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INSTALLEER NU ONZE HELPDESK-APP
VOOR UW MOBIELTJE

Ga naar onze website en volg de aanwijzingen!
of klik hier http://www.kscc.nl/social-helpdesk/

Tweede Kerstdag: de dag van de jubilea

40 jaar KSCC schipperscentrum, 10 jaar parochie voor
binnenvaart, kermis- en circusgemeenschap en 45
jaar priesterjubileum van onze aalmoezenier.
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL

Van harte wenst de crew van het
KSCC en de RK parochie dat we er voor el-

kaar mogen zijn in voor en tegenspoed  in 2017

Zoals u merkt, is de tekst van onze wens veranderd. Voorheen wens-
ten wij een ieder een zalig, gezond en een voorspoedig Nieuwjaar.
Maar wat doe je met deze wens als er een dierbare is overleden of
als je ernstig ziek bent en er geen perspectief is om beter te worden.

Wat doe je met zo’n wens als
● je huwelijk op de klippen loopt of je relatie dreigt te mislukken
● of als ontslag aangezegd is of ontslag dreigt
● of als je kind niet meer thuis komt?

Er moeten bij een Nieuwjaarswens andere woorden gebruikt wor-
den, worden waarbij je aangeeft: ik wil bij je zijn.

Daarom is het goed je wens af te stemmen op degene die je ont-
moet en die je wilt wensen dat jij er voor hem of haar bent in goede
en kwade tijden, in voor en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in
armoede en rijkdom.

Daarom: wij wensen u allen dat wij er voor elkaar mogen zijn in 2017.

Dank

Er zijn vele Kerst- en Nieuwjaarswensen via de post, de mail en tele-
foon binnengekomen.
Daarvoor onze hartelijke dank. Het bemoedigt onze vrijwilligers en
medewerkers om zich in het komende jaar voor u te blijven inzetten.

Binnenvaart regio Nijmegen

De binnenvaart in de regio Nijmegen is getroffen door de conse-
quenties van de tanker die over de stuw bij Grave is geschoven. U
bent hier over geïnformeerd via de media en via de schippersorga-
nisaties.

Oorzaak van dit ongeluk wordt uitvoerig onderzocht, maar er wordt
ook kei hard gewerkt om het scheepvaartverkeer weer op gang te
helpen en om de woonschepen en alles wat in het kanaal en de di-
verse jachthaven ligt weer vlot te krijgen.

In binnenvaartkringen geeft dit stof tot discussies. De mening van de
‘deskundigen’ vliegen over de tafel. Maar het zijn vaak redenerin-
gen die opgebouwd zijn uit: ik heb horen zeggen, of ik denk etc.

Zondagmorgen (8-1) is de sluis weer gaan functioneren. Tot Heumen
is nu alles bereikbaar. Het laatste nieuws is, dat Rijkswaterstaat een
tijdelijke dam achter de beschadigde stuw gaat bouwen. Die moet
over twee weken gereed zijn. Tegelijkertijd begint het herstel aan de
stuw bij Grave. De verwachting is dat het herstel ongeveer een half
jaar gaat duren.
Het lijkt mij dat het op afstand bedienen van bruggen en sluizen een
ernstig onderzoek waard is.

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

Zondagmorgen is de sluis weer gaan functioneren
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

Kerst- en nieuwjaarsvieringen

U vindt een prachtige collage van een aantal foto’s op de
website van het KSCC  en in deze 1ste nieuwsbrief Christoffel van dit

jaar op pagina 9 en 11. De foto’s spreken voor zich.

Enkele activiteiten halen wij even voor het voetlicht:

Eerste Kerstdag:

De kerstviering in de circuspiste van het kerstcircus Freiwald in Nijme-
gen. Met de medewerking van de familie Freiwald en hun medewer-
kers, het met de Waalkanters uitgebreide kerkkoor van de parochie,
de soliste Sylvia Greve en aan de piano Ingeborg Hubens, de musici
van de familie Freiwald, de act van Sharon, de act van Monika Frei-
wald met haar pony én de doop van Jeffrey Maurice Freiwald en Na-
tashia Melita Spindler is het een heel inspirerend kerstviering geworden.

Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

Tweede Kerstdag: de dag van de jubilea

40 jaar KSCC schipperscentrum, 10 jaar parochie voor binnenvaart,
kermis- en circusgemeenschap en 45 jaar priesterjubileum.

Via het Christoffel Nieuws was een ieder uitgenodigd: het was een
feest van de hele gemeenschap. Achteraf hoorden wij dat velen niet
wisten dat de bovengenoemde  jubilea gevierd werden. De conclusie:
De Nieuwsbrief Christoffel moet nog meer over het voetlicht gebracht
worden. Download  de helpdesk-app voor op uw smartphone.

En toch een feest voor de hele gemeenschap is het gewor-
den. Mgr. A.H. van Luyn sdb was met pater Clemens Schlier-
man sdb en ondergetekende de voorganger. Hij had een goede
preek die wij in de viering van Nieuwjaar omgezet hebben naar de
praktijk. De diaken Stephanus stond centraal, de weg van de liefde
loopt nooit dood…
Maar we verwachten wel dat u en ik en allen die in de kerk verant-
woordelijkheid dragen, het goede voorbeeld geven. Daar waar nodig
bijsturen en deze ‘weg van de liefde’ worden en met hun levensstijl
handen en voeten te geven. De Nieuwjaarstekst van bisschop G. de
Korte is de moeite waard te lezen.

