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Echtpaar en kleinkind
komen om door ongeval
Door een verkeersongeval in Meijel
(Limburg) zijn zondagochtend drie
ﬁetsers om het leven gekomen. Het
gaat om een echtpaar en kleinkind.
Een auto vloog uit de bocht en raakte de 67-jarige man uit Meijel, zijn
64-jarige vrouw en hun 2-jarig kleindochtertje uit Heesch. Een traumahelikopter werd ingezet, maar voor
de slachtoffers kwam de hulp te
laat. De auto reed volgens de politie
eerst door een heg langs de weg,
kwam op het ﬁetspad terecht en
raakte de drie ﬁetsers. Die overleden ter plaatse. De 32-jarige Poolse
bestuurder van de auto bleef ongedeerd en is aangehouden.

SP wil ‘scooterhufters’
harder aanpakken

De driedaagse pelgrimage door Friesland wordt georganiseerd door Nijkleaster, een retraiteoord.
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‘Wij bidden met onze voeten’

‘Ontwikkelingslanden dupe
van belastingontwijking’

! Nieuwe pelgrimstocht in Friesland draait om stilte, bezinning en ontmoeting

Internationale belastingontwijking
via Nederlandse brievenbusmaatschappijen kost ontwikkelingslanden jaarlijks zeker 460 miljoen euro
aan misgelopen inkomsten. Dat concludeert ontwikkelingsorganisatie
Oxfam Novib in een vandaag gepubliceerd rapport. Volgens Oxfam is
de werkelijke schade nog veel groter. Omdat transparantie op dit gebied ontbreekt is het echter onmogelijk een betrouwbaarder schatting
te maken dan 460 miljoen euro. Oxdam dringt daarom aan op een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld
door de Algemene Rekenkamer.
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Broers niet langer verdacht
van moord Helmin Wiels
De twee broers die vorige week waren opgepakt voor de moord op de
Curaçaose politicus Helmin Wiels
worden niet langer verdacht van de
moord. Ze blijven wel vastzitten
voor dreiging met een terroristisch
misdrijf. Dat meldde het OM vrijdag. Op dreiging met een terroristisch misdrijf staat maximaal 6 jaar
cel of een boete tot 100.000 Antilliaanse guldens. Er zijn nog geen andere verdachten voor de moord.
Wiels was leider van de grootste
partij op het eiland, Pueblo Soberano (PS). Zijn vriendin zei zaterdag in
De Telegraaf dat hij in opdracht van
PS al weken niet werd bewaakt.

Sanne Hoving
Hindeloopen
Met zijn handen op zijn rug loopt
Jaap van der Vinne (58) tussen de
Friese weilanden. Licht voorovergebogen en met grote, rustige voetstappen. “Wandelen, dat is bidden
met je voeten”, zei hij aan het begin
van de dag. Van der Vinne loopt
mee met ‘Pinkster Paad’, een driedaagse pelgrimstocht die dit weekend voor het eerst werd georganiseerd door het Friese retraiteoord
Nijkleaster.
“Ik wil met het geloof bezig zijn,
mijn oude netwerken even loslaten
en nieuwe mensen ontmoeten”,
zegt Van der Vinne, die in het dagelijks leven bij een bank werkt. Aan
pelgrimeren zitten volgens hem

drie aspecten: het is sportief, het is
een ontmoeting met andere mensen
en het is spiritueel. “Dat laatste is
het moeilijkst om te organiseren.”
Stilte, bezinning en ontmoeting,
dat zijn de kernwoorden van de
tocht volgens de organiserende predikant Hinne Wagenaar. Eerst wordt
er in stilte gelopen, daarna krijgen
de wandelaars een bezinningsvraag
mee. Het derde deel van de wandeling praten ze met elkaar over hun
gedachten. Iedere dag begint en eindigt met een kerkdienst, die Wagenaar leidt met wandelschoenen aan.
De diensten zijn steeds in een andere kerk op de route.
“Deze pelgrimstocht is geen kerkdienst in de buitenlucht, en het is
ook geen wandeling met een kleurtje”, zegt Wagenaar. “Het is een
nieuwe vorm van spiritualiteit beleven.” De deelnemers zijn allemaal

op zoek. Naar zichzelf, naar God, of
naar een manier om hun geloof te
delen.
“Ik ben een typische pelgrimloper: de 50-plusser die alles op een
rijtje heeft, maar toch op zoek is
naar zingeving”, lacht Van der Vinne. “Ik vind het moeilijk om de rust

