; Monique Wigman; Harry van
 Laak; mevr. Annemarie Geerts; Melanie van Gils, m/s
 “Rodeo”; Vincent de Rover; Jaap Brevoord.
31-5 Yvonne Keuvelaar, v/h “Adato”; Luuc Bourgonje.
1-6 Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.
2-6 Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
3-6 Dhr. Peter van Megen; Desiree Savelkoul; Eveline van Os;
 Jens Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
4-6 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen;
 Claudia Peters.
5-6 Peter Oudakker; Sylvia Verschuren, v/h “Bellona-V”;

Joost van Lammeren; Anita van Meegen, m/s Elgeria.
6-6 Dhr. Ad Lansink; dhr. Rien Schoonderwoerd.
7-6 Brigitte Basten-v Megen; Sven Roelofs.
8-6 Stella Sep-Jägers, m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen;
 Bent Schleipfenbauer.
9-6 Mevr. Beppie Bosman; Wilfried Janssen; William Theunisz;
 Rene Driessen.
10-6 Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
11-6 Annemarie Theunissen-Schuttler; Alexander Vermaas;

Lilianne Tabbers; Tonny van Megen-Wissing;
Luuk Janssen, m/s Sagittarius.

12-6 Caroliene Beijer-Verhoef; Ab Fortuin; Barend Lagarde;
 Theo Leensen; Rosanna van der Klocht.

EERSTE PINKSTERDAG ZONDAG 31 MEI 2020

Dhr. Ben Bloemen, de weduwnaar van mevr. Truus Leensen,
dhr. George de Bot, en ouders de Bot,
mw. Thea Sipkema-Koopal, dhr. Aloys van Megen m/s Furie,
dhr. Koos Verhoef, ouders Wendt v/h ms. Fatima,
mw. E. van Thiel en Jan van Thiel, dhr. R. Roelants "Marina",
dhr. Alberic Frederik Van den Meerssche, oud aalmoezenier
schippers Antwerpen.

Mevr. Ineke Kuypers (Hospice).
Voor Willy en Betsy Leensen, 29 mei a.s.  55 jaar getrouwd.

- Voor de  kermis en circus gemeenschap en de cruise vaart.
- Voor de medici, verplegend personeel, de thuiszorg en zie-
kenzorg.
- En voor de pastoraat, zorgenden en het openbaar bestuur.

ZONDAG 7 JUNI 2020

Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink en
familie van den Brink, mevr. Miek Broekmeulen – Tonissen,
Truus Bluemer – Leensen en Ben, ouders van Laak-van Dyck,
v/h Richard IV, mw. C. Straatman-Derksen,
dhr. Toon Elsakkers sdb, Daniël van der Waal,
mw. E. van Oijen-Schulink, dhr. André Struik.



Christoffel Nieuws pagina 19← terug naar pagina 1

* Aart Stuy.
HEERLEN, VOSKUILENWEG 12, 6416 AK.
* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De Swinho-
ve Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd. Eik-
varen, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. Leo van Giesen.
MAASBRACHT, TIPSTRAAT 51, 6051 CW.
* Dhr. André Raaijmakers.
DRUTEN, ZORGCENTRUM DE KASTEELHOF, KAS-
TEELHOF 50, 6651 VB.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Mevr. Greet Heijmen-Spann, Gasthuis St. Jan
de Deo, Afd. De Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT
1, 6566 DD.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.

* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcentrum Huize
Rosa – Woongroep 5 – kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543
JG.
* Dhr. Hans van Zoest  ( Ziekenhuis Veld-
hoven – Afd. 234 – (2A) – kamer 12 ).
VELDHOVEN, DE RUN 4600, 5504 DB.
* Kristina Vorobeva, trapeze artiest.
AMSTERDAM, REVALIDATIECENTRUM
READE, OVERTOOM 283, 1054 HW.
* Dhr. Frans Hendriks.
NIJMEGEN, RADBOUD, GEERT GROOTE-
PLEIN 10, 6525 GA.
* Pater Kuijs.
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.
* Boy Tahalele.
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12,
6573 DX.

*  Dhr. Tom van Stokkum uit Geertruidenberg.
*  Mevr. Claartje Kersten.
*  Mevr. Betsy Leensen – Huibers.
*  Dhr. Dick Wijte.
*  Dhr. Jos van Lier.
*  Xenia Scheepbouwer in Frankrijk.
*  Jans Benner in Harlingen.

