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Van de bestuurs- en directietafel

Mgr Smeets, bisschop van Roermond, is onze referent
voor onze parochie in de bisschoppenconferentie. Hij
komt op bezoek dinsdag 13 juli. We zijn vereerd door
zijn bezoek.
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Schrijf je in voor De Alternatieve Vierdaagse

Het gaat om de dagen zoals die waren gepland voor
de Nijmeegse 4Daagse: dinsdag 21 juli tot en met vrij-
dag 24 juli 2020. Download de wandel.nl-app. Er zijn
diverse looproutes bij u in de buurt beschikbaar.
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Aalmoezneir Bernard van Welzenes zal voor het eerst
een feestelijke viering houden in de poffertjeskraam
om de Brink, op zondag 12 juli om 11.00. Ook te vol-
gen via livestream.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het laatste uitgebreide nummer van de Christoffel Nieuwsbrief

Ja beste lezer, lezeres van de digitale nieuwsbrief Christoffel-
nieuws, dit is alweer het laatste nummer van het KSCC- en pa-
rochie-activiteitenjaar.
In de vakantieperiode die loopt van 13 juli tot 17 augustus ont-
vangt u een mini digitale Christoffel Nieuwsbrief. U blijft dan
toch op de hoogte van het wel en wee van het KSCC en de
parochie.
De redactie wenst u in deze hele bijzondere tijd toch alle
goeds.

Mocht u op vakantie gaan: houdt contact met uw familie en
vriendenkring. Kijk ook even of uw verzekeringen allemaal ‘up
to date’ zijn. En wanneer u een ligplaats kiest: laat het de ha-
venmeester, de verkeerspost of Rijkswaterstaat weten waar u
te bereiken bent voor het geval dat.

De redactie wenst veel leesplezier.

Dinsdag 13 juli bezoek van Mgr H. Smeets

Mgr Smeets is onze referent voor
onze parochie in de bisschoppen-
conferentie. Het wordt een kennis-
making bezoek. Veel over het werk
hoeven we niet te vertellen. De bis-
schop blijkt ons te volgen via de
media en de digitale nieuwsbrief
Christoffelnieuws.
Maar het is altijd goed ervaringen
op te doen op locatie. In april was
er een uitgebreid werkbezoek ge-
pland in het Zwijndrechtse en Rot-
terdamse. Gerard Deen had zijn
jacht ter beschikking gestel. Het
plan was om de binnenvaart, het
Julia-internaat in Zwijndrecht, de
circusschool en de kermis in Rotter-
dam te bezoeken. Al varend kon
over diverse onderwerpen gesproken worden. Aan een hapje
en drankje zou het niet ontbreken.
Het coronavirus was de spelbreker.

Het bezoek van aanstaande dinsdag 13 juli is ook goed voor-
bereid en de bisschop is welkom.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Het nieuwe normaal

Deze uitspraak was snel ingeburgerd en is regel-
matig te horen. Maar is dat wel zo? Buiten ’het nieuwe

normaal “lijkt alles het oude normaal te worden. Het is te mer-
ken in de media. Mocht enkele weken geleden het woord co-
ronavirus nog uitgebreid staan op de voorkant van de krant:
de berichten verhuizen inmiddels naar de binnenkant.
In de tv-talkshows is het coronavirus ook niet meer nummer 1.
We raken eraan gewend. Wij worden niet meer elke dag geïn-
formeerd met de aantallen mensen die de infectie hebben
opgelopen, met het tekort aan intensive care bedden, met de
overbelaste medische hulpverleners. De virologen doen ook
een stapje terug.
Het lijkt of men er gemakkelijker over denkt. Laatst zei iemand:
het coronavirus heeft de hele wereld doen veranderen. Maar
als wij bekijken hoeveel mensen op hoeveel miljard mensen
getroffen zijn dan valt het…: zeer kortzichtig!
Dat het getalsmatig ‘meevalt ’is te danken aan het goede cri-
sismanagement van regeringen. In samenspraak met zoveel
sectoren uit de samenleving. Achteraf gezien hadden bepaal-
de dingen anders gemoeten, ja achteraf.

Uit een enquête gehouden onder de bevolking blijkt dat het
allergrootste deel van de samenleving het optreden van de
regering met een hele grote plus waardeert.

Wees waakzaam. Hou je aan de maatregelen van de over-
heid: 1,5 meter afstand, kuchen in je ellenboog, handen was-
sen en nog eens handen wassen. En elkaar de ruimte geven.
Natuurlijk kunnen we voorbeelden noemen waar het niet goed
gaat; in de supermarkt, in de winkelstraat etc. Maar over het
algemeen kent men zijn verantwoordelijkheid: alleen samen
kunnen wij het Covid-19 probleem oplossen.

De Heilige Mis van zondag 5 juli

Zondag 5 juli was weer de eerste keer een
heilige Mis met parochianen. Parallel daar-
aan liep de livestream.
Alles was tot in de puntjes voorbereid. Ie-
mand van de koffieploeg bij de ingang (de
dubbeldeur achter op de steiger. Er stond
iemand bij het desinfecteerapparaat en de
kosters waren in de grote aula om de 1,5 me-
ter te waarborgen. Het altaar was een kwart-
slag gedraaid. Het mini kerkkoor was ook
paraat om de muzikale omlijsting te verzor-
gen.
Ruben die de livestream verzorgt, had met
zijn apparatuur een nieuwe positie ingeno-
men. Die was niet tot tevredenheid. In de
aula staan een paar palen waarop de 1ste
en 2de verdieping rusten. Daardoor was het
altaar moeilijk te zien vanuit zijn hoek. (Er zal
nu een middenpad gemaakt worden, zodat hij de uitzending
vanuit het middenpad kon verslaan.) Het ter communie gaan
ging perfect. De aanwezigen kwamen, de 1,5 meter in acht
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nemend naar voren. De h. Hosties lagen
op een schaal naast elkaar zodat iedereen

een h. Hostie kon nemen zonder een andere Hos-
tie aan te raken.

De collecte werd gehouden met een collectezak aan een
lange stok. Misschien herinnert deze nog van vroeger.

Helaas geen koffie na de viering. Wij
gaan nu toch bekijken of een kopje koffie serveren – wel
staande ‘receptie’ – met nogmaals in achtneming van
de uitgevaardigde maatregelen tot de mogelijkheden
hoort.
Het is allemaal weer een beetje wennen. We spelen wel zeker
op zeker.

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Demonstraties

Buiten de vele sociale zorgen zijn de economische ook niet te
overzien. Er wordt veel gedemonstreerd in ons land. Gelukkig is
er een recht om te demonstreren, maar soms ontstaat het ge-
voel dat er ook in die demonstratiewereld een aantal dictators
rondlopen, die jouw vrijheid van meningsuiting gewoon in de
wind slaan. Onze geschiedenis mogen we niet verloochen. Al-
les schrappen wat slecht bevonden wordt is geschiedenisver-
valsing. Als we niet oppassen ontstaat er een sneeuwbaleffect
en loop alles wat bij aanvang goed en eerlijk begon en met
goede bedoelingen volledig uit de hand. Daar zit naar mijn
smaak niemand op te wachten.