Op 2e kerstdag was het ook feest voor mevrouw Riek Verberck. Zij ont-
ving voor 45 jaar inzet voor het KSCC en 40 jaar lid van het zangkoor
een speldje. In november jl was Ria Lentjes 25 jaar in dienst bij het
KSCC. Vandaag ontving zij hiervoor een zilveren speldje.

Jonkerbosplein Nijmegen Kerst 2016

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
http://www.kscc.nl/circus/media-circus/
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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIE-
TAFEL

B.E.M. Van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelijk Aalmoezenier

Dank voor de vele felicitaties die
ik heb mogen ontvangen en ook het

mooie kunstwerk .

Uw inzet en betrokkenheid maakt het de moeite
waard om ons te blijven.

Hartelijk dank.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Nijmegen

Dit is altijd een grote happening en biedt een uitste-
kende gelegenheid tot netwerken.
De burgemeester wenste een ieder een zalig en voorspoedig Nieuwjaar.
Zijn toespraak ging over de technische revolutie. We worden overspoeld
door allerlei digitale ontwikkelingen. De computer lijkt slimmer te worden dan
de mens. De goede kanten van de techniek moeten wij benutten maar zijn
niet zaligmakend: intuïtie, ervaring, enthousiasme in de zorg voor elkaar ga-
randeren: menselijkheid, menselijk contact in verbondenheid: Een uitgesto-
ken hand, een luisterend oor: zij doen wonderen.

Persbericht BLN Schuttevaer
In deze Christoffel Nieuwsbrief vindt u een persbericht uitgegaan van Konink-
lijke BLN Schuttevaer waarin het onverwachte vertrek van Martin van Dijk be-
stuurslid van de bovengenoemde vereniging wordt gemeld. Voor ons komt
dit bericht zeer onverwacht. Op de in december gehouden ledenvergade-
ring van de internationale afdeling is hij nog unaniem gekozen tot voorzitter.

Het bestuur en de directie van het KSCC betreuren dit enerzijds, maar ander-
zijds respecteren wij dit besluit. We zijn grote dank aan Martin Verschuldigd.
Wij hopen nog de gelegenheid te krijgen om waardig van hem afscheid te
kunnen nemen.

De Nieuwsbrief Christoffel is er voor u.
Deel het nieuws met elkaar en …….vertel het aan uw buurman in de binnen-
vaart, op de kermis en bij het circus.
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De 21ste telematica
dag op 29 december

Een dag ‘to the point’. ICT: de toekomst. Henk
van Laar loodste een ieder door de dag heen.
Nieuwe ontwikkelingen: ze gaan maar door.
Nieuwe manieren voor de binnenvaartonder-
nemer om aan de reis te komen, nieuwe tech-
nologieën dienen zich aan. Wanneer je denkt
bij te zijn, loop je al weken achter.

Maar na het welkomstwoord kreeg Nic Stam
het woord. Hij overhandigde de
aalmoezenier/directeur een cheque van 5.000
euro als ondersteuning van ons werk voor de
binnenvaart.
Jan Kruisinga † had zich voor deze aanvraag
van geld bij TVM ingezet. Helaas kon Ineke Krui-
singa, de weduwe van Jan, wegens omstan-
digheden niet aanwezig zijn.

In de pauze werd de telematica award over-
handigd aan Seiko Veninga en Jan Struik, bei-
den hebben aan de bakermat gestaan van
Bureau Telematica.
Zeer verdiend en proficiat.

Goed de allernieuwste informatie te krijgen
over het redden van drenkelingen: een vereiste
is een reddingsvest te dragen. De vertegen-
woordiger van de firma Hoenderop demon-
streerde een reddingsvest dat wanneer het in
aanraking met water komt oplicht en dus goed
te zien is.

Ook Marlijn Buitendijk gaf in haar korte toelich-
ting aan dat het onderzoek naar nieuwe tech-

nologieën om een drenkeling op te sporen in
volle gang is. Op 26 januari is een vergadering
waarin de ontwikkeling en de voortgang van
dit onderwerp worden besproken.

Het ongeluk in Grave toont aan de mens een
hele belangrijke schakel blijft in het menselijk
verkeer.
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Uw gift

Begin deze december heeft u een brief
ontvangen met de vraag ons pastoraat
en het KSCC ook in de december feest-
maand te mogen laten delen. Velen
hebben gehoor gegeven en aan ons
werk een gift overgemaakt.

Daarvoor onze oprechte dank.

<persbericht>

Martin van Dijk treedt af als be-
stuurslid Koninklijke BLN-Schutte-
vaer

Bestuurslid van Koninklijke BLN-Schuttevaer Martin van Dijk treedt per 1
januari 2017 af. Tevens legt hij per gelijke datum het voorzitterschap
en het penningmeesterschap ad interim binnen de Internationale Af-
deling neer.