ONZE ZIEKEN
Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben !

De Christoffel Nieuwsbrief verschijnt één
keer in de 14 dagen. Deze ziekenlijst is
daarom noodzakelijkerwijs een mo-
mentopname. Wijzigingen worden bij-
gewerkt op onze website. Klik daarvoor
op de onderstaande button.
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN mei/juni 2020
Elke zondag na de live-stream Eucharistieviering telefonisch spreek-
uur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het KSCC Nij-
megen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.

Zo. 31 mei 11.00 uur
Eerste Pinksterdag. Eucharistieviering via
livestream. Lees meer over de
livestream op de volgende pagina.

Di. 2 juni
KSCC is weer open!

19.30 uur Vergadering BLN-Schuttevaer afd. ZON

Zo. 7 juni 11.00 uur
Eucharistieviering via livestream. Houd
onze berichtgeving in de gaten voor de
toegangscode.

Do. 11 juni 14.00 uur Livestream Bestuursvergadering Lande-
lijke KSCC en Parochie.

Zo. 14 juni 11.00 uur
Eucharistieviering via livestream. Houd
onze berichtgeving in de gaten voor de
toegangscode.

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

Geen activiteiten schipperssoosen

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

Met de zomer voor de deur is het niet aannemelijk dat er nog
activiteiten zullen worden georganiseerd voor september.

mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Op Eerste Pinksterdag zondag 31 mei is de H. Mis live te volgen via
een uitzending op internet.
De H. Mis begint zoals vertrouwd om 11.00 uur. Vanaf 10.45 uur kunt u
kijken naar drie clips over Kermis, Binnenvaart en Circus.
Om 10.55 uur luidt de kerkklok.

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

https://youtu.be/Gku-DMM5zyM

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

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

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

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

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

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

https://youtu.be/Gku-DMM5zyM
https://youtu.be/Gku-DMM5zyM
https://youtu.be/Gku-DMM5zyM
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Op donderdag 11 juni organiseert het Nederlands Visbureau
de traditionele veiling van het eerste vaatje haring, waarmee
het seizoen van de ‘Hollandse Nieuwe’ officieel wordt ingeluid.

De opbrengst van de veiling van het eerste vaatje Hollandse
Nieuwe gaat dit keer naar Stichting Ambulance Wens. Daags
erna – vanaf vrijdag 12 juni - zal de Hollandse Nieuwe, vangst
2020, weer overal verkrijgbaar zijn. Ieder jaar organiseert het
Nederlands Visbureau in Scheveningen de veiling van het
eerste vaatje en gaat de opbrengst naar een goed doel.
‘Wij verheugen ons op een mooie opbrengst van de jaarlijkse
veiling voor deze goede doelenorganisatie’, aldus Agnes
Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau. ‘Stichting
Ambulance Wens vervult een enorm waardevolle rol in de
laatste periode van een mensenleven. Iedereen kent in zijn of
haar omgeving wel iemand die geconfronteerd wordt met
een situatie, waar deze stichting een welkome bijdrage kan
leveren.'
Kees Veldboer van Stichting Ambulance Wens: ‘Met onze
stichting is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers
dagelijks bezig om gratis laatste wensen te vervullen van
immobiele (mensen die afhankelijk zijn van
ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van
speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.  Jaarlijks mogen

we meer dan 2.000 wensen, afgelopen jaar gemiddeld zes per
dag, gratis vervullen dankzij de diverse acties en losse
donaties. Daarom zijn we enorm blij dat wij dit jaar het goede
doel mogen zijn van het Nederlands Visbureau want met deze
steun zijn wij in staat weer vele terminaal zieke mensen te
kunnen helpen.’
Leewis: 'We zijn blij aan te kondigen dat de in ons land alom
bekende televisiepresentatrice Nicolette van Dam de
presentatie van dit evenement op zich zal nemen om samen
met de veilingmeester te streven naar een mooie opbrengst.'

Bron: Nederlands Visbureau
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'Pa, kun je het geld nú overmaken?' Een man liet zich via
WhatsApp overhalen zo'n € 1.300,- over te maken naar een
oplichter die zich uitgaf voor zijn zoon. Het liep maar net goed
af. Ook op WhatsApp moet je dus op je hoede zijn voor oplich-
ters. Hoe zie je dat iets foute boel is?

