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Van de bestuurs- en directietafel

Zondag 11 februari is er geen heilige Mis aan boord
van het KSCC in Nijmegen. U bent van harte welkom
in de Carnavalsmis zondag 11 februari om 11.00 uur in
de kerk Petrus Canisius in de Molenstraat, Nijmegen.
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Zot

Al eeuwen kietelen we met kolder de macht. Altijd als
de mens wil ontsnappen uit de dagelijkse waan zet hij
een masker op en speelt hij een rol in de zotte werke-
lijkheid. Carnaval. Door Hans Jacobs
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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/

http://www.kscc.nl/social-helpdesk/
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Even een terugblik

In het vorige nummer van CN heeft u het een en ander kunnen le-
zen en foto’s gezien van de vergaderingen en bijeenkomsten in
Monaco.
De vlucht naar Nice was een omslachtige vlucht. U herinnert zich
nog wel donderdag 18 januari: Storm. En inderdaad het stormde
goed. Woensdag 17 januari waren uit voorzorg heel veel vluchten
vanuit Schiphol gecanceld. Schiphol blijkt voor het vliegverkeer een
gevoelige locatie te zijn vanwege de zijwind. Met man en macht
werd gewerkt zo werd ons verteld om de geannuleerde vluchten om
te boeken. En inderdaad woensdagavond kreeg ik een nieuwe
vlucht aangeboden: 18 januari ‘s middags 14.30 uur via Parijs naar
Nice. Maar tot mijn verbazing werd ook deze vlucht gecanceld. Dan
naar het servicepoint 1: honderden mensen in de rij om hun vlucht
om te boeken. Of ik op een wachtlijst wilde staan. Zo ja dan naar
een 2de servicepoint. Ook daar dezelfde vraag. Dan moet u zich
naar de volgende rij wachtende begeven. Er werd geadviseerd de
telefoon ‘open’ te houden. En ja daar kwam een berichtje: er was
voor mij een vlucht, wel een beetje omslachtig maar toch: Amster-
dam Zürich, Zürich Parijs en Parijs naar Nice.
Het zou allemaal mooi aan elkaar sluiten. Dat klopt, ware het niet
dat er een passagier niet was komen opdagen. Dat betekent dat
alle bagage uit het vliegtuig gehaald moest worden totdat men de
koffer van de deze passagier gevonden had. Na een vertraging van
3 kwartier vertrokken we met nodige verontschuldigingen van de
piloot.
We stegen op, de wind was goed te merken, maar uiteindelijk hele-
maal boven werd het rustig tot de daling in Zürich: een hoop geslin-
ger. Maar we landden veilig. Snel overgestapt – gelukkig had ook dit

vliegtuig vertraging en
op weg naar Parijs. Veel
turbulentie. Gelukkig vol-
doende tijd om over te
stappen. Daarna naar
Nice. Eerst veel turbulen-
tie. Maar hoe dichter bij
Nice, des te rustiger de
weersituatie. In Nice –
het was inmiddels 22.30
uur - heerlijk weer. Een
berichtje van de KLM op mijn telefoon: uw koffer wacht op band om
afgehaald te worden.
Op naar de band om hem op te halen: veel koffers maar niet mijn
koffer. Dan naar de helpdesk: jammer, maar we doen ons best om
die op te sporen. U krijgt hier een tasje met toiletspullen een T-shirt en
€ 100.- om de noodzakelijke dingen te kopen. ’s Nachts een bericht-
je: wij hebben uw koffer getraceerd. Wij zullen zorgdragen dat die
op uw verblijfsadres komt.
De volgende dag kwam mijn koffer met het vliegtuig vanuit Zürich
naar Nice. Een hele goede bekende heeft hem opgehaald.
Natuurlijk leer je van zo’n situatie: neem in je handbagage toilet-
materiaal en andere zaken mee die je voor een of twee nachten
nodig hebt.
Al met al een ervaring rijker. Compliment voor het personeel van de
KLM. Er moesten 260 vluchten omgeboekt worden: Met man en
macht werkt hier gewerkt en ondanks het nodige gemopper bleef
het personeel vriendelijk en behulpzaam.
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Hester Duursema

Hester Duursema algemeen directeur Ko-
ninklijke BLN Schuttevaer verlaat haar
post.
Dit bericht heeft u kunnen lezen in de binnenvaart media. Natuurlijk
is er alom respect voor haar besluit om na zoveel jaar van hard werk
en opbouwen het stokje van algemeen directeur aan een ander
over te dragen.
Neemt niet weg dat wij het zeer jammer vinden. Zij heeft de organi-
satie met behulp van bestuur, medewerkers en veel mensen naar de
nu bereikte hoogte gestuwd. Zij was naar mijn smaak de motor en
de olie van de organisatiemachine die zij bij haar aantrede aan het
draaien heeft gebracht. In haar functie wist zij een goede balans te
maken tussen sociaal economisch en sociaal maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen: de mens in de onderneming, de binnen-
vaart in het intermodale vervoer.
Veel dank zijn wij haar verschuldigd. Van harte wensen wij haar privé
en later met een mogelijke nieuwe job/uitdaging alle goeds.