Demonstreren voor het behoud van je boterham: dat is een
heel ander verhaal. Natuurlijk is iedereen blij met versoepelin-
gen van de maatregelen, m.b.t. het coronavirus, maar de ver-
soepelingen moeten de mensen wel lucht geven en
perspectief bieden op een haalbare toekomst.

De binnenvaart, kermis en circus media informeren u daar re-
gelmatig over.  Het blijkt uit talkshows en andere mediakana-
len, dat het grote gebaar van de overheid in de praktijk toch
anders uitvalt. Vandaar dat er, dat is begrijpelijk, gedemon-
streerd wordt. De overheid moet de mensen die in een hele
lange en donkere tunnel zitten uitzicht geven op een lichtpunt
aan het einde, een lichtpuntje dat steeds groter wordt.

Op donderdag 2 juli vond
een grote demonstratie van
de kermis- en circusgemeen-
schap plaats voor de Bran-
denburger Tor in Berlijn.

De Duits kermis- en circusbon-
den hadden met steun van
de ESU en ECA een enorme
demonstratie op touw gezet.
Zoals in Nederland, goed en
tot in de puntjes georgani-
seerd. Veel politici, veel pers
van radio en tv, een prachtig
podium om je op te etaleren.

Kermis- en circuswagens op
weg naar Berlijn
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De sfeer was heel goed, de demonstratie trok
veel aandacht van de burgermaatschappij. Kortom

voor de organisatie een groot succes. Maar het wordt pas
een echt succes als het kwartje bij politici valt en de steunpak-
ketten op de kermis en circus worden toegesneden.
Wij blijven het volgen.

Namens de crew van het KSCC en het pastoraat
B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL Kermisexploitanten protesteren tegen de coronamaatregelen

in Berlijn, Duitsland

Voor de Brandenburger Tor werden volgens de Duitse kermis-
bond ongeveer 300 wagens en 1200 exploitanten uit heel
Duitsland verwacht. Volgens de politie kwamen er 1600 deel-
nemers opdagen met ongeveer 1000 voertuigen. Voor de de-
monstratie reden velen van hen in een parade door het
centrum van de stad. Demonstranten zetten botswagentjes
neer bij de Brandenburger Tor en aan een kraan hing de gon-
del van een reuzenrad.

De kermisexploitanten protesteren tegen het verbod op grote
evenementen. Ze stellen dat het verbod op grote evenemen-
ten tot ten minste eind oktober in feite gelijk staat aan een ver-
bod op de uitoefening van een beroep. Als bijvoorbeeld cafés
en restaurants weer open mogen, moet ook het kermisbedrijf
in de open en frisse lucht weer worden toegestaan.

"Als onze kinderen samen in het kinderbadje in het openlucht-
zwembad mogen zitten, moet het ook mogelijk zijn om samen
de draaimolen te rijden", legt verenigingsvoorzitter van de ESU
Albert Ritter uit. "Als het weer is toegestaan om naar Mallorca
te vliegen in een overvol vliegtuig, moet het nog meer zijn om
naast elkaar te mogen zitten in een botsauto."

Het bestaan van zo'n 5000 familiebedrijven wordt massaal be-
dreigd. Hun laatste inkomen werd verdiend op de herfstmarkt
of kerstmarkt in 2019!
Nu wordt het bestaan van meer dan 5000 familiebedrijven
massaal bedreigd, zo verklaarde de vereniging.

Bekijk op de volgende pagina enkele foto’s van de demonstratie.
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Enkele foto’s van het kermis-
en circusprotest voor de
Brandenburger Tor in Berlijn
van donderdag 2 juli j.l.

Hieronder ziet u Albert Ritter,
voorzitter ESU en dominee
Christine Beutler Lotz.

Hierrnaast een foto van
banner met een gebed voor
de kermisexploitanten.
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Kerkschip KSCC Nijmegen aangepast

Op donderdag 2 juli is de kerk op het Schipperscentrum Nijme-
gen aangepast aan de nieuwe tijd. Nu er weer bezoekers mo-
gen komen is de kerk aangepast. Alle stoelen netjes op een rij
en tijdens de Mis waren telkens drie stoelen tussen elke bezoe-
ker leeg.



Christoffel Nieuws pagina 8← terug naar pagina 1

Lintje voor Pam van den Beld

Op 24 april 2020 werd Pam van den Beld kreeg een
telefoontje van burgemeester Hubert Bruls van
Nijmegen dat zij benoemd is tot 'lid in de orde van
Oranje Nassau'. De uitreiking werd ivm de coronacrisis
uitgesteld.
Op vrijdag 3 juli werd om 12.20 uur de onderscheiding
uitgereikt in haar tuin. Het opspelden gebeurde door haar
man Ben Duin. De burgemeester moest door COVID-19
afstand bewaren.

De reden voor de onderscheiding is de mateloze inzet van
Pam voor de allerarmsten in Sri Lanka. Zoals u wellicht weet
ondersteunt de Landelijke Parochie uit de opbrengst van de
Vastenactie het project van Pam voor het Children of Joy
Home, een weeshuis voor meisjes tot 18 jaar in Sri Lanka.

Wij feliciteren Pam met haar onderscheiding.
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Van de Binnenvaartsoos

We leven nog steeds in een wereld van rumoer, onvre-
de, probleem racisme en het nieuwe normaal.
Gelukkig gaat het nieuwe normaal langzaam richting het oude
normaal. Hoewel er natuurlijk nog beperkingen zijn. We mogen
weer met drie of vier personen in de auto (met mondkapjes). Een
verschil bij hoe het was. Zoals voorbeeld mijn kleindochter die
twee dagen bij ons verblijft, maar die we, volgens de regels niet
met de auto naar haar ouders terug mochten brengen. Dan voel
je de opgelegde beperkingen, maar aan de andere kant begrijp
je ook weer waar het voor is. De onvrede groeide en ging ge-
paard met demonstraties die op zich redelijk rustig verliepen
maar door bepaalde mensen omgezet werden in anarchie.
Actueel is nu ook de problematiek betreffende racisme. Natuurlijk
was de dood van George Floyd verschrikkelijk en niet nodig. Hier-
op ontstonden de wereldwijde rassendemonstraties met vooral in
Amerika plunderingen en brandstichtingen waar onschuldigen
het slachtoffer van werden. Racisme betreft niet alleen gekleurde
mensen. Er zijn in onze samenleving meerdere mensen die last
hebben van racisme zoals Joden en mensen met een andere
geaardheid. Onder de demonstranten wordt veel aandacht ge-
gevens aan de slavernij. De slavernij is iets van jaren terug waar
onze generatie nooit iet mee te maken heeft gehad, maar het
lijkt of we daar nog schuldig aan zijn. Demonstranten vinden dat
als je niet voor ze bent, je tegen ze bent en wordt je als racist ge-
zien wat zeer onterecht is. Wat er vroeger gebeurde kan onze ge-
neratie niets aan doen. Hoeveel gekleurde of mensen van
allochtone afkomst zijn er niet die het goed doen in de maat-