Zo herken je WhatsApp-fraude:
● Een 'bekende' stuurt je een appje vanaf een onbekend num-

mer (de profielfoto klopt!).
● Deze 'bekende' zit in geldnood en vraagt je om geld voor te

schieten.
● Er is (veel) haast bij.
● De 'bekende' wil niet op een andere manier communiceren,

of hij beweert dat dit niet kan.

Speervissen
Deze vorm van oplichting wordt 'spear phishing' genoemd:
Engels voor speervissen, een bijzondere vorm van phishing. Met
spear phishing wil een oplichter niet met een ‘visnet’ proberen
zo veel mogelijk slachtoffers maken, maar richt hij zich specifiek
op een bedrijf of individu. Een oplichter doet zich niet altijd
voor als familielid, maar vaker nog als 'vriend'.
De oplichter vindt de telefoonnummers op bijvoorbeeld Markt-
plaats en een profielfoto kopieert hij van Facebook. Daar vindt
hij ook namen van familieleden en gesprekken die hij kan ge-
bruiken om zich in te leven in zijn rol.

Bij twijfel
Vermoed je dat iemand je probeert op te lichten via Whats-
App en wil je zekerheid? Dan kan je het volgende doen:

Oplichting via WhatsApp ● Bel die persoon dan op via een nummer uit je  adres-
boek. Een oplichter valt meteen door de mand.

● Kun je die persoon niet direct telefonisch bereiken: geen
geld overmaken.

● Stel de 'bekende' een vraag waarop een oplichter geen ant-
woord kan weten. Maar houdt er rekening mee dat een op-
lichter vaak toegang heeft tot je Facebook. Het moet dus
een ‘moeilijkere’ vraag zijn.

Voorbeeld
Op de volgende pagina’s volgt het gesprek via WhatsApp dat
‘zoon’ Danny heeft met zijn vader. Dit gesprek en meer over
identiteitsfraude is te vinden op de website van
Fraudehelpdesk. Lees verder 

https://www.fraudehelpdesk.nl/
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Het gesprek begint als ‘zoon’ Danny zijn vader
meldt dat hij een nieuw nummer heeft. Een
slimme opmerking, aangezien de vader een
app krijgt van een onbekend nummer. Toch
ziet de man al snel dat zijn zoon op de profiel-
foto staat. Dus het zal wel kloppen. Al snel
vraagt de oplichter om geld:

De oplichter weet dat hij beet heeft. Het
slachtoffer heeft kennelijk niet door dat hij
met een oplichter te maken heeft en is bereid
zijn ‘zoon’ uit de brand te helpen. De oplich-
ter wil nu vlug toeslaan. Daarom herhaalt hij
een paar keer dat het geld snel betaald
moet worden. Zo kan hij voorkomen dat de
vader op een andere manier contact heeft
met zijn echte zoon. Om extra druk te leggen
op het slachtoffer belt de oplichter nog twee

keer via WhatsApp. Waarschijnlijk annuleert hij
zelf de oproep voordat zijn doelwit kan opne-
men.



Christoffel Nieuws pagina 25← terug naar pagina 1

De gedupeerde vader krijgt toch een beetje
argwaan. Hij vindt het vreemd dat zijn zoon
hem zo onder druk zet. Hij doet vervolgens iets
heel verstandigs. Hij probeert namelijk op een
andere manier te checken of hij wel echt met
zijn zoon te maken heeft. Hij stelt voor om
even te bellen. Helaas heeft de oplichter
daar een antwoord op. Hij moet zogenaamd
een vergadering in. En bovendien lukt bellen
niet op zijn ‘oude’ telefoon:

Geërgerd gaat de man akkoord. Hij heeft
sterk het gevoel dat zijn zoon hem opzadelt
met een probleem dat niet van hem is. Hij is
‘pislink’, geeft hij aan:
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De man in dit verhaal maakt het geld over
naar de oplichter. Gelukkig ontdekt hij na het
WhatsApp-gesprek al snel dat hij niet echt
met zijn zoon te maken had. Hij neemt snel
contact op met de bank en die weet won-
derwel de betalingen tegen te houden. He-
laas is zo’n uitkomst een uitzondering. De
meeste slachtoffers van oplichting zien hun
geld niet terug.

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk waarschuwt met regelmaat tegen valse
hulpvragen van een ‘bekende’ via WhatsApp. Dat dat nodig is
blijkt wel uit het aantal meldingen dat we hierover in april kre-
gen. Was het aantal meldingen met ruim 650 in maart al in-
drukwekkend te noemen, in april meldden ruimschoots meer
dan 1.000 mensen ons de ontvangst van een dergelijk hulpver-
zoek! Het gemelde schadebedrag ligt alleen al voor deze
maand boven het kwart miljoen.