De jaarvergadering van het FORUM

Het secretariaat generaal ligt voor de komende 3
jaar in Nederlandse handen. Het vice-secretariaat
generaal in Zwitserse (22-01-2018).
Dominee Katharina Hoby uit Kussnach en onderge-
tekende vormen een goed team.
De jaarvergadering was goed voorbereid en de opkomst was groot.
Ook de dominee uit Oostenrijk, Stefan Schuman was na lange tijd
afwezig geweest te zijn weer present.

De vergadering be-
gon met het lezen van
een fragment uit het
evangelie, een korte
bezinning en wordt
afgesloten met het
Onze Vader, ieder in
zijn of haar eigen taal.
Onderwerp dit keer
was: Wat betekent
Oecumene voor jou,
en hoe geeft je vorm
aan oecumenische
diensten. Interessante
gedachten en ervarin-
gen kwamen op tafel.
Centraal stonden res-
pect voor elkaars tra-
ditie, leer van elkaar
en weet je verbonden
door de heilige Schrift
en heel bijzonder door
het Nieuwe Testa-
ment.

In diverse landen zijn er geen protestantse reizigers. Maar er worden
veel personeelsleden, artiesten uit het buitenland zoals Rusland, Hon-
garije, Oekraïne en China geworven. Omdat er geen orthodoxe ver-
tegenwoordiger in onze jaarvergadering aanwezig was, konden
geen ervaringen gedeeld worden. Hierop wordt nu actie onderno-
men.

De jaarvergadering werd afgesloten met een oecumenische viering
waarbij de aartsbisschop van Monaco aanwezig was en wij met el-
kaar de zegen deelden. Het blijkt dat de aanwezigheid van pasto-
res, pastorale medewerkers en vrijwilligers tussen en bij de mensen in
vreugde en verdriet van groot belang is. Daar is Kerk.
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Carnavalsmis Nijmegen

Zondag 11 februari is er geen heilige Mis aan boord
van het KSCC schipperscentrum in Nijmegen.

U bent van harte welkom in de Carnavalsmis zondag 11 februari
om 11.00 uur in de kerk Petrus Canisius in de Molenstraat, Nijmegen.
Na de heilige Mis brengen we een eerbetoon aan het beeld Hom-
mage in de Burchstraat tegenover het stadhuis.
Daarna koffiedrinken in de Knotsenburgse feesttent op de Grote
Markt.

Carnaval
Vrijdagavond begint Carnaval, een feest dat vooral beneden de
Rivieren wordt gevierd. De vele Carnavalsprogramma’s vindt u in de
media.

Vasten
Vier dagen feest, om met Aswoensdag met de beide benen op de
grond te komen om de 40 dagen tijd te beginnen met een askruisje:
Memento homo: mens denk dat je van stof bent en tot stof zult we-
derkeren. Dan begint de tijd van reflectie van overdenken waar het
in het leven omgaat.
Reflectie, o zo belangrijk in deze jachtige wereld, waar we maar al
te vaak afgerekend worden op prestatie of materieel gewin, het is
een tijd om tot je zelf te komen, te weten wie je bent met je fouten,
maar ook met de goede eigenschappen. Om uiteindelijk het feest
van Pasen te vieren: het feest van de verrijzenis, de opstanding, an-
ders gezegd het feest van bekering tot Leven, waarin je gedrag
zichtbaar wordt en dat er meer is tussen Hemel en Aarde.

Askruisje
In de zondagse Mis teksten worden wij
hiertoe uitgenodigd.
Daarom een extra uitnodiging om elke
zondag samen op weg te gaan naar
Pasen.
Zondag 18 februari 11.00 uur: heilige Mis
in het teken van het askruisje
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Vastenactie 2018

Er zijn mensen die zich in deze veertigdagentijd ontzien op allerlei
manieren: een glaasje wijn minder, beperking van diverse geneug-
ten van het leven. Het geld dat ze daarmee uitsparen geven zij aan
een goed doel. Nu zijn er veel goede doelen, maar in de veertigda-
gentijd gaat het om het om de mens, die onze financiële hulp nodig
heeft.
We denken speciaal aan onze missionarissen: Pater Wim Boksenbeld,
Broeder Cees Smeele, de medewerkers van Herman Steur, broeder
Willy Leensen: heel hun leven zetten zij in, in de meest erbarmelijke
omstandigheden voor de meest arme mensen: kinderen, jongeren,
ouden van dagen.
Dagelijks zien wij de beelden op de televisie, de beelden komen da-
gelijks binnen en vliegen even hard er weer uit.
In de komende nummer van de Christoffel Nieuwsbrief zullen wij hen
aan het woord laten. Hopelijk inspireert het ons allemaal hen ook te
laten delen in de rijkdom van de aarde die er is voor alle mensen.
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De winter jaagt om het hoofd. Tenen tintelen
van de vrieskou. Maar toch. Ergens heel diep
in je steken de narcissen van het nieuwe le-
ven de kop op. Het is genoeg winter geweest.
De nacht heeft te lang tot diep in de dag
kunnen uitslapen om de geesten en demo-
nen in die duisternis te laten heersen.
Maar als mens ben je bang om in het open-
baar die geesten te tarten. Pas als de nacht
langzaam de vingers van de dag terug trekt,
het licht wint, pakken we potten bier en drin-
ken ons moed in. We zetten maskers op om
ons ware gezicht te verbergen. De drang tot
nieuw leven is groot en tintelt in ons bloed. De
nakende lente maakt overmoedig en met
het masker op, vergezeld door angstaanja-
gende trommels, knetterende trompetten en
loeiende sousafoons gaan we in lange rijen
de veilige huizen uit, de straten op.
De polonaise van de dwaasheid jaagt ons
door het bloed, de kolder slaat in het hoofd.