schappij waar je respect voor hebt voor hetgeen zij bereikt heb-
ben. In de zorg zag ik ze van verplegend personeel tot goed
opgeleide artsen.
Het coronavirus is in Nederland behoorlijk teruggedrongen en ho-
pelijk blijft dat ook zo. Met de terugkerende toeristen en de ver-
wachte tweede golf het komend najaar is het afwachten of het
virus dan weer de kop op steekt. Het zal dan weer een heel zwa-
re tijd worden voor de mensen in de zorg. Een pluim voor deze
mensen hoe zij zich voor de gemeenschap hebben ingezet!
De samenleving is nu aardig van slot af. Sportverenigingen mo-
gen weer en de horeca doet ook weer zaken. Hopelijk redden
de ondernemers het zodat faillissementen zo veel mogelijk be-
perkt blijven. De 1,5 meter is nog steeds van kracht wat nog
steeds belangrijk is maar lastiger wordt wanneer er meerdere
mensen in een ruimte zijn.
Onze Binnenvaartsoos in Zwijndrecht zal na de zomervakantie
nog niet starten omdat er geen 1,5 meter afstand gehouden kan
worden. Tel daar bij op dat de luchttoevoer niet optimaal is waar-
door er zeker een risico is voor een ieder die in de ruimte verblijft.
Toch heeft ook ieder nadeel zijn voordeel zoals Johan Cruijf eens
zei. De buitenlucht werd schoner doordat er nauwelijks een vlieg-
tuig door de lucht ging dus minder CO2. In India kon men door
de heldere lucht sinds jaren de besneeuwde toppen van de Hi-
malaya weer zien.
Mensen gingen door meer tijd thuis aan het klussen, tuinen wer-
den opgeknapte (ook die van ons thuis). De bouwmarkten voe-
ren er wel bij zoals ook andere bedrijven weer handel hadden
omdat er producten geleverd moesten worden wegens het co-
ronavirus.
Je kunt er eindeloos mee doorgaan maar ik wens iedereen ge-
zien de nog huidige situatie een fijne zomer en vooral veel ge-
zondheid.

Ina Feenstra
Binnenvaartsoos Zwijndrecht.
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WANDEL-
NIEUWS

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

Er wordt meer gewandeld, er is een groot bedrag uitgegeven
aan fietsen en wie de ogen in buitengebieden de kost geeft
ziet veel mensen skeeleren. Het zijn ontwikkelingen van de laat-
ste maanden in diverse delen van Europa. Het thuiswerken, on-
derwijsinstellingen die heel veel weken dicht waren, maar ook
het ontbreken van honderden sportevenementen zullen dit
hebben bevorderd. Het is goed nieuws, maar hoe houdbaar
een en ander is zal in 2021 moeten blijken. Het moet niet bij
een nieuwtje blijven en juist het doorzettingsvermogen is zo be-
langrijk. Werd vorige week nog gemeld dat het zeer zinvol is
kinderen in hun schoolperiode mee te geven dat een gezonde
levenshouding en ook het werken aan een geestelijke weer-
baarheid de vraag naar medische en psychische ondersteu-
ning laag kan houden. Daarvoor is een gunstige en veilige
thuissituatie zeer meegenomen.

Twee weken geleden werd toegezegd om nog enkele gege-
vens van de gratis Alternatieve Vierdaagse door te nemen. Er

Schrijf je in voor De Alternatieve Vierdaagse
kan vanuit de woonplek of een ander opgegeven worden ge-
wandeld. Er is keuze uit 10, 20, 30, 40 en 50 kilometer per dag.
Het gaat om de dagen zoals die waren gepland voor de Nij-
meegse 4Daagse: dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020.
Het is niet zo dat zij die in februari of in maart hebben opgege-
ven voor de gewone Vierdaagse, en ook al weer een deel van
het inschrijfgeld hebben ontvangen, automatisch voor de Al-
ternatieve versie zijn aangemeld. Dat zal moeten gebeuren via
https://ad.nl/vierdaagse. Na de inschrijving komt er meer infor-
matie over de deelname en over de nieuwe wandel.nl-app.

We halen enkele aspecten aan de orde:
● Er zal bij een succesvolle afronding van de vier wandelda-

gen geen medaille worden uitgereikt / opgestuurd. We is er
een aandenken te verdienen.

● Het officiële parcours in en om Nijmegen wordt niet meege-
nomen in de aangeboden routes.

● In verband met coronamaatregelen zijn er geen rustpunten
en medische faciliteiten.

Lees verder 

https://www.ad.nl/home/inschrijven-voor-de-alternatieve-vierdaagse~abafee8e/
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● De afgelegde kilometers worden via een speciale app
(Wandel.nl-app) geregistreerd.

● Een goed werkende smartphone is onmisbaar.
● De RIVM-richtlijnen zullen worden gerespecteerd.
● Inschrijven kan ook via https://www.wandel.nl/alternatieve-

vierdaagse/inschrijven.htm
● Iedereen kan zich inschrijven.
● Er is geen loting en dus ook geen limiet.
● De beloning (het speciaal ontworpen aandenken) is alleen

voor hen die de officiële Vierdaagse zouden meelopen.
Maar tegen betaling is het aandenken voor anderen ook te
verkrijgen.

● Er worden geen start- en eindtijden gehanteerd, de dagen
staan wel vast, en houd rekening met de te verwachten
weersomstandigheden.

● Volgens de RIVM-richtlijnen mag er met een groep met een
lengte van maximaal 30 personen worden gelopen, met een
onderlinge afstand van 1,5 meter.

● Enkele dagen voor 21 juli 2020 kan de wandel.nl-app worden
gedownload.

● De afstand kan kort voor 21 juli worden gekozen en geldt
voor de vier dagen.

Op heel veel vragen zijn op de website antwoorden te vinden.

Op www.wandel.nl staan heel veel tips over routes in rustige ge-
bieden en hoe de nieuwste regels van de Rijksoverheid uitpak-
ken op het gebied van samen op pad gaan. Het zo veel
mogelijk thuis blijven is moeilijk voort te zetten en, zeker in een
gezonde situatie, moet er worden blijven gewerkt aan een
goed weerstandsvermogen. En daar helpt beweging zeker bij.

Henry Mooren

https://www.wandel.nl/alternatieve-vierdaagse/inschrijven.htm
https://www.wandel.nl/alternatieve-vierdaagse/inschrijven.htm
www.wandel.nl
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UIT KITTY’S
HOGE HOED

LANGZAAM GAAN WE
DE GOEDE KANT OP…

Na een hele vervelende periode, die we nog nooit meege-
maakt hadden en waarvan we hopen die ook nooit meer mee
hoeven te maken, gloort er hoop aan het einde van de horizon!

Hopelijk hebt u het financieel allemaal overleefd! Een virus, on-
zichtbaar, dat ervoor gezorgd heeft, dat circussen en kermissen
financieel aan de rand van de afgrond kwamen te staan! Voor
ZZP-ers is er de mogelijkheid om bij de gemeente na te gaan om
voor TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers) in
aanmerking te komen! Het inkomen wordt dan voor een periode
van 3 maanden aangevuld.

Voor Ondernemers is er de NOW ( Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkbehoud. Deze moet aangevraagd worden bij het
UWV.