De berichtendienst wordt momenteel intensief gebruikt. Het
niet of moeilijk kunnen hebben van persoonlijk contact door
de coronacrisis maakt ons daarbij kwetsbaarder voor deze be-
nadering. Fraudeurs weten dat en spelen er massaal op in.
Wees dus alert!

Werkwijze

De oplichter stelt zich voor als een familielid of goede beken-
de. Hij of zij meldt zich met een bericht over een nieuw tele-
foonnummer en uiteindelijk het verzoek met spoed financieel
bij te willen springen. Dat gebeurt heel overtuigend en al heel
wat mensen zijn hier de dupe van geworden.

Advies

Maak nooit geld over op basis van een app of mail alleen. Kan
uw ‘familielid’ niet bellen maar wel appen? Vraag dan een
gesproken berichtje te sturen. Zo kunt u horen of u werkelijk
met hem of haar te maken heeft.

Heeft u ook een dergelijk bericht ontvangen? Meld het dan bij
de Fraudehelpdesk.

https://www.fraudehelpdesk.nl/
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Daarmee respecteert en volgt SAIL de noodzakelijke maatre-
gelen vanuit de bevoegde instanties. Met de nieuw aangekon-
digde maatregelen, inclusief een verbod op grote
evenementen tot 1 september a.s., is het onmogelijk geworden
om SAIL Amsterdam 2020 te organiseren. In zorgvuldige af-
stemming met de Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam,
Provincie Noord-Holland en andere betrokken partners is de
lastige beslissing genomen om SAIL pas weer te organiseren in
2025.
We bedanken iedereen die de afgelopen tijd zo hard heeft
gewerkt aan de voorbereiding van #SAIL2020. “Met pijn in het
hart zijn we gedwongen deze beslissing te nemen, waarvan
we overtuigd zijn dat dit de enig juiste is”, aldus Arie Jan de
Waard, voorzitter Stichting SAIL Amsterdam. “Aan alle liefheb-
bers die reikhalzend naar SAIL hebben uitgekeken, vragen we
begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Dank aan alle Tall Ships,
het varend erfgoed, schippers, bemanningen, sponsoren, part-
ners, vrijwilligers en het SAIL-team voor al hun ongelofelijke inzet
en betrokkenheid. Samen met de Gemeente
Amsterdam gaan we hard aan het werk om SAIL in 2025 groots
terug te laten keren. SAIL is dan één van de hoogtepunten in
de viering van 750 jaar Amsterdam, als we bovendien 50 jaar
én de 10e editie van SAIL vieren.”

Uiteraard is intensief onderzocht of uitstel naar een tussenlig-
gend jaar mogelijk is. Helaas bleek dat geen realistisch scena-
rio: zo is op dit moment niet met zekerheid te zeggen dat een
groots evenement als SAIL volgend jaar wél veilig en verant-

woord georganiseerd kan worden. Bovendien varen de inter-
nationale Tall Ships volgens een jarenlang vastgestelde
planning en zijn daarom niet automatisch beschikbaar op een
ander moment. Ook wil SAIL graag een vrij toegankelijk evene-
ment blijven. Daarbij is de steun van partners en het bedrijfsle-
ven onontbeerlijk. Zij hebben begrijpelijkerwijs aangegeven de
komende periode hun prioriteiten elders te moeten leggen,
maar wel graag mee te willen bouwen aan de jubileumeditie
in 2025.

SAIL Amsterdam 2020 gaat niet door



Christoffel Nieuws pagina 29← terug naar pagina 1

Harry Broekmeulen schreef zijn her-
inneringen aan zijn laatste varensja-
ren op in het boekje ‘Wie schrijft die
blijft’. In de komende maanden publi-
ceren wij zijn relaas in deze feuilleton.