Met veel kabaal jagen we de geesten de
duistere tuinen van Hades in. Tijd voor de Gro-
te Schoonmaak, tijd voor Nieuw Leven. Met
de maskers op durven we alles en tarten we
prinsheerlijk het gezag.

Masker

Al eeuwen kietelen we met kolder de macht.
Altijd als de mens wil ontsnappen uit de da-
gelijkse waan zet hij een masker op en speelt
hij een rol in de zotte werkelijkheid. Achter
een masker kun je even een anders zijn, kun
je over jezelf praten alsof je aan ander bent.
Pas als we na drie dagen wakker worden, ver-
telt ons de snorrende kater dat we in die da-
gen misschien wel meer onszelf zijn geweest
dan ooit in ons dagelijkse leven.
Carnaval. Het feest van plezier, van zotheid
en gekheid. Van gein. Muziek, dans, de be-
nen van de vloer, de symfonie van de ver-
broedering. Carnaval, het gezicht achter het
masker, de dagen waarin rangen en standen
prinsheerlijk worden genegeerd, eenvoud
een medaille krijgt en mensen zich onder-
scheiden in het steken van draken.

Vergeten

“Polonaaaise”, de enige file in Nederland met
lachende gezichten. Carnaval, drie dagen
om te vergeten, om daarna veertig dagen te
onthouden. Drie dagen, waarin de baas met
een gerust hart ondergeschikte kan zijn, om-
dat hij weet dat het woensdag toch weer ge-
woon gehaktdag is. Carnaval, het monument
van plezier met als hoogtepunt de optocht:
de parade als de rijdende spiegel der zot-
heid. Op de stoep kijken naar je eigen ver-

dwaasde levensbeeld. In dorpsschuren
worden honderden uren noeste arbeid tussen
alsmaar leger wordende kratten bier, gemari-
neerd in zweet en creativiteit om dorpsgeno-
ten en stadsen te vermaken en de wereld op
zijn kop te zetten. Even, een paar uur dolt de
stad met zijn eigen dorpse waanzin om daar-
na de oprechte carnavalist weer als een
vreemde bonte vogel te verbannen tot het
reservaat op de Grote Markt. Zotheid is daar-
na alleen nog maar toegestaan in het rode
pluche van het stadhuis. Dorpen wentelen
zich in hun eigen bijna vergeten identiteit,
Beek leent bij de buren een eigen smoel en
Groesbeek stijgt boven zich zelf uit en zet
daarmee Keulen in de schaduw. Carnaval.
De sousafoon kijkt als een periscoop over de
kolkende massa. De koperen roerganger
geeft de hartslag van het feest aan en blaast
een winters stofje van de hunkerende ziel.

Zegepralende geest

Gelukkig is er aalmoezenier Bernhard van
Welzenes, de geestelijk herder van schippers-,
circus- en kermis mensen. De priester waarbij
geen steek los zit, maar vast op zijn hoofd rust.
Hij gaat in Knotsenburg voor in de carnaval
mis, in het carne vale, de voorbereiding op
het Licht van Pasen. In de katholieke gewel-
ven zingen de gedachten van de Brabantse
Nijmegenaar professor Anton van Duinkerken
uit zijn Het Eeuwige Carnaval: “….het christe-
lijk carnaval is een orgie van de zegepralen-
de geest, die zijn gezel, het lijf een vrolijk feest
ten afscheid biedt….”
Tetééééé’. De lente lonkt deinend op de car-
navaleske hartslag van de sousafoon achter
het masker..

ZOT

Door Hans Jacobs
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WANDEL-
NIEUWS Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers van

Christoffel Nieuws,

Een persoon die hoorde dat diabetes was aangetoond moest wel
even slikken. En toch werd de kracht gevonden om door te gaan en
samen met de huisarts is een plan opgepakt om anders te gaan eten
en om meer te bewegen. Dat had een mooi resultaat en wandelen
wordt nu gezien als een medicijn. Zeker als er een wandelmaatje in
het spel is, dan wordt de stimulans om door te gaan alleen maar on-
dersteund en is er ook regelmatig een sociaal moment.
Het medicijn wandelen heeft ook geholpen bij een astmapatiënt, al-
thans de leegte van het niet meer of niet veel meer kunnen werken
werd uitstekend ingevuld. Soms gaat het vooral ook om het op peil
houden van de weerstand en de beleving met een ervaring van vol-
doening. Niet altijd staat wandelen op het recept, maar het is anders-
om ook altijd goed voor mensen zonder klachten.