Veel wandelaars actief in pinksterweekend
Dit pinksterweekend hebben zo’n
30.000 wandelaars deelgenomen
aan een georganiseerde wandeltocht. Lang niet al deze wandelingen hebben een spiritueel karakter. Toch is wandelen een activiteit
voor lichaam én geest, zegt Rico
Schuijers, die als sportpsycholoog
verbonden is aan de Nijmeegse
Vierdaagse. “Lang lopen dwingt je

tot een gesprek met jezelf.” Daarvoor maakt het niet uit of de wandeling wordt georganiseerd door
een kerk of een sportvereniging.
“Het verschil tussen een gewone en
een spirituele wandeling zit ’m in
instelling, entourage en publiek.
Elke wandeling trekt een bepaalde
groep deelnemers aan, waardoor je
loopt met gelijkgestemden.”
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Unieke 17-daagse reis inclusief cruise per geliefd MS Delphin*** +

Cruise GROENLAND & ZUIDOOST-CANADA
vertrek
Alléén uli!
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vliegreis vanaf
Düsseldorf
transfers
15 nachten cruise
alle maaltijden
aan boord

vanaf

2899

Antilliaanse mannen
het meest vermoord
Als in Nederland iemand wordt vermoord, gaat het relatief vaak om
een Antilliaanse man. Tussen 1997
en 2011 zijn 113 mannen uit de Antillen door geweld om het leven gekomen, omgerekend 13,2 op elke
100.000. Dat is meer dan twee keer
zo veel als bij Surinamers, Turken
en Marokkanen en bijna 15 keer zo
veel als onder autochtonen. Dat
blijkt uit cijfers van het CBS. De
bron voor het hoge aantal moorden
ligt op Curaçao. Daar groeien jongens op in een ghettocultuur, zegt
Frank Bovenkerk, emeritus hoogleraar criminologie.

te vinden om met het geloof bezig
te zijn, ook al ga ik naar de rk kerk.
Ik was bang dat deze tocht te veel
om de sportieve prestatie zou gaan.
Maar het ging juist veel om het geloof, zonder dat het evangeliserend
werd. Als je een tijd in stilte loopt,
dan komen de teksten vanzelf.”

MS Delphin

Ontdek de prachtige natuur en de rijke tradities van Groenland en Canada
Spectaculaire aanbieding! Dat is deze cruise door het
ongerepte Groenland en zuidoosten van Canada. Beide de
thuisbasis van de Inuït Eskimo’s. Dit kleinschalige schip vaart
een grandioze route naar Groenland, New Foundland en
Nova Scotia. Onderweg ziet u bontgekleurde huisjes, ijsfjorden,
ongerepte landschappen en wellicht ook ijsberen en walvissen.
Dag 1: vliegreis Düsseldorf–Kangerlussuaq Groenland.
Dag 2: Sisimiut, de op één na grootste stad van Groenland.

Dag 3: ijsbergenhoofdstad Ilulissat aan de fraaie Disco-baai
Dag 4–7: via Nuuk maken we de oversteek naar Canada.
Dag 8: aankomst in St. John’s op New Foundland in Canada.
Dag 9–10: dag op zee, dag in Sydney in Nova Scotia.
Dag 11–12: Norris Point en St. Anthony op New Foundland.
Dag 13–14: via de Hamilton Inlet passage, op naar Hebron,
gelegen op het Labrador-schiereiland.
Dag 15–16: dag 16 tijd voor Kangerlussuaq, nachtvlucht.
Dag 17: aankomst in Düsseldorf. Einde van een mooie reis.

Het kleinschalige en geliefde MS Delphin***+ (max. 470
gasten) beschikt o.a. over restaurants, bars, een buitenzwembad,
sauna en een fitnesscentrum. Klantbeoordeling een 8,9.
Binnenhut
Buitenhut
Alléén 17 juli
v.a. € 2899
v.a. € 3699
Prijzen zijn per persoon o.b.v. een 2-persoonshut.

Zie www.kras.nl/32986

B O E K O N L I N E of be l 0 9 0 0 – 96 9 7

15 cpm

Prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.
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De SP wil dat harder opgetreden
wordt tegen ‘scooterhufters’. Scooterrijders die te hard rijden, moeten
beboet kunnen worden op kenteken, wat nu nog niet mogelijk is. SPKamerlid Farshad Bashir zal daar
dinsdag op aandringen tijdens een
overleg van de Tweede Kamer met
minister Ivo Opstelten (justitie). “De
overlast op de ﬁetspaden van grote
steden wordt door scooters steeds
groter”, zegt Bashir. “Voor ﬁetsers
zeer frustrerend. Ik wil dat scooterrijders die te hard rijden op de bon
worden geslingerd, door bijvoorbeeld een lasergun in te zetten.”