Het ziet er nu naar uit, dat we de ergste periode achter de rug
hebben! Langzaam wordt het leven weer normaal! Alleen zijn
we voorlopig nog niet af van de 1,5 meter-maatregel! En, jawel:
het handengeven (heb ik gelezen) komt t.z.t. weer terug! Het
kussen blijft weg… Maar… het voornaamste is dat we deze pan-
demie overleven! Al zal dat lang niet voor alle circussen zo zijn!
Probeer positief te blijven en desnoods voorstellingen in bijv.
voetbalstadions te geven, waar men 1,5 meter van elkaar kan
zitten! In een gewone circustent kan men met die 1,5 meter-re-
gel vaak maar 100 toeschouwers plaatsen en voor die entree-
gelden kun je geen voorstelling geven!

Hebt u kinderen, dan vind u hieronder enkele mogelijkheden om
een circusvoorstelling te kijken. Vaak is het leuk als ze weer iets
anders zien!

We beginnen met CIRCUS RONCALLI
Deze voorstelling duurt 1 uur en 45 minuten
https://www.youtube.com/watch?v=qaj5xGUF-JE

Daarna gaan we verder met CIRCUS RINGLING BROS,BARNUM
& BAILEY
Deze voorstelling duurt 48 minuten
https://www.youtube.com/watch?v=T_aIoSJtpdc

In Zwitserland, Hongarije en Oostenrijk gaan de circussen weer
van start, hier is het helaas zo dat zelfs ’n aantal Kerstcircussen
afgelast zijn! Over het circusfestival in Monaco, dat in januari
2021 in Monte-Carlo plaats zou vinden, is nog geen beslissing
genomen!

Voor u allen hoop ik dat de demonstratie in Den Haag op het
Malieveld succes heeft gehad!

Mag ik eindigen met u een fijne, zorgeloze zomer te wensen
met:

VEEL ZON IN UW HART, HUIS EN OGEN………..

Kitty Cuijpers-Custers

https://www.youtube.com/watch?v=qaj5xGUF-JE
https://www.youtube.com/watch?v=T_aIoSJtpdc
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FINANCIËN

TUSSEN-CORONA-BALANS

Mijn eerdere corona-bijdrage voor CN dateert al weer van
eind mei. Wat is er (gelukkig) sinds die tijd veel ten goede ver-
anderd.
Een aantal aspecten en omstandigheden:
● het tweede steunpakket van de Rijksoverheid is in werking
 getreden. Ik verwijs naar bovengenoemde eerdere CN-bij
 drage waar alle relevante steunmaatregelen zijn genoemd.
 De meeste zijn verlengd en geactualiseerd. Lees ook op de
 Abri-site de actuele situatie m.b.t. de steunpakketten.
●gelukkig is de binnenvaartbranche geen bedrijfstak die (vrij
 wel) geheel is stil gevallen zoals (tot 1 juli) evenementen, 
 theaters, horeca, sportscholen, kermissen e.d. Natuurlijk moet
 ook de binnenvaart met lede ogen aanzien dat er minder
 wordt vervoerd tegen lagere tarieven. Alls hangt immers met
 elkaar samen. Exploitatie-begrotingen moeten worden aan
 gepast en contracten worden éénzijdig open gebroken.
●de tweede helft van dit jaar wordt zo mogelijk nog spannen
 der:
 - komt er een tweede corona-golf?
 - hoeveel werklozen zullen zich aandienen?
 - hoeveel MKB'ers gaan er omvallen?
 - hoeveel geduld hebben schuldeisers (w.o. de banken)?
 - hoeveel krimpt de economie (verwachtingen variëren van 6
 tot 10%!)?
 - hoe lang zijn onze reserves nog toereikend?
●in het licht van hierboven staat de vraag "ga ik wel of niet op
 vakantie?" in schril contrast tot de echte hierboven
 beschreven problematiek en vragen.
●gelukkig krabbelen veel bedrijven en ondernemers ook weer
 op en zijn we, zo blijkt uit opinie-onderzoeken, minder somber

 en sceptisch geworden. De bouw is daar een mooi voor
 beeld van. Tegelijkertijd wordt dat "minder sombere"  wel al
 tijd gekoppeld aan de vraagtekens hierboven genoemd. On
 gewis is dan toch meestal het woord dat, per saldo, resteert.
●virushaters/ontkenners en viruserkennershebben allen te ma
 ken met onze veranderende wereld waarin nu zo anders
 wordt gekeken naar "hoe we het gewend waren", naar eer
 dere "normen, regels, gewoontes". We zijn allemaal onder
 deel van dat "nieuwe normaal" dat er op natuurlijke wijze in
 sluipt. Hoe structureel en definitief weten we nog niet. De na
 tuur die krachtig heeft toegeslagen, blijkt (weer) in staat te
 zijn om in te grijpen in ons menselijk denken en handelen.
 De hoop dat we in goede gezondheid onderdeel mogen
 zijn/blijven van the day after is wat ik u toewens.

Wim Onderdelinden

https://www.stichtingabri.nl/

https://www.stichtingabri.nl/
https://www.stichtingabri.nl/
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WINDKANTER

Het goede nieuws? Schipperscentrum 'Het Zuiden' heeft, na 16
weken gesloten te zijn geweest vanwege de coronacrisis, de
deur weer geopend voor de zondagse Eucharistieviering,
Pastor Ad Blommerde droeg de H. Mis op, daarbij geassisteerd
door gebedsleider Jos van Dongen. De met strips op 1.50 m
ingedeelde ruimte bood plaats aan maximaal 30 personen
maar aanwezig waren slechts 20 personen, een teken dat nog
niet iedereen het aandurfde de eerste stap naar het centrum
te nemen of er nog niet van op de hoogte was dat het
centrum weer was opengesteld.
Het bestuur had besloten voorzichtig te beginnen. Toch was
het leuk om elkaar na al die tijd weer eens te zien, de sfeer was
uitstekend. Op de vraag van een medepater aan pastor Ad
Blommerde of hij het ondanks de coronaperikelen aandurfde
weer de H. Mis te gaan opdragen op het Schipperscentrum
was zijn antwoord: 'Dat is toch normaal.'
En op de volgende vraag of er dan weer koffie zou worden
geschonken met een borrel was zijn antwoord: 'Natuurlijk,
anders zou het abnormaal zijn.' Humor heeft pastor Ad
Blommerde voldoende.
Ondanks alle corona-ellende was er voor mij toch een
lichtpunt. Kleindochter Evi van Oosterhout, dochter van het
echtpaar Sjaak van Oosterhout en Patricia van der Veeken is
op de KU Gent cum laude geslaagd voor de studierichting
Revalidatiewetenschappen en Kinderfysiotherapie, een pittige
klus. Haar tweelingzus Ymke, studerend voor dierenarts, begint
nu aan het laatste jaar van haar studie op de KU Gent.
Plagend zeg ik dan dat ze toch wel iets van opa hebben
meegekregen.