Inmiddels is de inschrijvingsperiode van de 102e Nijmeegse Vierdaag-
se, die op dinsdag 17 juli 2018 van start gaat, aan de gang. Er is een
limiteringsprotocol en een inschrijvingsreglement en daaruit kan wor-
den opgemaakt dat dit jaar inschrijven mogelijk is tot en met vrijdag
23 maart 24.00 uur. Iedere belangstellende kan zich via
www.4daagse.nl aanmelden voor een deelname. De kosten bedra-
gen € 80,00 en bij een KWBN-lidmaatschap zal er een korting worden
verleend.
Verzekerd van deelname zijn zij die in 2006 zijn geboren, zij die mini-
maal een maal de Vierdaagse succesvol hebben volbracht, zij die het
trainingsprogramma van Via Vierdaagse volgen en zij die zowel in
2016 als in 2017 werden uitgeloot. Kinderen van 12 t/m 15 jaar kunnen
onder begeleiding meelopen. De begeleid(st)er kan zich daarvoor
opgeven van 3 april tot en met 12 juli. De kosten daarvan bedragen €
30,00.
Uiteraard is er op website van de stichting De 4DAAGSE heel veel in-
formatie te vinden.

Voor de komende twee weken staan de volgende wandeltochten op
het programma:

18 februari
AVOM Wandeltocht  in Nijmegen
AVOM Nijmegen
Afstand: 5-10-15-25 km
Startplaats: sportpark Vossendijk
Winkelsteegseweg 208 6534 AR Nijmegen
Starttijd: 08.00 -14.00 uur
06-21652331
hennie_santana@hotmail.com

18 februari
Winterserie  in Grave
Wsv D.E.W. Escharen
Afstand: 6-10-15-20-30 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
(voornamelijk) in Nederland worden gehouden, zoals in Apeldoorn op
10 en 11 februari en in Ruurlo op 11 februari 2018.

Een hartelijke groet,

Henry Mooren

www.4daagse.nl
mailto:hennie_santana@hotmail.com
mailto:hennie_santana@hotmail.com
www.dew-escharen.nl
www.dew-escharen.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
mailto:t.alders@hetnet.nl
www.wandel.nl
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2018-02-02: Elisabeth Cornelia (Lies) van Leeuwen – van
de Laan. Op de leeftijd van 79 jaar. Weduwe van Arie
van Leeuwen. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 9 febru-
ari om 13.30 uur in de H. Barbarakerk te Vreeswijk. Corres-
pondentieadres: Aert de Gelderhage 38, 3437 KB
Nieuwegein.

2018-02-05: Wilhelmus Godefridus (Wim) Straatman. In de leeftijd van
83 jaar. Echtgenoot van Netty Straatman – van Benthem. De plechti-
ge uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 9 februari om 14.00 uur
in de Katholieke Basiliek van Sint Jan Evangelist, Torenstraat 16 te ‘s
Hertogenbosch. Aansluitend zal Wim naar zijn laatste rustplaats op
Begraafplaats Orthen, Herven 1 te ‘s Hertogenbosch gebracht wor-
den. Correspondentieadres: Zuiderparkweg 85F, 5216 HA ‘s Herto-
genbosch.

GEBOREN
2018-01-02: Fayen Bosman. Fayen is een dochtertje van
Robin en Ilona Bosman, a/b ms Promessa en zusje van
Jaylinn en Sylvie.
Corr.adres: Dadelgaarde 193, 3344 RM Hendrik-Ido-Am-
bacht

2018-01-23: Iris Cornelia Andrea van Fessem. Iris is een
dochtertje van Robert en Williëne van Fessem en zusje
van Esmee. Corr.adres: Rechtestraat 11, 5352 LL Deursen-
Dennenburg.

DOOP

2018-02-08: Op donderdag 8 februari wordt Johanna Ma-
ria Adriana (Lola-Lisa) Hamers gedoopt. De doop vindt
plaats om 13.00 uur in de Bonifaciuskerk te Alphen aan
den Rijn. Corr.adres: Rijksweg 580 3630 Maasmechelen (B)

OVERLEDEN

2018-01-19: Hendrik Johannes Danser. Op de leeftijd van 99 jaar.
Echtgenoot van Maike Grietje Danser - de Groot (†). De crematie-
plechtigheid vond plaats op vrijdag 26 januari in het crematorium te
Groningen. Corr.adres: Bernardusweg 3, 9831 ND Aduard

2018-01-29: Jan Hendrik Dauphin. In de leeftijd van 82 jaar. Weduw-
naar van Gretha Dauphin – Dörenberg. Corr.adres: Laan van Men-
senrechten 364, 7331 VX Apeldoorn.

Bedankt
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9-2 Antoine van Thiel; dhr. Henk Wigman, m/s “Staccato”;
mevr. Nellie Peters.