Namens het bestuur, het bureau, de leden en onze relaties danken
we Martin voor zijn bijdrage aan de organisatie en de binnenvaart in
algemene zin. Martin heeft  internationaal  vele contacten gelegd
om de binnenvaart te vertegenwoordigen en te promoten. Bij cala-
miteiten was hij vaak als vertegenwoordiger van de branche aanwe-
zig om de communicatie van de varende ondernemers en verladers
richting de overheid en de branche te ondersteunen. Nationaal en
internationaal heeft hij een geweldige reputatie opgebouwd.

We zullen hem enorm missen, maar gunnen hem de rust en voldoe-
ning om energie en tijd aan andere zaken te besteden.

Naar eigen zeggen kijkt Martin met voldoening terug op de achterlig-
gende jaren waarin hij samen met het IA-Bestuur en secretariaat in-
houd en vorm heeft kunnen geven aan het brede internationale
nautische overleg ten
behoeve van de bin-
nenvaart en logistiek.

Martin
van Dijk (r)
in gesprek
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De kaaisjouwers zijn een onderbelicht stukje geschiedenis van Nijme-
gen. Tot voor kort zelfs een stukje niet belichte geschiedenis, voordat
hun verhaal werd opgeschreven door Frank Antonie van Alphen. Nu
zijn de plannen voor een standbeeld ter ere van deze vergeten be-
roepsgroep in een vergevorderd stadium.

Beeldhouwer Margriet Hovens ging op zoek naar een Nijmegenaar
met een noeste kop die kon dienen als model. Die is nu gevonden en
het beeld kan nu worden afgemaakt. De bedoeling is het standbeeld
een plek te geven aan de Waalkade vlak bij de toenmalige Passan-
tenhaven, nu de Lindenberghaven geheten.

De beroepsgroep ‘kaaisjouwer’ bestond hoogstens uit dertig man.
In de jaren dertig van de vorige eeuw laadden en losten zij de sche-
pen met de hand, aan de Nijmeegse Waalkade en in de havens.
De kaaisjouwers tilden vrachten tot tachtig kilo zwaar uit de
scheepsruimen en sleurden deze naar de wal. De losarbeiders werk-
ten voor een karig loon en leefden onder barre omstandigheden
met hun gezinnen in de Benedenstad. Hoewel zij een belangrijke
bijdrage leverde aan de Nijmeegse economie, werden zij ‘als het
laagste van het laagste’ beschouwd. Met de komst van de spoor-
brug in 1879 en vooral de verkeersbrug in 1936 verdween het werk
en werd hun wijk Benedenstad steeds meer verwaarloosd. De
kaaisjouwer was een beroep zonder toekomst geworden.

DE KAAISJOUWER
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 2016-12-25, Kerst-
viering in de piste
van Circus Frei-
wald

Op zondag 25 de-
cember werd voor
het tweede opvol-
gende jaar de Her-
ders mis gevierd in
de piste van circus
Freiwald.

M.m.v. KSCC koor
o.l.v. André
Raaijmakers en de
Waalkanters o.l.v.
Gerard Verschuren.

Voorts bijdragen
van Sylvia Greve
(solo-zang), Inge-
borg Hubens (piano
en artiesten van de
familie Freiwald.
Tijdens de viering
zijn twee leden van
de familie Freiwald
gedoopt.

Foto's Gerus Brug-
man

Bekijk alle foto’s op
KSCC website.

http://www.kscc.nl/circus/media-circus/
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Op 2e kerstdag om
11.00 uur werd op
het parochiecen-
trum KSCC te Nij-
megen een
feestelijke Eucharis-
tieviering gehouden
ter gelegenheid
van het 45-jarig
priesterschap van
B.E.M. van Welzenes
sdb.

Tevens werd het
40-jarig bestaan
van het KSCC en
het 10-jarig bestaan
van de Landelijke
Parochie voor Bin-
nenvaart-, Circus-
en Kermisgemeen-
schap gevierd.

Bisschop Ad van
Luyn sdb is samen
met pater Clemens
Schlierman sdb (di-
recteur communi-
teit in Bonn) en de
aalmoezenier voor-
gegaan in de vie-
ring.

Foto's Gerus Brug-
man

Bekijk alle foto’s op
KSCC website

http://www.kscc.nl/circus/media-circus/
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Het nieuwe boek van Frank Antonie van Alphen
heet Ik droom in rood. Het bevat één lang ge-
dicht, een eerbetoon aan zijn vader (met dank
aan Martin Dekker, de Binnenvaartkrant).

Schrijver en binnenvaartjournalist Frank Antonie
(1960) woont en werkt aan de wal en noemt
zichzelf ‘droogmatroos’. Ruim veertig jaar gele-
den stopten zijn ouders met varen en verkoch-
ten ze de Frankie -A. Het leven aan boord is nog
altijd een vruchtbare inspiratiebron voor hem.
Dertien jaar geleden stierf zijn vader, zittend
naast zijn zoon op de bank, in Nijmegen. Een
paar jaar geleden overleed ook zijn moeder. Zij
had fotoalbums die Van Alphen veelvuldig in-
keek om zijn jeugd aan boord weer op te roe-
pen.