Op 18 augustus zitten we tot elf uur in dik-
ke mist. In die tijd heb ik het schip schoon-
gemaakt. Als het licht is, komen er steeds
volle schuttingen uit de sluis. Ik wil wach-
ten tot er een spits of niets meer komt, an-
ders onderbreek je de schutting. De
beroepsvaart vindt het niet leuk als er zo'n
grapjas met een jacht tussen komt vallen.
De schepen blijven maar komen. Ik ge-
loof, dat ze allemaal en één keer losgela-
ten zijn. Eindelijk, om drie uur kunnen we
verder. Om vijf uur verlaten we Canal du
Nord. Na 15 km komen we bij sluis Bouchi-
an: een grote sluis waar ook 1400 tonners
in kunnen. Net onder de sluis staat de uit-
laat van de motor in brand. Het lijkt wel of
we een rookgordijn aan het leggen zijn. Ik
heb kalm aan gedraaid en geschut. Na
de sluis was het helemaal raak! Doordat
je bij de kleine sluisjes steeds kalm aan
draait wordt de uitlaat vet. En omdat we
nu breed varen en de motor volaan laten
draaien wordt de uitlaat heet en gaat
van binnen de olie branden. Dat heb je
alleen met een tweetaktmotor. Ik had het
vroeger ook wel eens zien gebeuren. Bij
de oude Kromhout of Industrie gebeurde
het ook wel eens. De uitlaat in de machi-
nekamer stond roodgloeiend. Gelukkig

lag de uitlaat helemaal vrij en kon er
geen brand komen. lk heb de motor lang-
zaam laten lopen en de pijp rustig uit la-
ten branden.
Toen ik weer in de machinekamer ging
kijken stond de uitlaat roodgloeiend en
was hij in het midden doorgezakt. Achter
de kont was het net een vuurspuwende
berg van rook en gloeiende rookdeeltjes.
Het was jammer dat het niet donker was!
Dat zou een prachtgezicht geweest zijn.
Tegen zeven uur waren we de brand
meester. Gelukkig hadden we geen lekke
pakkingen. 's Avonds lagen we in Denain,
een klein stadje. We hebben er even
rondgelopen en bij een goeie bakker
twee millefeuilles gekocht. Op zijn Hol-
lands zijn dat tompoezen. In Frankrijk zijn
die heerlijk met echt bladerdeeg. In Ne-
derland zijn ze meestal taai in plaats van
bros.

Om één uur, na het eten, gooiden we de
kar weer op gang om nog een stukje te
doen. Het was een tamelijk lang stuk naar
de volgende sluis. Toen we daar geschut
waren, kwamen we op de Schelde. Te-
gen de avond waren we in Valenciennes.
Dat is ook een aardig stadje. Na 25 km en
twee sluizen komen we aan de grens.
Mortange heet het hier. Hier zijn mooie
steigers vol spitsen, leeg en geladen,
maar ook grote schepen. We zijn Mortan-
ge gaan bekijken, maar dat hadden we
zo gezien. Het is maar en boerengat. Er is

een scheepswerf waar twee spitsen la-
gen. We zijn langs het kanaal gelopen en
langs het riviertje de Scharf.
Op 20 augustus moesten we even uitkla-
ren en konden we vertrekken. Twee kilo-
meter verder kwamen we aan de
Belgische grens en daar waren we ook zo
klaar. Na nog een stukje Schelde aan
stuurboord het kanaal in naar Mons. Twee
grote sluizen achter elkaar en dan 42 km
naar de volgende. Daar hebben we vast-
gemaakt aan een kaaimuur. Dit plaatsje
heet Blaton en ziet er aardig uit. Aan bei-
de zijden van het kanaal ligt nog een stuk
van het oude kanaal. Mooi om te zien. 's
Middags zijn we er bramen gaan plukken.
Die stonden er zat. Miek heeft er een bra-
mentaart van gebakken.

Wordt Vervolgd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
Thuisarts.nl ga naar www.thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West Marialaan 250,

 024-377 46 51
Huisartsenpost Nijmegen (bij CWZ) Weg door Jonkerbos 108
 0900 – 88 80
Tandheelkunde  024-377 36 70
Apotheek.nl ga naar www.apotheek.nl
Apotheek CWZ post  024-365 85 44
Apotheek Radboud post  024-361 91 91
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein zuid 10,  024-361 11 11
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100, 024-365 76 57
KLINIEK
Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3, Ubbergen 024-365 99 11
---------------------------------------------------------
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerlaan 55, 6815 AD 026-378 88 88
--------------------------------------------------------
KERMIS
NKB 072-512 35 83
Bovak 055-522 37 48
---------------------------------------------------------
CIRCUS
VNCO 06-398 27 186
VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 030-276 02 44
ECA/World Circus Association                 +49 2133 266 45 80
---------------------------------------------------------
ONDERWIJS/INTERNATEN:
Sint Nicolaas internaat Nijmegen, 024-359 35 00
Stichting Meander ga naar www.stgmeander.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Dordrecht 078-200 33 33
B.S.O.S. Basisscholen 078-612 41 65
---------------------------------------------------------