10-2 Cathy Aerts uit Ridderkerk; Rob Stevens; Lars Kievits.
11-2 Willy Leensen, m/s “Trafic”; Mark de Bruin; Dick Visser;

Marijn van Dorst.
12-2 Venita Bosman; Moïse Klos.
13-2 Mevr. Willy Peters-Bosman; Jolanda Janssen; Jaap Bakker;
 mevr. Biemans-van de Weiden.
14-2 John v.d Wijgaart; Thera Pruyn; Nikki van Haalen.
16-2 Fred Wams, m/s “Erculano”; Lisette van Bronswijk.
17-2 Jolanda van Gils-Bouwman, Rodeo; Miep van Lent,

m/s “Maja”; mevr. Veronique Buitendijk; Fabienne Cremers;
 mevr. Ria Laeyendecker; Marijke Heijmen; Saskia Heymen;
 Joke Smits-Vermeeren; Lionne Beyer.
18-2 Mevr. Matjene Benner; dhr. Gerus Brugman v/h “Gerlie”.
19-2 Antoine de Goey, m/s "Maasvallei"; Rob Schoenmaker.
20-2 Dhr. Ruud Vermaas; dhr. Gerard Bosman m/s “Tonny”;

Corinne Verberck.
21-2 Bianca Strijp; Ingrid Scherphof; Luuk Pruijn.
22-2 Mevr. Sybilla Sep-Tonissen; mevr. Henriette Leensen.
23-2 Mette de Bot.
24-2 Sander Bosman, m/s “ Tonny”.

MISINTENTIES ZONDAG 18 FEBRUARI 2018

mw. Leni Broekmeulen,
mevr. Lies van Leeuwen – van de Laan,
mw. P. Lutgens-Hinzen,
ouders Buurman-Cillesen,
dhr. H. Buil,
ouders de Bot-Neff,
Nancy Rensen-van de Brink,
dhr. André Derksen hoofdbeheerder KSCC Nijmegen,
ouders Bemboom-de Boer,
ouders Wennekes-van Oijen,
dhr. G. Wennekes en Liza Derksen-Wennekes,
mw. F. Lagarde-Lenten ms. “Femmy”,
mw. Anita Martens-van Wijk,
dhr. Wil Meesters,
fam. Joosten v/h ms. Constatine,

- bijzondere intentie.
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*Dhr. Johan Rattink (Hartbewaking - afd. 770-2)
NIJMEGEN, RADBOUD UMC. GEERT GROOTE-
PLEIN ZUID 10, 6525 GA
* Mevr. Jenny Verlaan-Bult  (Afd. B22 –
kamer 18).
NIJMEGEN, C.W.Z., WEG DOOR JONKERBOS
100, 6532 SZ.
*Dhr. Wim Wanders, m/s Torent
DÜSSELDORF, UNIKLINIK, MOORENSTRASSE 5,
40225 DUITSLAND
*Dhr. Joop den Oudsen (Afd. 5A - kamer 12).
APELDOORN, GELRE,
ALBERT SCHWEITZERLAAN 31, 7334 DZ.
* Dhr. Tonny Driessen.
MILLINGEN A/D RIJN, MOZARTSTRAAT 12,
6566 DP.
* Dhr. Gerus Brugman.
NIJMEGEN, ETUDESTRAAT 12, 6544 RS.
* Dhr. Ton de Vries.
OSS, MEKELENKAMPLAAN 42, 5345 GL.
* Dhr. Gerard de Koning en mevr. Xenia
Merkelbach.
TILBURG, RUINERWOLDSTRAAT 7, 5035 DA.
* Mevr. Carla van Dongen.
DONGEN, GASTHUISSTRAAT 16, 5104 HR.
* Dhr. Jan Heijmen (voorheen Stoomerette) en
mevr. Greet Heijmen.
MILLINGEN A/D RIJN, HEERBAAN 95, 6566 EE.

* Louisa Knubben-Duijts.
RUMPT, HAAFTENSEWEG 3, 4156 JR.
* Mevr. Leny Slokkers-Vermaas.
ZWIJNDRECHT, MARSDIEP 17, 3332 TC.
* Mevr. Greet van Werkhoven.
GENDT, MARGRIETSTRAAT 16, 6691 ZR.
* Mevr. Sipkema.
APELDOORN, CASA BONITA,
ANKLAARSEWEG 91, 7316 MC.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45,
3328 WC.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers
(kamer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
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 WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.
* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo – Afd.
Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1,
6566 DD.

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 onderstaand logo.

http://www.kscc.nl/familieberichten/
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN februari 2018
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 Repetitie Waalkanterskoor

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

Zo. 11-2 11.00 uur

Carnavalsmis Knotsenburg in de Petrus Cani-
siuskerk, Molenstraat  Nijmegen. Celebrant
B.E.M. van Welzenes.
GEEN EUCHARISTIEVIERING DEZE DAG OP HET
KSCC PAROCHIECENTRUM!

Wo. 14-2 Begin vastentijd. Start Vastenactie 2018
Zo. 18-2 11.00 uur Aswoensdagviering
Contactpersoon voor Nijmegen: Hans Wester, telefoon 024-377 75 75,
e-mail: info@kscc.nl

AGENDA KSCC HET ZUIDEN februari 2018

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 ge-
opend.