De foto’s waren in de loop van de tijd verkleurd:
rood geworden. Waarmee de titel van het ge-
dicht verklaard is. Hij herinnert zich “de stemmen
en voetstappen in het gangboord. Het bevend-
blauwe licht van onweer dat van de romp van
de Frankie-A een elektrische kooi maakte. Een
buitenaardse planeet waarop mijn vader de
piloot was die ons elke avond veilig thuis-
bracht.”

lk droom in rood is de eerste nevenuitgave van
de Stadse Wal, het Waalfrontperiodiek dat zijn
vrouw en fotograaf Manon Bruininga bedacht
en met Frank Antonie en de vormgever Heleen
Lamers uitgeeft.

Ik droom in rood is voor € 15,- plus verzendkosten
te bestellen. Mail redactie@destadsewal.nl.
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Beste wandelvriendin-
nen en –vrienden en lezers

van Christoffel Nieuws,

Op allerlei manieren kunnen mensen op enorm
goede gedachten komen. Zelfs stilzittend in een
hoekje, maar of dat de lichamelijke conditie ten
goede komt, is dan weer de vraag. En mooi is dat
mensen een vrije keuze hebben en soms laten li-
chamelijke omstandigheden niet toe dat er veel
kan worden bewogen. Is dat wel mogelijk dan is
een wandeling geen verkeerde optie.

De komende dagen zal informatie worden inge-
wonnen over de inschrijvingsprocedure van de
101e Nijmeegse Vierdaagse die van dinsdag 18 tot
en met vrijdag 21 juli 2017 zal worden gehouden.
Op 30 januari a.s. start de inschrijving en het zal zo
zijn dat zij die in 2016 hebben meegedaan een
bericht ontvangen met een aankondiging van de
aanmeldingstermijnen.

Op het programma staan o.a.

15 januari 3e Tocht 37e Winterwandelserie  in
  Wijchen

Wsv Paschalis
Afstand: 5-10-20 km
Startplaats:  jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334  6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 -11.00 uur
024-6416398
www.wsv-paschalis.eu
info@wsv-paschalis.eu

22 januari Winterserie  in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Afstand: 6-10-15-20-25 km
Startplaats:  clubhuis D.E.W.
Essinklaan 1  5361 JT Grave
Starttijd: 08.00 -12.30 uur
0486-473527
www.dew-escharen.nl
t.alders@hetnet.nl

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van
wandeltochten die (hoofdzakelijk) in Nederland
worden gehouden, zoals in Aalten en in Apel-
doorn op 14 januari 2017, in Rhenen op 18 januari
en in Barneveld op 21 januari 2017

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDELNIEUWS

WIJ NODIGEN U UIT TOT HET BIJWONEN
VAN ONZE ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING OP:

DINSDAG 17 JANUARI 2017, AANVANG
10.30 UUR IN HET AUDITORIUM
VAN HOTEL DE CANTHAREL,
VAN GOLSTEINLAAN 20 TE APELDOORN

www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
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Door Cor van der Veeken

Het komt niet zo vaak voor dat een leuk sport-
evenement zoals het zaalvoetbaltoernooi ‘Het
Zuiden’ ook na 25 jaar nog met zoveel enthou-
siasme kon worden afgesloten. Het besluit van
de organisatie om na een kwart eeuw dit toer-
nooi te beëindigen werd door alle deelnemen-
de teams ten zeerste betreurd en veel
stemmen gingen op om toch door te gaan met
dit unieke sportgebeuren.

De reden van het besluit om te stoppen werd
echter niet zomaar genomen. Het werd duide-
lijk dat het voor de deelnemende teams
steeds moeilijker werd voldoende spelers uit de
Rijn- en binnenvaart op een vastgestelde da-
tum in de sporthal ‘De Amerhal’ in Made te
kunnen verwelkomen. Vaarverplichtingen
weerhielden vaak hun aanwezigheid en de
24-uurseconomie, die geen rekening meer
houdt met zon- of feestdagen, liet zich dus ook
gelden op onze sportieve aspiraties.

De oplossing voor een tekort aan spelers werd
tot nu toe gevonden in het aantrekken van
een aantal spelers van buiten de Rijn- en bin-
nenvaart die door hun ouders, schoonouders,
internaat of bedrijfsactiviteiten nog binding
hadden met onze bedrijfstak. Maar het toer-
nooi was toch primair bedoeld voor de varen-
de liefhebbers. Het gebrek aan spelers heeft er
waarschijnlijk ook toe geleid dat KSCC Nijme-
gen, vaak deelnemend met twee teams, dit
laatste jaar niet meer heeft deelgenomen aan

het toernooi waardoor het wedstrijdschema,
de afmelding kwam twee dagen voor de start,
volledig in de war werd gebracht. Gelukkig
wist organisator Jan van der Veeken, B-jeugd-
trainer (leeftijd +16 -18jaar ) bij vv ‘Madese
Boys’, zijn veldspelers waaronder zijn zoon Jar-
ne, warm te krijgen voor ons toernooi en mee
te doen onder de naam ‘Tikkie Breed’ zodat
we toch nog aanvulling kregen op de vrijgeko-
men plaats.

Maar ook Maasbracht onder leiding van Lodie
Sibald, de meest enthousiaste deelnemer in de
vele toernooien en het vaakst de winnaar van
de wisselbeker, had te kennen gegeven dit
jaar slechts één team en geen twee ter be-
schikking te hebben wegens de werkverplich-
tingen van veel spelers. Hij had dit echter al
eerder te kennen gegeven waardoor het
geen invloed had op het wedstrijdschema.