Nu iets anders. Al vaak werd ik getroffen door die prachtige
riviercruise-schepen die tegenwoordig de Europese wateren
doorkruisen, een door de coronacrisis nu erg getroffen
bedrijfstak. De luxe die de passagiers tegenwoordig geboden
wordt is overweldigend.
Zo'n 65 jaar geleden ging het er anders aan toe. Op de foto
ziet u het schip 'Antruso' van mijn vader, toen varend onder de
vlag van de Stichting Watertransport ter hoogte van,
overbekend bij onze schippers, de Lorelei. Alhoewel de
passagiersvloot van de SWT een aantal schepen bevatte met
iets meer luxe zoals aparte slaaphutten en eetruimte met
'panorama-uitzicht', waren er ook een aantal zogenaamde
vakantieschepen die veel weg hadden van jeugdherbergen,
de accommodatie was heel primitief. De oorspronkelijke
laadruimte was verdeeld in twee afdelingen, één voor jongens

‘Antruso’ met op de achtergrond de Lorelei

Lees verder 
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en één voor meisjes met vier wasbakken en een heren- en een
damestoilet, stapelbedden langs de zijwand van het schip, in
het midden lange tafels met houten banken, een open
keuken onder de theehut van het schip en een groot
promenadedek boven met ruimte voor fietsen.
Deze vakantieschepen waren uitsluitend bestemd voor
leerlingen en studenten van middelbare scholen die zo op een
goedkope manier konden genieten van een 'Reisje langs de
Rijn', of opererend in Nederland of België, van de
binnenwateren of IJsselmeer. Voor deze jongen, 17 jaar oud,
was het genieten met soms wel zo'n 50 meisjes aan boord. En
maar de stoere jongen uithangen. Helaas, na enkele jaren
stopte vader met dit werk, de verdiensten vielen wat tegen
maar voor mij was het een onvergetelijke tijd.

Corvee

Vakantiegroeten
Het is hier 32°! Puf-puf. Vakantiegroetjes uit de Ardéche (F).
Van Hans Jacobs en Tonny van der Veeken.
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DOOP

Op zaterdag 11 juli worden de broertjes Wilhelmus Johann
(Olivier) en Johann Wilhelmus (Filip) Rekveldt gedoopt. De trot-
se ouders zijn Vincent en Vivienne Rekveldt – Janssen. De
doopplechtigheid vindt in Schijndel plaats.

OVERLEDEN

Op zondag 28 juni is, op de bijzondere leeftijd van
100 jaar, Huberdina (Dini) Cornelissen – Vermaas
overleden. Weduwe van Theo Cornelissen. Het af-
scheid van Dini had op zaterdag 4 juli plaats in de
aula van crematorium Hoeksche Waard te
Heinenoord.
Correspondentieadres: Bronziet 6, 4762 BL Zevenbergen.

VERHUISD

Vanaf 6 juli is Feya Kruyt – Kieboom verhuisd naar De Beeringen
46, 6681 JT in Bemmel. Haar oude adres was aan de Klappen-
burgstraat, Bemmel.

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

Een dankbare herinnering aan

Jan Vijverberg
Johannes Anthonius Hendricus

dominicaan

https://www.kscc.nl/privacyverklaring/
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11-7 Bart Bosman; Lotte Brevoord; Joanita Klarenbeek-
Huibers; Jan van de Wijgaart.

12-7 Reina van Weel ‘Reina’; Frans Thonissen; Isa Boekhorst.
13-7 Marianne van Lent; Ria Lentjes (70 jaar) gastvrouw KSCC

Nijmegen; Henny Broeders, m/s Ingona; dhr. Ton Smits.
14-7 Marlies van Megen; Wilma Wennekes.
15-7 Anja van Erp-Derksen; Sylvester Pols.
16-7 Mariette Valk-Rutjes; Patricia Klarenbeek;

mevr. Ellen van de Burgt.
17-7 Joyce Hoefzee; Marcel Vissers.
18-7 Dionne Daanen.
19-7 Corné de Vree; Marco Scheerder; Anja Pols.
20-7 Mevr. G. Oomens-Klarenbeek; Jasper Mooren.
21-7 Karin van Zoest; mevr. Marije Peters; mevr. Riet de Jong.
22-7 Peter de Bot; Kim de Bruin; Zr. Adriënne.
23-7 Annemarie de Bruin; Jenny Oudakker; B. Oteman-Milder;
 Ellen van Ophuizen; Thijmen Willems.
24-7 Mark Tetteroo; Pascal Boon; Marcel Roos; Zr. Mathea.
25-7 Anton de Bot; Adrie van Strien; Zr. Laetitia.

ZONDAG 12 JULI

dhr. C. Eijsermans, schippersaalmoezenier,
dhr. Johan van Zijl, mw. Mientje Hubers-Peperzak
dhr. Alois Wendt, en George,
ouders Jegen-Broeders v/h s.s. “Unitas”,
ouders Pruijn-van Deurzen,
ouders van Fessem-van Dongen,
mw. J. de Beijer-Franssen, ouders de Beijer-Stûmm,
ouders Schüttler-van Laak vh Wormatia,
ouders de Bot-Neff en George de Bot,
Herman van den Brink en Nancy Rensen – van den Brink,
ouders Janssen-van Meegen en overleden uit de fam. Jans-
sen-van Meegen, dhr. John Janssen,
ouders de Raad-Meeuwsen Deo Volente en Tonny de Raad.

ZONDAG 19 JULI

dhr. Willem van Loon, Marijke van Loon-Moonen,
dhr. André Struik, dhr. Tonny de Raad, ouders van Alem,
dhr. Jan van Thiel uit Maastricht en Erica,
dhr. Bertus Donks,
dhr. Wim Zijlmans v/h ms ‘Vrede’,
fam. Joosten v/h ms. Constantine.

Wist u dat wij een officiële trouwlocatie
zijn voor de burgerlijke stand?
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* Mevr. C. Lentjes-Kriesels (Locatie De
Swinhove Groep - Ankerplaats).
ZWIJNDRECHT, PLANTAGEWEG 3, 3333 GZ
* Mevr. Christien Zijlmans-van Lent (Afd.
Eikvaren, 2e verdieping – kamer 202).
ROTTERDAM-OMMOORD, HUIS AAFJE VA-
RENOORD, VARENHOF 515, 3069 KJ
* Mevr. Nora de Grundt-Hanegraaf.
NIJMEGEN, GRASPIEPERHOF 67, 6541 NN.
* Pater Kuijs, (kamer 8).
NIJMEGEN, CWZ, WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.

* Mevr. Annie Huibers.
BEUNINGEN, BONGERDSTRAAT 68, 6641 BG.
* Dhr. André Raaijmakers.
BEUNINGEN, ALDE STEEG, BONGERDSTRAAT
84, 6641 BG.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.

* Mevr. Greet Heijmen-Spann,
Gasthuis St. Jan de Deo, Afd. De
Polder – kamer 4.
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLI-
BRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Lilian de Vroedt, (Zorgcen-
trum Huize Rosa – Woongroep 5 –
kamer 3).
NIJMEGEN, ROSA DE LIMASTRAAT 10, 6543
JG.
* Angela van der Staay.
NIJMEGEN, CSARDASSTRAAT 10, 6544 RX.
*  Mevr. Betsy Leensen – Huibers.
NIJMEGEN, KWAKKENBERGWEG 64, 6523
MM.
* Mevr. Liesbeth van de Hoogenband-Jan-
sen.
NIJMEGEN, NIJEVELT, HEYENDAALSEWEG
117, 6525 AH.

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 HET ZUIDEN 2020
Elke
woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek ge-

opend.