Di. 27-2 9.30 uur Rikconcours
Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM 2018
Elke derde zon-
dag van de
maand

11.00 uur
Eucharistieviering met ontmoeting in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33
Rotterdam

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

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2018
Alle activiteiten van Schippersverening Sterreschans vinden plaats op

het:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg

Elke laatste
vrijdag van
de maand

19.30 uur Gezellige vrijdagavond

Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen,
e-mail: info@schippersverenigingsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS  ZWIJNDRECHT 2018

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht

Di. 20-2 13.30 uur Binnenvaartsoos
Do. 22-2 13.30 uur Klaverjasmiddag
Contactpersoon voor Zwijndrecht:  Ina Feenstra, telefoon: +31(0)6-19 27 85 60

AGENDA Millingse SV St. Nicolaas  2018
Alle activiteiten van de soos vinden plaats in

Café de Kastanje, Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
Do. 22-2 14.00 uur Soosmiddag
Do. 29-3 14.00 uur Soosmiddag
Contactpersoon voor MSV St. Nicolaas:  Ineke Heijmen,
telefoon: +31(0)6 - 10 11 63 58, e-mail: inekeheijmen64@gmail.com

mailto:info@kscc.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:schre165@planet.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:info@schippersverenigingsterreschans.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:inekeheijmen64@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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De Waalbrug in Nijmegen is tot en met vrijdag 9 februari 2018 tussen
21.00 en 06.00 uur (de laatste nacht tot 08.00 uur) afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Op 6 februari 2018 voerde de Gemeente Nij-
megen namelijk herstelwerkzaamheden aan het asfalt uit, die niet
kunnen wachten tot de renovatie. Daarna voert aannemerscombi-
natie Team Waalbrug in opdracht van Rijkswaterstaat van 7 tot en
met 9 februari 2018 metingen uit aan de brug.

Heb ik last van de werkzaamheden?
Ja, hoewel de 4 huidige rijstroken grotendeels beschikbaar blijven
voor regulier verkeer wordt er toch verkeershinder verwacht.
’s Avonds en ’s nachts, als er minder verkeer is, kunnen er 2 rijstroken
open zijn en er komen enkele weekend- en nachtafsluitingen.
Vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer kunnen tijdens de
renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug en moeten omrij-
den via de Oversteek. OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgan-
gers kunnen tijdens de werkzaamheden de brug wel blijven
gebruiken.

Lees over andere werkzaamheden in Nijmegen op de volgende pa-
gina.

Waalbrug Nijmegen t/m vrijdag 9-2 afgesloten
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Industrieplein Nijmegen afgesloten – KSCC Schippers-
centrum minder goed bereikbaar

In de weekenden van 2 EN van 9 maart is het verkeersknooppunt
Industrieplein helemaal afgesloten van vrijdagavond 8 uur tot maan-
dagochtend 6.00 uur.

In mei/juni start Rijkswaterstaat i.s.m. de gemeente Nijmegen met de
renovatie van de Waalbrug bij Nijmegen. De werkzaamheden duren
tot eind 2019.
Tijdens de werkzaamheden blijft de brug open voor het verkeer.
Toch is niet te voorkomen dat er enige hinder is. Om de doorstroming
van het verkeer door de gemeente Nijmegen te waarborgen zullen
op verschillende andere verkeerspunten in de gemeente verbeterin-
gen worden aangebracht.

De verwachting is dat een deel van het verkeer via de Oversteek
S100 gaat rijden. Om te zorgen dat ook hier de doorstroming opti-
maal zal zijn, worden er nu aanpassingen aan het Nymaplein en het
Industrieplein gedaan.

De aanpassingen aan de pleinen zullen vanaf nu tot en met 16
maart in verschillende stadia worden uitgevoerd. Het KSCC Schip-
perscentrum Nijmegen zal gedurende de werkzaamheden normaal
bereikbaar zijn. Maar maakt u gebruik van het Industrieplein of Ny-
maplein om het Schipperscentrum per auto te bezoeken dan moet
u in deze periode rekening houden met een langere reistijd.

Met uitzondering van de weekenden van 2 en van 9 maart wanneer
het hele Industrieplein is afgesloten. Wij raden u dan aan het Indu-
strieplein geheel te vermijden of indien het niet anders kan de omlei-
dingsborden te volgen.

Wilt u alle werkzaamheden aan het Industrieplein op uw gemak
doorlezen dan verwijzen wij u graag naar de volgende brief van de
gemeente Nijmegen. Lees hier op de website de hele brief.

https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-nijmegen-goed-op-weg/industrieplein/
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Verzorgde vijfdaagse busreis naar Horn-Bad Meinberg Duitsland

Het wordt alweer de 28e keer dat we op vakantie gaan met de KSCC
bus en we gaan er weer een mooie reis van maken, ik hoop dat jullie
allemaal weer meegaan hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Wat gaan we doen?