Maar ook financieel werd het steeds moeilijker
de begroting sluitend te krijgen want het afhu-
ren van een sporthal gaat in de papieren lo-
pen omdat de gemeente als eigenaar de
huurprijs ieder jaar aanpast aan de inflatie.

Bovendien moet de sporthal al besteld worden
een jaar van te voren terwijl maar moet wor-
den afgewacht of het aantal benodigde
teams wordt gehaald en het toernooi über-
haupt wel kan doorgaan. Je kunt de deelne-
mende teams ook niet voor de gehele
huurprijs laten opdraaien, dat gaat hen teveel
kosten. Per team €50,-  als deelnameprijs plus

de kilometers die afgelegd moeten worden
om in Made te komen moet voor hen voldoen-
de zijn.
Daar komt nog bij dat de twee scheidsrechters
samen ook nog eens €200,-  vragen voor een
hele dag het toernooi in goede banen leiden
en ook de wedstrijdbekers moeten worden
aangeschaft.
Tot nu toe heeft KSCC ‘Het Zuiden’ ruimhartig
de tekorten aangevuld maar er kwamen kriti-
sche geluiden: ‘Moeten wij als ouderen finan-
cieel opdraaien voor de kosten van een
plezierige dag voor de jeugd?’En inderdaad,
het zijn de steeds ouder wordende grootou-
ders die als donateur de KSCC ‘Het Zuiden’
financieel overeind moeten houden en hun
aantal neemt door overlijden ook af. Terecht
dat onze penningmeester, dhr. Jan Broeken,
daarover heeft nagedacht en op de agenda
heeft geplaatst. Jammer, maar het is niet an-
ders.

Als organisatie bedanken we allen voor hun
enthousiaste deelname in die 25 jaar met mis-
schien een voortzetting in een andere vorm.
Daar is om gevraagd maar voor KSCC ‘Het Zui-
den’ is het een definitief einde!

De uitslag van het 25ste toernooi:
Na een spetterende finaleronde was de uitslag
als volgt:
1. CV ‘Van ‘t Vat’ (wisselbeker)
2. FC ‘ Agos’ Maasbracht
3. Varende Vrienden Rotterdam
4. FC. ‘Beljaars’ Raamsdonksveer
5. ‘Tikkie Breed’
6. KSCC ‘Het Zuiden’

Bekijk de foto’s op de volgende pagina.

Zaalvoetbaltoernooi ‘Het Zuiden’ stop na 25 jaar !
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VARENDE VRIENDEN en BELJAARS TIKKIE BREED en KSCC ‘t ZUIDEN

FC AGOS en VAN ‘t VAT 25 JAAR ORGANISATIE
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13-01

14-01
15-01

16-01
17-01

18-01

19-01

20-01
21-01
22-01

23-01

24-01
25-01

26-01

27-01

28-01
29-01

Dhr. John van Oijen; mevrouw Ria Vermeeren-Huibers; dhr. Willy
Joosten; dhr. Edwin Peters; dhr. Eef Bosman; mevrouw Pauline
Vermaas m/s “Poolster”.
Fien de Goey, m/s "Maasvallei"; Mevr. J. Tonissen-Lips.
Dhr. Anton Arntz; Winand Sep m/s “Boris”; Wil Kreuze; Laurens de
Reuver; Samantha Smit.
Antonie Roland Bosman; dhr. Cor van de Veeken.
Dhr. Bas Brom; Marijke van de Donk; mevrouw Trudie Roos; Milan
Verlaan; Lieke Beijer.
Dhr. Theo van Ophuizen; Mevr. Miep Willems-Schüttler; Kiki van
Dongen; dhr. Ivo Cornelissen; Hidde Kuenen; Sander Mooren m/s
“Prudentia”.
Mevr. Lies Broeders-Pruyn; Ed Mooren m/s “Prudentia”; Noud Jo-
han Geutjes; Liesbeth Jansen-Seijsener.
Dhr. Wim Derksen uit Druten; dhr. Romy Reemer; mevrouw Kievits.
William Peters; Philip Brouwer.
Bert en Christien v/d Donk-Wanders; dhr. Joeri van Thiel; Jan Wil-
lem Heijmen.
Mevr. Trudy van Kleef-Derksen; mevr. Jeanneke Wendt; mevr.
Roos Montens-Wigman.
Idara Laeijendecker.
Stephan Valk; Henny Bomert-Ooms; Nikita de Leeuw; Nathalie
Lindqvist; Wilbert van Tuyl.
Marjolijn Lentjes; Bas Nuy; mevr. Zweers-Wiegers; Ingrid Schipper-
heijn-de Vries; mevr. Berendsen-Droog; Chris Janssen, mvs. Pa-
dua; Juriaan Wissing; Tom Wissing.
Karin Nuy-Janssen “Duc in Altum”; Tessa Verlaan-Valk; Mariette
Mooren-Wanders; Gert Jan Janssen.
Mevrouw L. Wanders-Stenssen; Momo Pols.
Mevr. A. Wanders-Wanders; mevr. Margo Pauline Wendt; dhr H.J.
Pols; dhr. Theo Oteman; Elly van Schijndel; Vincent Mooren.