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

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

AGENDA KSCC  NIJMEGEN juli 2020
Elke zondag na de H. Mis en de live-stream uitzending telefonisch
spreekuur aalmoezenier, directeur B. van Welzenes sdb op het
KSCC Nijmegen. Tel: +31(0)6 - 55 35 66 66.
Za. 11 juli 15.00 uur Doop Olivier en Filip Rekveldt in Schijndel

Zo. 12 juli

11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Vervangend celebrant: Ad Bom-
merle Lees meer over het COVID-19
protocol op pagina 23.

Eucharistieviering via livestream.  Lees meer
over de livestream op de volgende pagina.

Na de H. Mis GEEN telefonisch spreekuur

11.00 uur

Kermis mis op de Brink  in Laren. Celebrant:
B. van Welzenes. Ook te volgen via
livestream. Lees meer over de livestream op
de volgende pagina.

Ma. 13 juli
10.30 uur Stafvergadering KSCC Nijmegen
15.00 uur Bespreking met Mgr. H. Smeets

Di. 14 juli 19.00 uur Overleg Waalhavenbewoners inz. inrichting
gebied rond de Waalhaven.

Zo. 19 juli 11.00 uur

H. Mis aan boord van het KSCC Schippers-
centrum. Lees meer over het COVID-19 pro-
tocol op pagina 23.
Eucharistieviering via livestream. Houd onze
berichtgeving in de gaten voor de toe-
gangscode.

Ma. 20 juli 10.30 uur Stafvergadering KSCC Nijmegen

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

KSCC Het Zuiden is weer begonnen

Is uw actuele e-mailadres
bij ons bekend?

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:info@kscc.nl
www.kscc.nl
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Op zondag 12 juli is de H. Mis live te volgen via een uitzending op in-
ternet.
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/XYMsHb2NtLE

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.

Oudere uitzendingen kunt u terugzien via onze website. Ga naar:
www.kscc.nl/fotovideo/

https://youtu.be/XYMsHb2NtLE
https://youtu.be/XYMsHb2NtLE
https://www.kscc.nl/fotovideo/
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10de Kermis Mis in Laren

Ook voor de speciale Kermis mis, die dit jaar voor
de 10e keer zou plaats vinden op de botsauto-
baan, is een oplossing gevonden.

Voorganger Bernard van Welzenes zal voor het eerst een fees-
telijke viering houden in de poffertjeskraam om de Brink, op
zondag 12 juli om 11.00. De livestream zal te onder meer te vol-
gen zijn via de facebookpagina van Stichting Kermis Laren. Zo-
als bekend is de Larense poffertjeskraam de oudste en meest
oorspronkelijke van Nederland en reisde deze vroeger uitslui-
tend op grote kermissen als Groningen, Leiden en Laren.
Op welke wijze belangstellende de mis zelf kunnen bijwonen
wordt later bekend gemaakt. Kermisexploitanten krijgen echter
voorkeur. Juist zij zijn, doordat ze door de maatregelen rond
Covid-19 niet hun beroep kunnen uitoefenen, zwaar getroffen.
De kermismis biedt, samen met gunning van standplaatsen
voor deze vier attracties, een teken van hoop vanuit Laren
voor de kermisexploitanten een snelle terugkeer naar de nor-
male samenleving, waar zeker ook plaats moet zijn voor col-
lectieve ontspanning en vertier.

Persbericht

De kermis mis in Laren is ook te volgen via een livestream

Wilt u deze H. Mis bekijken met als voorganger aalmoezenier
Van Welzenes dan klikt u op onderstaande rode code. Alles
gaat verder net zo in zijn werk als bij onze livestream.

BEKIJK DE LIVESTREAM VAN KERMIS MIS LAREN:

https://youtu.be/bhPo8kOVibY

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

REINPLUSFIWADO.COM

NETWERK-
OVERZICHT
SERVICENETZ

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

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

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

Für Bunkerungen in Belgien, Österreich, 
Schweiz und eventuell anderen 
Bunkerstandorten in den Niederlanden oder 
Deutschland rufen Sie uns bitte an.
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ALLEREERST: BLIJF THUIS EN ZIEK UIT.
Bij verkoudheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of koortsigheid.

AANMELDEN
Het is goed wanneer u zich aanmeldt. Wij willen weten op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen en we willen niemand teleur-
stellen. Maar: 60 mensen is de limit.
Aanmelden via e-mail: info@kscc.nl of
telefonisch: +31(0)24 – 377 75 75.

TOILETTEN
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij het gebruik
van de toiletten ontmoedigen. Gebruik ze
alleen in noodgevallen!

INGANG
De ingang is bij de achterste deur bij de
kapel/aula.
U wordt geleid door de gang naar de voor-
deur. Daar moet u uw handen ontsmetten.
Er staat iemand bij het ontsmettingsmateri-
aal.

HANDEN ONTSMETTEN
Nadat u uw handen hebt ontsmet gaat u
naar uw plaats.
Gezinnen en echtparen kunnen naast el-
kaar.
De kosters zullen u begeleiden.

JASSEN MEENEMEN NAAR UW PLAATS

2 ZITPLAATSEN VRIJHOUDEN
Er worden 2 zitplaatsen vrijgehouden. U
kunt op de vrije zitplaatsen uw jas kwijt.

NIET MEEZINGEN
Tijdens de viering mag u niet meezingen. Zingen blijkt het virus
sterk te verspreiden. Er is een koortje van 4 personen die achter
het altaar de zang verzorgen.

HEILIGE COMMUNIE
De priester komt bij u langs (er is veel ruimte tussen de rijen stoe-
len). U kunt zelf een H. Hostie nemen.

COLLECTE
Aan het einde van de viering kunt u via de kapeldeuren naar
huis of naar boord gaan. Er staat bij de uitgang een tafeltje met
daarop een mandje. Daarin kunt u uw collectegeld neerleggen.

NA DE HEILIGE MIS
Na de heilige Mis kunnen wij u helaas geen kopje koffie aanbie-
den. Dus via de deuren bij de kapel kunt u het centrum verlaten
en wij hopen dat u een fijne zondag hebt.

Wanneer u het nog niet aandurft:
In de maand juli wordt de zondagse viering nog via livestream
uitgezonden.

PROTOCOL voor het bezoeken van onze eucharistieviering op zondag 12 juli

Altaar Zaal
Bar

Garderobe
Handen
Reinigen

Wandelrichting

WCWC

BrugSteiger

WC

Kerkdeur

Dubbel deur

Deur

Deur

Niet gebruiken
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Net als voorgaande jaren zet Rijkswaterstaat
ook deze zomer weer stewards in op een
aantal drukke of complexe sluizen.
De stewards assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij
het kiezen van een plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. Zo dragen
zij bij aan vlot en veilig passeren van de sluis. Deze zomerperiode wer-
ken de stewards op 11 sluizen.

In de vakantieperiode neemt de drukte op de vaarwegen toe. Niet alle
recreatieschippers vinden het passeren van sluizen eenvoudig. Grote
vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten samen manoeuvreren
in een beperkte ruimte. De inzet van stewards helpt minder ervaren re-
creanten om hen onbekende of moeilijke sluizen vlot en veilig te passe-
ren.