We gaan naar:
● Horn-Bad Meinberg in het Teutoburgerwald, Duitsland
Wanneer:
● Van 24 t/m 28 september
We verblijven in:
● Waldhotel Bärenstein, nabij Horn-Bad Meinberg
Prijs:
● Alles incl. reis en verblijf in een 2-persoonskamer is € 425,- p.p.
● Alles incl. reis en verblijf in een 1-persoonskamer is € 500,- p.p.
Wilt u mee?
● Meld u telefonisch aan bij Gerard Valk op:

tel.nr: +31(0)6 – 50 21 31 52.
● Of via een e-mail naar gvalk@familievalk.net.
● U maakt een aanbetaling over van € 100,- per persoon naar

IBAN-rekening:
NL 04 RABO 01 35 87 95 23 t.n.v. ‘Stichting KSCC voor Rijn- en
Binnenvaart’ onder vermelding van ‘midweek Teutoburger-
wald’. Het resterende bedrag graag betalen vóór 30 juli.

● Als u mee gaat dan moet u dat voor eind februari laten weten.
Wanner is precies het vertrek?
● We vertrekken op maandag 24 september om 9.00 uur vanaf het

KSCC Schipperscentrum, Nijmegen.

Voor een reis- en annuleringsverzekering moet u zelf zorgen. De annu-
leringsverzekering moet u binnen een week na boeking regelen an-
ders kan het niet meer.

Met vriendelijke groet,

Gerard Valk
T: +31(0)6 – 50 21 31 52
E: gvalk@familievalk.net

Meer lezen: http://www.kscc.nl/verzorgde-vijfdaagse-busreis-naar-
horn-bad-meinberg-duitsland/

mailto:gvalk@familievalk.net
mailto:gvalk@familievalk.net
mailto:gvalk@familievalk.net
http://www.kscc.nl/verzorgde-vijfdaagse-busreis-naar-horn-bad-meinberg-duitsland/
http://www.kscc.nl/verzorgde-vijfdaagse-busreis-naar-horn-bad-meinberg-duitsland/
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Uitnodiging inloopavond over verkeersgeluid
Energieweg/Neerbosscheweg (S100) Nijmegen.

Op 13 juli 2017 vond de tweede bewonersbijeenkomst over de mo-
gelijke oplossingen verkeersgeluid Energieweg/Neerbosscheweg
(S100) plaats. Toen zijn mogelijke (geluidswerende en groene) oplos-
singen gepresenteerd en 'gewogen'.
Ook heeft een groep mensen zich gebogen over het sluipverkeer in
de wijk.

Na deze bijeenkomst zijn verschillende werkgroepen aan de slag ge-
gaan en zijn we gezamenlijk tot een plan gekomen met geluids-
maatregelen in combínatie met vergroening.

Daarnaast is in afstemmíng met de 'focusgroep verkeer' een verkeer-
sonderzoek uitgevoerd bij de Marialaan en omgevíng.

Uitnodiging
Op donderdag 1 maart tussen 19.30 uur en 21.00 uur organiseren we
een inloopavond in het Helicon aan de Energieweg 19 om het plan
met geluidsmaatregelen en de uitkomsten van het verkeersonder-
zoek aan u te presenteren. U heeft dan de mogelijkheid om op het
plan te reageren. Naar verwerking van alle reacties door de werk-
groep gaat het plan voor besluitvorming door naar het college en
de gemeenteraad.

Aanmelding
In verband met de voorbereiding vragen we u om u vóór vrijdag 23
februari aan te melden als u wilt komen via mailadres
r1.peek@nijmegen.nl.

Met vriendelijke groet,

Harriët Tiemens
Wethouder Mobiliteit Nijmegen.

mailto:r1.peek@nijmegen.nl
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Beschrijving
Wegens ruimtegebrek Gispen Kapstok 1016 te
koop aangeboden. In prima staat.
Nieuwprijs € 670,00. Kapstok heeft 8 haken en
8 ophangstangen. Hoogte 198cm, voet door-
snee 35cm, wijdte boven 45cm. Zwart metaal
en mat chroom. Mag weg voor € 375,--.
Ophalen.

Tel: 06 – 53 36 88 44 of e-mail naar:
hjacobs@xs4all.nl

Beschrijving
Het schilderij is ruim 150 jaar gele-
den door een familielid (Pap Ja-
cobs) en al sinds die tijd in de
familie. Wegens ruimtegebrek
moeten wij met pijn afscheid ne-
men. Afmeting doek met lijst is
75x97cm (bxh). Licht beschadigd
en al die jaren nooit schoonge-
maakt.
Is een heerlijk sfeerafbeelding in
nostalgische- en retro horecagele-
genheden.
We zoeken een leuke plek voor
ons familiebezit. Prijs nader over-
een te komen.

Tel: 06 – 53 36 88 44 of e-mail naar:
hjacobs@xs4all.nl

Uitnodiging Open Huis

Met de aannemer de deur uit en het stof van de bureaus, is het tijd
om u het nieuwe onderkomen van het Landelijke Bureau LOVK te
laten zien.