2017
MISINTENTIES

MISINTENTIES ZONDAG 15 JANUARI 2017

Marja Straathof, dhr. Bertus Kerkhof, zr. Mariëtta (Snijders), ouders
Leensen-Berendts, dhr. J. Keuvelaar, Robert Delsink, ouders van Laak-
Snijders, ouders Schoenmakers-Gommers, overledne ouders Snijders-
van Neijenhoff v/h ms. San Antonio I, fam. Joosten v/h ms. Constatine

MISINTENTIES ZONDAG 22 JANUARI 2017

Mw. Helêne Stuij, dhr. Harry Mooren, Joop en Miep Daanen, ouders
Klarenbeek-Janssen, "Catharina", dhr. Tine Koning,  ouders Wendt-van
der Linden en Aloys Wendt, dhr. Jan Lelie, ouders Stevens-Valk "Petro-
nella" en Gerard en Bernard Stevens, ouders Rigter-van Steenwijk ms.
Albert-R, ouders de Bot-Neff, dhr. Piet Wanders v/h ms. Bernardus, dhr.
Jan Buil v/h ms “Noviomagum”.
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ANKERS IN ZICHT
Na jaren treuzelen werd het ankerkunstwerk eindelijk op

12 januari 2017 geplaatst !
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BINNENVAART

11-12-2016: JULIËT JOHANNA ELIZABETH MARIA SEGEREN. Dochtertje
van Paul Segeren en Emmie de Bok. Corr.adres: Zandberglaan 26,
4818 GK BREDA.

Familie POLS-BURGERS m/s Silmay zijn verhuisd van Kerweg 3 in Wes-
sem naar Kruchter 69, 6051 CB MAASBRACHT.

13-12-2016: GEERTRUI JANNETTE BOSMAN - GERRITSEN. Wedu-
we van Herman Bosman. In de leeftijd van 89 jaar. De cre-
matieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 20 december
in het crematorium te Rotterdam-Zuid. Corr.adres:
Beemd 25, 3344 GC HENDRIK IDO AMBACHT.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

KERMIS

GEDOOPT:

Christoffel Nieuws

VERHUISD:

26-12-2016: BERDINA MARGRETHA ANTONIA (BEP) BURGERS
- DEKKER. Weduwe van Ap Burgers. In de leeftijd van 82
jaar. De uitvaartviering heeft plaatsgevonden op 3 januari
in het crematorium te Rosmalen. Corr.adres:
Balearenstraat 54, 6663 NM LENT.

27-12-2016: THEODORUS HERMANUS (THEO) VAN OPHUIZEN sr.
Echtgenoot van Ria van Ophuizen - Maas. In de leeftijd van 87
jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 2 januari in
Crematorium Jonkerbos te Nijmegen. Corr.adres: Graaf van
Berghstraat 5, 6566 BE MILLINGEN a/d RIJN.

OVERLEDEN:

8-1-2017: MILEY HELENA MARIA VAN DE MOLENGRAFT. Dochter-
tje van Bram en Amanda van de Molengraft - Sipkema.
Corr.adres: Heirstraat 16, 6181 HM ELSLOO.

GEDOOPT:
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ONZE ZIEKEN

* Mevr. N. Keuvelaar, (Zorghotel - Afd. De
Mulderskop).
GROESBEEK, DEKKERSWALD, BOSLAAN
218, 6561 LE.
* Mevr. Ena Beyer-Joosten (Afd. A22 – ka-
mer 11).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKER-
BOS 100, 6532 SZ.
* Dhr. Johan van Weel.
EMMERICH-ELTEN, GUSTAV HEINEMANN-
STRASSE 7A, 46446.
* Mevr. Graat-Lutjes, (Verpleeghuis Cam-
illus).
ROERMOND, HEINSBERGERWEG 176, 6045
CK.
* Mevr. Freke Bouwens, v/h ms. Impala.
ROTTERDAM, MAASKADE 151B, 3071 NN.
* Mevr. Anita Martens-van Wijk.
WIJCHEN, PUTTERSTRAAT 18, 6601 AM.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.

* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Annie Huibers-van Lent (Ver-
pleeghuis Waelwick).
EWIJK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC  REN-
KUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (ka-
mer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJ-
SEN, BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

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

rust willen hebben !

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

KERMIS vervolg

7-1-2017: CARLO SWINKELS ontving zijn eerste
Heilige Communie. Zijn zus DEWI SWINKELS ont-
ving toen het Heilige Vormsel.
De ouders van Dewi en Carlo zijn Michèl en
Angèlica Swinkels  – Wegkamp. Corr.adres:
Locht 44 a4, 6466 GW KERKRADE

17-12-2016: MARIA MAGDALENA (LEEN) DE
VRIES - DRIESSEN. Echtgenote van Johan de
Vries. In de leeftijd van 87 jaar. De uitvaart-
dienst heeft plaatsgevonden op 21 december
in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn.
Corr.adres: Elisabethshof 16, 7333 ZA APEL-
DOORN.

5-1-2017: MARIA ALBERTHA MARJA STRAATHOF
- KUIJF. Echtgenote van Sjaak Straathof. In de
leeftijd van 58 jaar. De dienst heeft plaatsge-
vonden op 11 januari in de St Bonifaciuskerk te
Alphen aan den Rijn. Corr.adres:
Kooikerstraat 103, 2408 SW ALPHEN AAN DE
RIJN.