Wat doen de stewards?

Door sluisstewards in te zetten, zorgt Rijkswaterstaat er niet alleen voor
dat het passeren van de sluis veilig gebeurt, maar ook dat het sneller
gaat. Stewards werken onder supervisie van de sluisoperator. Concreet
ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis
door:

Lees verder 

Ook dit jaar helpen stewards schippers op sluizen
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�� de instructies van de sluisoperator door te geven, bijvoorbeeld
voor de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk;

�� schippers te assisteren bij het aanmeren;
�� het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Waar en wanneer worden stewards ingezet?
Er worden dit jaar stewards ingezet op 11 Rijkswaterstaatsluizen waar in
drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatie-
vaart samen schutten of waar sprake is van een groot verval. Stewards
zijn actief in de zomerperiode. De dagen waarop stewards worden in-
gezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Sluis Vaarweg Inzetperiode

Prinses Margrietsluis
(Lemmer)

IJsselmeer-Prinses
Margrietkanaal 6 juli t/m 16 augustus

Roggebotssluis (Dronten) Veluwe Randmeren 18 juli t/m 30 augustus

Nijkerkersluis (Nijkerk) Veluwe Randmeren 18 juli t/m 30 augustus

Lorentzsluizen
(Kornwerderzand) IJsselmeer-Waddenzee 6 juli t/m 16 augustus

Oranjesluizen (Amsterdam) Het IJ → Buiten IJ → IJmeer 11 juli t/m 23 augustus

Sluis Eefde Twentekanaal 24 juli t/m 16 augustus

Grevelingensluis (Bruinesse) Oosterschelde →
Grevelingenmeer 11 juli t/m 23 augustus

Zandkreeksluis (nabij Goes) Oosterschelde → Veerse
Meer 11 juli t/m 23 augustus

Sluis Roermond Maas 18 juli t/m 23 augustus

Sluis Linne (Heel) Maas 18 juli t/m 23 augustus

Sluis Belfeld (Baarlo) Maas 18 juli t/m 23 augustus

Meer informatie:

Kijk op de website van Rijkswaterstaat

Deel op facebook en Twitter deze
Christoffel Nieuwsbrief

met uw vrienden.

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/stewards-op-de-sluizen/index.aspx
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Kermis protocol in coronatijden

Dat de kermis staat voor een lange traditie mag duidelijk zijn.
Maar nu vormt COVID-19 een serieuze bedreiging voor de ker-
miscultuur. De kermisexploitanten zijn niet bij de pakken neer
gaan zitten. De kermisbonden BOVAK en NKB hebben een pro-
tocol gemaakt en gaan daarmee in overleg met de overheid.

Een stukje geschiedenis
De kermis is een eeuwenoude traditie. Sinds de Romeinse tijd
vertoont de rondtrekkende bevolking kermiskunsten. De kermis
in haar huidige vorm is ontstaan in de Middeleeuwen veel bij
de inwijding van een kerk. Dat was de gelegenheid voor een
feest en de naamdag werd ieder jaar gevierd. Ook de Oogst-
feesten waren in regio’s van ons land bekend en tegelijkertijd
was er een kermis.

Historische draaimolen, doorsnede 8 meter

Vanzelfsprekend heeft de kermis gedurende al die jaren menig
pandemieën, oorlogen en rampen doorstaan. Nog voor dat er
bioscopen waren, werden op kermissen films vertoond. Veelal
de eerste dagen van de kermis gemaakt, zodat de bezoekers
zich terug konden zien in de “Cinematograaf”. Later werd het
vertonen van films overgenomen door grote concerns. De ker-
misexploitanten stonden weer voor een nieuwe uitdaging. De
komst van de stoommachine en later elektriciteit boden veel
mogelijkheden.

Lees verder 
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Voortdurend hebben de kermisexploitanten geïnvesteerd en
het publiek wist altijd de weg naar de kermis te vinden. Eén
van de oudste kermissen in ons land wordt gehouden in Hoorn.
In 1446 kregen de inwoners van Filips de Goede, graaf van Hol-
land en Zeeland, het recht om niet alleen een jaarmarkt te
houden, maar ook een kermis.

Ons land kent nu ruim 1400 kermissen, zowel grote als kleine en
die worden gehouden van begin april tot en met medio okto-
ber. Door een lange periode van verplichte sluiting vanwege
de pandemie COVID-19 wordt het voortbestaan van de ker-
miscultuur dan ook meer dan ooit bedreigd.

Protocol
Nu de gezondheidscrisis het toelaat, is het opportuun om de
kermis terug op te starten, teneinde de financiële en economi-
sche impact voor de sector te reduceren en het voortbestaan
te garanderen.  De eerste verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij
de kermisexploitant om maatregelen te treffen en strategieën
te ontwikkelen om zijn zaak aan te passen, zodat deze her-

opend kan worden in een fase van exit-strategie. Het is een
utopie om aan een volledige terugkeer naar de normaliteit te
denken in de fase van heropstart. De economie en onze ge-
woonten zullen zich enigszins moeten aanpassen.

Aan de ingang(en) van de kermis worden informatiepanelen
(zeildoeken) geplaatst om bezoekers te attenderen op de ac-
tuele regelgeving, zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid.

Aan de in- en uitgangen van de kermis zal de bezoeker d.m.v.
geplaatste hygiënepunten verzocht worden om bij het
betreden/verlaten van de kermislocatie de handen te wassen
of te desinfecteren.

Lees verder 
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Aan bezoekers jonger dan 18 jaar zal bij de ingang (terrein of
attractie) een polsbandje uitgereikt krijgen, waarmee voor
eenieder zichtbaar is dat deze groep zich onderling niet aan
de 1½ m. hoeft te houden. Hoewel nog onduidelijk is hoe om
te gaan met gezinsleden uit één huishouding waarvoor de 1½
meter ook niet geldt?

Iedere kermisexploitant zal middels een attractie-specifiek pro-
tocol de actuele regelgeving toepassen om de bezoeker ker-
mis te laten vieren in een veilige omgeving. Indicatie van de
maatregelen zijn o.a. desinfecterende handgel, verplichte
looproutes, mondkapjes voor 18+, maximumaantal bezoekers
per attractie, beperken van zitplaatsen, creëren van een veili-
ge wachtrij, werken met afzetlint & bebording, mededelingen
(gesproken tekst) via geluidssysteem, etc.;

Het dragen van een gelaatsmasker wordt voor exploitanten en
personeel geadviseerd wanneer men zich niet aan de 1,5 me-
ter afstandsregel kan houden;

● Contactpunten (tussen bezoeker en attractie) zoals: hek-
werken, zitplaatsen, beugels, toonbanken, bedienings-
elementen en andere structuren zullen regelmatig
worden gedesinfecteerd;

● Iedere kermisexploitant of werknemer met symptomen
die verband houden met COVID-19 mag niet werken en
dient zich te laten testen.

● Bij de opstelling van de kermis wordt er specifiek geke-
ken naar het dusdanig plaatsen van de attracties om de
bezoekers zoveel mogelijk te verspreiden over de loca-
tie, om zo clustervorming te voorkomen. Te denken valt
aan o.a. ruimte voor toeschouwers en spreiding van ‘pu-
bliekstrekkers’ op de locatie.