Wij nodigen u dan ook van harte uit een kijkje te komen nemen tij-
dens het Open Huis op woensdag 21 februari a.s. Tussen 16.00 en
18.00 uur bent u welkom aan het Papeterspad 5, 3311 WT Dordrecht.

Bestuur, directie en medewerkers van het Landelijk Onderwijs aan
Varende Kinderen.

PS. Om onze cateraar niet in verlegenheid te brengen, vernemen
we graag van u óf en met hoeveel personen u komt. Mail naar:
landelijk.bureau@lovk.nl

mailto:hjacobs@xs4all.nl
mailto:hjacobs@xs4all.nl
mailto:landelijk.bureau@lovk.nl
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Expositie 'Take me to the river'

Stichting De Bastei en fotograaf Paul Breuker nodigen u graag uit
voor de foto-
expositie 'Take me to the river'.

Tijdens zijn dagelijkse fietstocht over de Waalbrug, ontdekte Paul
Breuker bij toeval de schoonheid van de ladingen die binnenvaart-
schepen vervoeren. Hij verbaasde zich over de kleuren en vormen,
de diversiteit en de abstracties: elk schip voert als het ware een
uniek schilderij met zich mee. Sindsdien hing de fotograaf dagelijks
over de reling om de schepen te fotograferen. Wanneer je deze
enorme kunstwerken ziet, deel je zijn verwondering. Zo dichtbij, maar
nog nooit eerder gezien.

In De Bastei beleef je hoe de rivier hier stad en natuur verbindt. 'Take
me to the river' presenteert een creatieve interpretatie van die ver-
binding en biedt een bijzondere kijk op het verhaal van de rivier. De
foto-expositie is nog te zien t/m 11 maart 2018.

De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83-84 te Nijmegen, telefoon
024 – 329 70 70. De Bastei is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Kijk voor meer informatie en tickets op www.debastei.nl.

www.debastei.nl
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Traditiegetrouw gaat “De
Wandelgang” met haar
tijd mee. We hebben ons
logo
(de stilistisch vormgege-
ven, groene gang) subtiel
een make-over laten
geven. Mooi hè? Echt
2018. Een jaar waar we
met z’n allen de schou-
ders onder zetten.

Om meteen de juiste toon
te zetten, wordt u op de eerste bijeenkomst op 15 februari al meteen
getrakteerd op warme beenham met een mosterd-honingsaus,
aardappelgratin en stokbrood met verschillende soorten kruidenbo-
ter.
Na de overweldigend goed bezochte Nieuwjaarsreceptie aan
boord van de Emily Brönte keren we terug op ons eigen honk, hoe-
wel pas een half jaar geleden betrokken nu toch al heel vertrouwd:
in De Tuin, vlakbij de Molen, met riant uitzicht over de Kralingse Plas.
Deze keer geen spreker. We laten graag al onze gasten aan het
woord. We hebben namelijk heel wat te bespreken. Deze keer niet
over wat er is gebeurd, maar over wat ons nog te wachten staat. De
economie draait weer als vanouds en we willen daar allemaal ons
graantje van meepikken. Er staat ons heel wat te wachten. Wat te
denken van schepen die varen op waterstof of op batterijen? Het
klinkt allemaal heel veelbelovend, misschien wel science fiction,
maar het is fantastisch dat de binnenvaart zo met z’n tijd meegaat.
Precies, net als “De Wandelgang”!

Volgende bijeenkomsten:
15 maart 2018, 19 april 2018, 17 mei 2018, 28 juni 2018
Meer informatie: bezoek www.dewandelgang.nl.

www.dewandelgang.nl
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Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht nieuwsbrief

Het Maas Binnenvaartmuseum brengt sinds kort een nieuwsbrief uit.
In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

● ‘Gluren bij de buren’ waarbij twee verenigingen uit de buurt
een cultureel evenement organiseren om hun reilen en zeilen
te belichten.

● Het programma van Rondvaartboot Gouverneur 2018, de ei-
gen rondvaartboot van het museum.

Wilt u door het museum op de hoogte gehouden worden van hun
activiteiten gedurende het komende jaar? Abonneer u dan op de
nieuwsbrief. Stuur een e-mail met dit verzoek naar
info@maas-binnenvaartmuseum.nl Of bezoek hun website voor het
laatste nieuws, activiteiten, filmpjes en foto’s. Wilt u meer weten over
het Binnenvaartmuseum ga naar www.Maas-binnenvaartmuseum.nl

7 februari 2018
Vanuit Lermoos sturen wij, Myrthe, Elsa, Richard, Marieke, Vincent,
Ilona, Wesley, Jolanda en Henry de hartelijke groeten.

Vakantiegroeten uit Lermoos

mailto:info@maas-binnenvaartmuseum.nl
www.Maas-binnenvaartmuseum.nl
www.Maas-binnenvaartmuseum.nl
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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 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: (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:
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.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

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:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax  (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden: (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
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Christoffel Nieuwsbrief 4 verschijnt op 22 februari 2018.
Deadline: 19 februari.

Aan dit nummer werkte mee:
Henry Mooren, Gerard Valk, Hans Jacobs.
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.

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
W: www.kscc.nl

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
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