EERSTE H. COMMUNIE EN H. VORMSEL:

OVERLEDEN:
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Verslag afdelings-
vergaderingen Gel-
derland en Limburg
Oost-Brabant

Op 28 december werd er door de afdelingen
Gelderland en Limburg Oost-Brabant van Ko-
ninklijke BLN-Schuttevaer een speciale verga-
dering georganiseerd in het Kolpinghuis in
Nijmegen. De vergadering kende twee delen.
Het eerste deel bestond uit het bespreken en
stemmen over het fuseren van de twee afde-
lingen. In het tweede deel zou er aandacht zijn
voor andere lopende zaken zoals de goede-
rencorridor in zuidoost Nederland, de effecten
van de langsdammen in de Waal en diverse
projecten in Oost-Nederland.
Hieronder volgt in het kort (bewerking redactie
van CN) de besprekingen en besluiten ge-
maakt tijdens deze speciale vergadering.

Beste leden en geïnteresseerden,

Op 28 december 2016 werden in twee afzon-
derlijke vergaderingen de afdelingen Gelder-
land en Limburg Oost-Brabant opgeheven. De
eerstgenoemde werd daarmee precies 70
jaar. Met ruim een jaar als voorbereiding werd
gewerkt aan de start van een nieuwe afdeling
met een groot gebied onder de hoede. Het
gaat daarbij om de Maas van Eisden tot St.
Andries, grote delen van de Brabantse kana-
len, het Maas-Waalkanaal, de Boven-Rijn, de
Waal, het Pannerdensch kanaal, de Neder
Rijn, de Geldersche IJssel tot de monding van
het Twentekanaal en de Oude IJssel. Er wordt
gewerkt met twee regiocoördinatoren: Fiona
Oomen voor het gedeelte boven het land van
Maas en Waal en Nico Evens voor de Maas,

het Maas-Waalkanaal en de Brabantse en
Midden-Limburgse kanalen.
De naamgeving van de nieuwe afdeling was
een open aangelegenheid. De opzet om ie-
dere belanghebbende een kans te geven is
geslaagd. Negen mensen hebben elf sugges-
ties ingediend. Middels hand opsteken werd
uiteindelijk Schuttevaer Z O N (zuidoost Neder-
land) gekozen.

Eveneens in dit deel van de vergadering wer-
den de namen gepresenteerd van de be-
noemde bestuursleden van de afdeling met
de naam Schuttevaer Z O N. In de bestuursver-
gadering van 17 januari 2017 zal er een rooster
van aftreden worden vastgesteld. Er werd ook
afscheid genomen van twee oud-bestuursle-
den.

Naast bestuurlijke zaken
was er ook tijd voor nauti-
sche en economische on-
derwerpen. En er volgden
diverse mededelingen.
Veiligheid en het bewust-
zijn van risico’s aan boord
en in de buurt van de
schepen blijft van belang. Drenkelingtrappen
dienen meerdere doelen. Zo bijvoorbeeld voor
het aan of van boord gaan van personen. Die
aan de Waalkade zullen worden aangepast.
Het verzoek om dat ook te doen aan de kade
in de voorhaven van de sluizen van Weurt zal
worden opgepakt en besproken met de be-
heerder. Er is veel aandacht voor overnach-
tinghavens. Lobith zal worden gesaneerd,
waarbij alle steigers worden vervangen en er
een autosteiger zal worden geplaats. De uit-
voering heeft gelijkenis met IJzendoorn. Gies-
beek is in de ontwerpfase en er zijn steeds

weer overlegmomenten. Haaften krijgt een
moderniseringsslag en de monding wordt uit-
gebaggerd. In 2017 worden bij de sluis van St.
Andries afmeerpalen vervangen.

Goederenvervoer in en door het zuidoosten
van Nederland was een onderdeel van het
centrale deel van de vergadering. Zuhal Gül,
verbonden aan het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, was in Nijmegen aanwezig om
uit te leggen dat er een koppeling moet zijn
tussen de infrastructuur en de vraag naar ver-
voer van goederen en personen. Er is nog
steeds een gerede wens om goederen meer
over water en over het spoor te transporteren.
Daar is o.a. de inrichting van knooppunten
voor nodig en de kaart die werd getoond gaf
een beeld daarvan, waarbij opvallend veel
gebeurt rondom containerterminals. Het is de
verwachting dat uit de lezing en de vragen
die werden gesteld dat er vervolggesprekken
met de sector zullen worden vastgesteld.

De langsdammen in de Waal tussen Wamel en
Ophemert hebben invloed op de waterhuis-
houding, op de natuurontwikkeling en zeer ze-
ker ook op de scheepvaart. Henk van Eerden
(RWS Oost-Nederland) en Laura Verbrugge
(Radboud Universiteit Nijmegen) gaven uitleg
over de functie van de dammen en willen er-
varingen opdoen van de vaarweggebruikers.
De versmalling van de vaargeul wordt als on-
prettig ervaren en ook de scheiding van be-
roeps- en recreatievaart komt niet uit de verf.
De zogenaamde oevergeulen zijn vaak geslo-
ten en er zijn bij de openingen wispelturige
stromingen. Het is bovendien afwachten wat
het effect is op de vermindering van de erosie
van de rivierbodem.