BINNENVAART:
L.O.V.T. Nieuwegein 06-232 25 399
Kon. BLN-Schuttevaer (landelijk)  078-782 05 65
Kon. BLN-Schuttevaer (afd Schuttevaer Z O N) 06-514 39 451
Censis Barendrecht  0180-69 14 20
A.S.V. Rotterdam  010-414 85 85
CBRB Vasteland 78 Rotterdam 010-798 98 00
I.V.R. Rotterdam 010-411 60 70
B.V.B. Rotterdam 010-412 91 51
Bureau Telematica 010-206 06 06
---------------------------------------------------------
RIJKSWATERSTAAT: (land. centr. nummer) 0800-80 02
Sluis Weurt  088-797 40 20
Sluis Tiel  088-797 42 35
Sluis Hagestein  088-797 36 88
Sluis Amerongen  088-797 36 78
Sluis Driel  088-797 41 44
Sluis Nieuwegein(Beatrix)  088–797 39 10
Sluis Grave  088-797 41 42
Sluis Lith / St. Andries  088-797 41 35
Sluis Wijk bij Duurstede 088–797 36 80
Regio sluiscentrale Maasbracht  088-797 42 20
Sluis Volkerak  088-797 49 90

VP Nijmegen  088-797 41 70
VP Dordrecht  088-797 08 00
VP Wijk bij Duurstede  088–797 36 85
VP Brandaris  088-797 45 98
VP Wemeldinge  088-797 48 01

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

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Algemeen telefoonnummer voor de
gemeente Nijmegen  14 0 24
Bureau voor Rechtshulp  0900-80 20
Informatie Rijksoverheid (voorheen postbus 51) 14 00
Slachtofferhulpdienst  0900–01 01
Thuiszorg Gelderland-Zuid ZZG Zorggroep  024-366 57 77
Sensoor telefonische hulpdienst  0900-07 67
Vaarschool S.A.W. Opleidingen  06-225 25 998
Havendienst Nijmegen  024-329 26 96
Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen Rijksverkeersinspectie)  088-489 00 00
KSCC Regio ’t Zuiden  0162-52 17 82
—-------------------------------------------------------
ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-88 44
Waterpolitie  0900-88 44
Meld Misdaad Anoniem  0800-70 00
Brandweer  088-457 50 00
G.G.D. Gelderland Zuid  088-144 71 44
—-------------------------------------------------------

Wilt u reageren op een artikel, column of an-
dere bijdrage in deze Christoffel Nieuws-

brief? Of hebt u een vraag?
Stuur ons uw reactie naar e-mailadres:

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

KSCC t.a.v. redactie CN, Postbus 390,
6500 AJ Nijmegen

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.stgmeander.nl
www.limena.nl
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COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator

Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
ING:  Stg Kath Soc en Cult Centr
  voor Rijn- Binnenvaart

NL47 INGB 0001 1623 01

Rabobank: Stichting K.S.C.C. voor Rijn-
  en Binnenvaart
  NL04 RABO 0135 8795 23

K.S.W.:
ING: Penn Stichting Katholiek
  Schipperswerk Nijmegen

NL25 INGB 0003 0468 25

Pastoraat:
Rabobank: Stg. K.S.W. Nijmegen

NL34 RABO 0135 8743 27

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

+31 (0)24 - 377 75 75
Noodgeval Mobiel

+31 (0)6 – 55 35 6666
Email:  info@kscc.nl
Internet: www.kscc.nl

Stafleden: +31 (0)24 - 377 75 75
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Gwendy van Raaij
   Kantoormedewerkster
Mieke Bosman Kantoormedewerkster
Hans Wester  Kantoormedewerker
Zuster Vincentia

Zieken begeleiding
 +31 (0)24 – 323 45 68

Landelijke RK Parochie voor Binnenschippers-, Circus- en Kermis-
gemeenschap en het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum
(KSCC).

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
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Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

Christoffel Nieuwsbrief respecteert uw privacy. De abonneeadministratie gaat zorg-
vuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens, die in de administratie zijn
opgenomen, zoals naam, adres en woonplaats, e-mailadres en indien doorgege-
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