● Indien nodig (rekening houdend met grotere bezoekers-
aantallen) kan een circulatie plan opgemaakt worden
met richting aanduiding om het aantal bezoekers bin-
nen de 1½ meter maatregel optimaal te spreiden en
clustervorming te voorkomen.

Lees verder 
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● Bij de keuze voor promotieactiviteiten t.b.v. de kermis zal
er specifiek gekeken worden naar opties om piekdruktes
te vermijden. Te denken valt o.a. aan schrappen van
drukbezochte eurodagen naar aanbiedingen in de ‘stil-
le’ uurtjes en het laten vervallen van zaken zoals vuur-
werk, meet & greet, etc.

● Indien de verwachte bezoekersaantallen vereisen dat er
gastheren/gastdames (crowdspotters / medewerkers
kermistoezicht) ingezet worden op het kermisterrein dan
zullen zij toezien op de 1½ m. en kunnen zij evt. steek-
proefsgewijs bezoekers vragen stellen over diens ge-
zondheidstoestand in relatie tot de symptomen van
COVID-19. Als deelgebruiker van de openbare ruimte zal
dit tezamen met de aanpalende horeca, winkeliers en
ambulante handel ingevuld moeten worden in overleg
met organisator en gemeente.

Het protocol van de sector dient als leidraad voor de organisa-
tor (gemeenten, stichtingen & verenigingen en zelfstandige
organisatoren).

MOP
Zij:

‘Ik heb een doktersafspraak vandaag,
maar ik heb helemaal geen zin

om te gaan... ‘

-

Hij:

‘Meld je gewoon ziek!’

Ha HaHa Ha Ha

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

Zomertocht 1985
Dinsdag 21 mei vertrekken we uit Nijme-
gen naar Litoyen. We gaan de Maas op
richting Dordrecht. Mijn schoonmoeder
en een zus gaan ook mee. De volgende
dag maken we vast in de Kuipershaven in
Dordrecht. 's Morgens valt oma uit bed.
We hebben de dokter er bij gehaald en
die zei dat haar heup gebroken was. Ze
werd met de ambulance van boord ge-
haald. Dat was een hele stagnatie. Ze
heeft daar een week of zes in het zieken-
huis gelegen. Gelukkig was het ziekenhuis
was vlakbij, dus we hoefden niet ver te
lopen. Maar de vakantie van oma was
naar de knoppen. Op 30 juli varen we
weer naar Gouda. In Gouderak laten we
de kopschroef nakijken bij Bakels, die hem
ook ingebouwd heeft. 21 juli waren ze
daar mee klaar. Alles is nu in orde en het
loopt als een zonnetje. Dan gaan we via
Oudewater naar Nieuwegein. Daar heeft
Miek kennissen wonen, want ze heeft er in
de oorlog zowat tien jaar gewoond toen
hun schip door de Duitsers gevorderd
was. 28 juli varen we over de Vecht naar
Muiden: een mooie omgeving om in te
varen. Er lagen daar ook veel jachten.

Na een paar dagen zijn we vertrokken
naar Amsterdam, want we wilden naar
Sail. We lagen er achter het Centraal sta-
tion. Annie en Sjef kwamen daar aan
boord om hun vakantie weer bij ons door
te brengen. 's Middags hebben we ze van
de trein gehaald. Op 1 augustus vetrok-
ken we 's morgens om negen uur om de
zeilschepen tegemoet te varen, die in
IJmuiden binnenkwamen. Het was een
drukte van belang en het krioelde er van
de jachten. Al wat varen kan was er, ge-
loof ik. We zijn die dag doorgevaren naar
IJmuiden, waar we op de kade voor de
sluisjes hebben vastgemaakt. We zijn naar
de vissershaven gelopen en hebben daar
een lekker gebakken visje gegeten. Wat
een verschil van smaak als je het recht uit
de zee krijgt opgediend! In het binnen-
land kijken de vissen je vaak met wazige
ogen aan. Dan zou ik ze wel eens willen
vragen hoe lang ze al dood zijn. De vol-
gende dag gaan we weer terug naar
Amsterdam, waar we op het IJ en in de
havens langs de zeilschepen varen. Wat
een drukte. We zaten elk ogenblik sloot.
Dan kon je niet meer voor- of achteruit.
We gingen liggen aan het Tolhuis voor de
Willemssluis. We keken zo op het IJ, waar
iedere avond een prachtig vuurwerk
werd afgestoken. Sail 85 duurde tot 5 au-
gustus. Toen vertrokken alle windjammers
en zeilschepen naar zee. Dat is een in-
drukwekkend schouwspel. Op de dwarse
ra en hoge masten staan matrozen. Bij

het passeren van het station begonnen
alle oude schepen op hun scheepshoorn
te blazen ten afscheid. Het was zeer ont-
roerend.
Vanaf 7 augustus varen we richting IJssel-
meer en leggen aan in Spakenburg. Best
een mooi plaatsje met veel jachten en
bedrijvigheid en een werfje waar ze oude
botters opknappen. Er was die dag ook
markt. 's Anderendaags varen we langs
Elburg, Roggebotsluis en het Keteldiep
Schokkershaven binnen en het Zwartewa-
ter op. Het gaat met de nieuwe Daf mo-
tor heel wat vlugger en hij maakt ook
minder lawaai. Tot heden nog geen spijt
dat de Rennes de geest heeft gegeven.
Vroeg in de middag meerden we al af in
Zwartsluis aan de steigers bij de oude sluis.
Die avond maakten we nog een wande-
ling langs de jachten en de werven. De
volgende dag naar Meppel, waar we in
een feest terechtkwamen. Er was muziek
en er werden volksdansen in klederdracht
vertoond. 16 augustus vertrokken we bij
aardig weer naar Assen. We passeerden
zes sluisjes op de Drentse Hoofdvaart. In
Assen moesten we buiten Assen om va-
ren, want ze hadden daar het kanaal af-
gesloten.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES

Volg het KSCC op:

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

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

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

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

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

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

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

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

redactie@kscc.nl
of schrijf naar:

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

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

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

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

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

NL47 INGB 0001 1623 01

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

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

NL25 INGB 0003 0468 25

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

NL34 RABO 0135 8743 27

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

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

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

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

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

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

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

Bezoekadres: Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Postadres: Postbus 390, 6500 AJ Nij-
megen. T: +31(0)24 - 377 75 75 E: info@kscc.nl of info@ipc-ccw.org I: www.kscc.nl of
www.ipc-ccw.org
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G. Verschuren

H. Leensen
G. Janssen-Raats
Wineke Leensen
Gerard Leensen
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P. Wanders
H. Mooren

COLOFON

Christoffel Nieuwsbrief 16 zomereditie verschijnt op donderdag 16 juli 2020.
Deadline: maandag 13 juli.

Aan dit nummer werkten mee:
Henry Mooren, Harry Broekmeulen, Christine Beutler Lotz, Angelien Dek-
kers, Ina Feenstra, Kitty Cuijpers, Wim Onderdelinden, Cor van der Veeken.

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

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

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

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

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

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

Privacyverklaring Christoffel Nieuwsbrief

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

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

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