DE NIEUWE
AFDELING

HEET
SCHUTTEVAER

Z O N
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AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT januari t/m juni 2017
Di 17 januari 14.00 uur Nieuwjaarssoos. Julia Internaat
Di 7 februari 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 21 februari 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 7 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 21 maart 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 4 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 18 april 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 2 mei GEEN SOOS i.v.m. de meivakantie
Di 16 mei 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Di 6 juni 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat. Laatste soos voor de
zomervakantie!

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  J. Wijnen - Smit, telefoon: 06-10 97 92 95, e-mail:
Jean1942@xs4all.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2017
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize An-
tonius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

Contactpersoon voor Rotterdam: K. Schreurs, telefoon: 06-20 40 68 72, e-mail:
schre165@planet.nl

<Vervolg verslag>

Over de bouw van de tweede sluis in Eefde bracht Chris
Vaartjes de nodige uitleg. De bij RWS Oost-Nederland werkza-
me persoon liet met behulp van diverse sheets zien welke acti-
viteiten de komende jaren zullen plaatsvinden om de
schutcapaciteit  bij de monding van het Twentekanaal te ver-
dubbelen en de bedrijfszekerheid te vergroten. Na de realisa-
tie én na een groot onderhoud van de huidige sluiskolk
moeten wachttijden tot het verleden behoren. De nieuw sluis
krijgt aan de kant van de Geldersche IJssel een aparte voor-
haven, maar zonder voorsluis, omdat de drempel lager komt
te liggen dan die  van de oude sluis. De bovendeur wordt een
segmentdeur, die onder alle omstandigheden kan worden
gesloten. Zorgen werden er uitgesproken over de wijze waar-
op een particuliere onderneming dit project mag ontwerpen,
bouwen, financieren en onderhouden, en dat voor een perio-
de van 27 jaar. Desgevraagd werd gemeld dat de onder-
doorvaarthoogte van de vaste brug in de Kapperallee niet
minder is dan die van de andere bruggen tussen de Gelder-
sche IJssel en Eefde, zoals de spoorbrug.

De ledenvergadering in het Kolpinghuis werd afgesloten met
het decoreren van de aanwezige jubilarissen en met het uit-
brengen van een toost op de start van de nieuwe afdeling.

Allen een hartelijke groet, en als u met een schip onderweg
bent, een behouden vaart gewenst,

Weert / Nijmegen, 9 januari 2017

Henry Mooren
secretaris Koninklijke BLN-Schuttevaer afd. Schuttevaer Z O N
schuttevaerzon@bln.nl
Postbus 390
6500 AJ Nijmegen

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
mailto:mailto:schre165@planet.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN januari-februari 2017
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering

Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek

Woensdag 10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Bezorging Christoffel Nieuwsbrief (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering
EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Dinsdag 17 januari 13.30 uur Soos met… Winterbingo
Zondag 29 januari 11.00 uur Don Bosco viering
Dinsdag 14 februari 13.30 uur Soos met…

Zondag 26 februari 11.00 uur Wegens carnaval géén kerkdienst op het KSCC Schipperscentrum maar in de Petrus Canisiuskerk in de
Molenstraat te Nijmegen

Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN januari-februari 2017

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

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

EXTRA
Za 21 januari 14.00 uur Lezing door Leen ten Hof over Scheepvaart in West-Brabant
Di 24 januari 09.30 uur Rikconcours
Di 21 februari 09.30 uur Rikconcours

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken, telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl

mailto:info@kscc.nl
mailto:mailto:c.vander.veeken@hetnet.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Volg het KSCC op:

ARTSEN: NIJMEGEN
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 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
Juzt Gezinshuizen ga naar www.juzt.nl
Stichting Limena ga naar www.limena.nl
Internaat De Merwede 0183-50 87 00
Stg. Rijdende School 0345-57 26 51
LOVK Rotterdam 010-413 00 34
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: (landelijk centraal 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:
Gemeentehuis Nijmegen  024-14 0 24
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen,  024-14 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
—-------------------------------------------------------

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

Bloemschikken
Reisjes
Fotografie
Kerkkoor / Waalkanters
Soos met…(ziekenzorg)
Soos met …
P.W.A. Coördinator
P.W.A. Administratie
Kosters-ploeg
Gymnastiek
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
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Christoffel Nieuwsbrief 2 verschijnt op 26 januari 2017.
Deadline: 20 januari.

Aan dit nummer werkte mee:
Lea Bom, Henry Mooren, Gerus Brugman, Ria Lentjes,Frank Antonie van
Alphen.
Christoffel Nieuws is een digitale uitgave van de landelijke parochie
voor de binnenvaart, circus- en kermisgemeenschap en verschijnt elke
twee weken en zes keer per jaar met een uitgebreid themanummer.
Christoffel Nieuws is een familiemagazine voor de trekkende bevolking.
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Advertenties:
Uw (gewijzigde) advertenties kunt u toesturen naar redactie@kscc.nl

Christoffels Nieuws heeft een advertentiebeleid. De verantwoordelijk-
heid 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 infor-
matie verkregen uit Christoffel Nieuws. De inhoudelijke verantwoorde-
lijkheid ligt bij de auteur van het aangeleverde artikel of rubriek.

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