
no.1574     17 februari 2007 

Carnaval is spelen met zichzelf, “kijk, zo zou 
ik ook kunnen zijn.”

Het is een eigen gezicht niet meer ernstig 
nemen,

maar lachen achter een mombakkes van papier.

Carnaval is spelen met zijn leven en met de 
rolverdeling in de maatschappij.

Het is alle carrièremensen in het ootje nemen,
en lachen achter een mombakkes van plezier.

Ik denk dat God een meester is in carnaval.
Wij zien van Hem of Haar alleen de mom; een bloem, 

een regenboog,
een stormwind of een lichte bries.

Soms komt hij onverwacht achter een mom van een 
onaanzienlijk mens;

gekwetst, vernederd, zeer aangedaan......



Er komt een tijd dat  -carnaval voorbij- het 
mombakkes wordt afgelegd.

En dan, van aangezicht tot aangezicht, wordt de film 
weer teruggedraaid.

“Kijk eens, ik had honger en jij hebt mij niet 
herkend,

en toch gaf jij mij te eten....
Kom binnen en vier het leven, het echte leven deze 

keer.”



zaterdag 17 februari        
16.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING CARNAVAL
Martien v.Herpen (nms M.Refutu)

19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor 
ouders Arts-v.d.Bolt en overl.fam.en mg Harrie v.d.Heijden 
en André  en  Dina  v.d.  Rakt-v.d.Westen  en Grard 
v.d.Bogaart  en Piet  v.Kessel,  overl.  familie  v.Kessel  en 
overl.  fam.v.d.Heijden  en mg  Mien  v.Dijk-Houtum en   
Johannes en Antoine Bierman  en  overleden familieleden 
van leden van Stichting Carnaval: Bert en Stina Pennings-
Hendriks, Annie Plazier-Pennings, Jan Pennings, Jan Brands, 
Frans v. Venrooy, Piet en Kea Exters, Riek Schouten. Henk 
v.Gaalen, Theo Steevens..Mies van Hintum,Wim Hoes, Piet 
Rovers († Geffen), Mark van Gerwen (†Zeeland), Manoek 
Pittens, Bert en Jo Raymakers- Verkuijlen (†Vorstenbosch), 
Fred Post, overleden ouders Vogels-van Tilburg, Jan Vogels 
en  Lenie  Toonen.  Martien  en  Annie  Timmers-van  den 
Heuvel, Jan Exters en Cindy Exters, opa van Soesbergen en 
zoon Henk en Wim Bekkers 

zondag  18  februari 
 

CARNAVAL
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Simon  Hanegraaf,  echtgenote  en  kinderen  en  jgt  Anna 
v.d.Wiel-v.d.Ven  en Albertus en  Cornelia  Kling-Derks  en 
fam.v.d.Laar  en Ria  Leenhouwers   en fam.Raijmakers-
v.Kreij

maandag 19 februari          
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

woensdag 21 februari 
  ASWOENSDAG

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  met  zang  van  het 
seniorenkoor

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van dameskoor
overl.ouders v.d.Broek-v.Delst en zoon Martien  en jgt Cor 
v.Dijk en Jan Smits

donderdag 22 februari   
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek



zaterdag 24 februari          EERSTE   ZONDAG  VAN  DE 
VEERTIGDAGENTIJD       

16.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING
mg Pieta de Veer-Danen en ouders v.d.Velden-v.Tilburg (jgt 
moeder) en Jet v.d. Wielen-Pepers en uit dankbaarheid bij 
25-jarig  huwelijk  van  Wilma  en  Bert  Tax-v.d.Wielen  en   
ouders v.Dinther-Hanegraaf(verj mam) en Arjen v.Berkum

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
Rudolf v.d.Heijden (40ste jgt) Matina v.d.Heijden-v.d.Ven en 
Jan v.d.Heijden  en ouders v.Eenbergen-v.d.Burgt en Bert 
Bressers  en ouders  v.d.Cammen-v.Eenbergen  en Jan 
Wijdeven en familie  en Vera Welerubun(verj) en jgt ouders 
Kling-v.d.Akker , dochters Bets en Lies  en ouders Vissers-
v.d.Laar  en Johanna Lange-Raijmakers  en ouders Vissers-
v.d.Laar  en Johanna  Lange-Raymakers  en Marion 
Martens(verj)  en Nardus  Raaijmakers  en  Grada 
Raaijmakers-v.Santvoort

zondag 25 februari             EERSTE  ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 
overleden familie-v.Dijk (verj Jan)  en Maria Ploegmakers-
Frije  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d.Laar 
en Ria Leenhouwers  en Dora v.d.  Heijden-v.d.Heuvel  en   
ouders v.d.Heijden-v.d.Hurk, en dochters Bertha en An en   
ouders v.Dijk en Verkuijlen en familie en Mien v.d.Kamp-de 
Veer

RKSV Prinses Irene Supportersclub   jeugdtoto  (2007) 
jeugdcarnaval

 De opbrengst van de jeugdtoto in week 5 bedraagt € 550,75.
 I.v.m.  carnaval  wordt  in  de  week  (8) van  carnaval  op 

donderdag (ipv  dinsdag)  ingeleverd.  De  medewerkers  wordt 
gevraagd voor     carnaval de totobriefjes op te halen.

 Voor de jeugd t/m 14 jaar, van de voetbal- en korfbalclub, is er 
op donderdag 15 februari  van 19.00 uur tot  21.30 uur  een 
carnavalsavond in de kantine van de vereniging. Deze avond 
wordt opgeluisterd door jeugdprins Dennis en adjudant Tom, 
prins  Edwin  met  zijn  adjudant,  de  Raad  van  Elf  en  de 
muziekkapel.  

toneelvereniging Efkes Anders  20-jarig 
bestaan



In 2007 viert  toneelvereniging “Efkes Anders” haar 20-jarig 
jubileum.  Daarom  wordt  er  een  musical  opgevoerd:  “Un 
fatsoenlijk durske”. In dit jubileumjaar is de uitvoering in “De 
Pas” te Heesch. Er is een avond- en een matineevoorstelling. De 
première is op zaterdag 3 maart  om 20:00 uur, het matinee op 
zondag 4 maart om 15:00 uur. Kaartjes kosten € 7,00 per stuk en 
zijn  via internet te bestellen: www.nistelrode.com/efkesanders   
en slijterij Nelissen, Delst  5.

Katholieke Bond van Ouderen is op zoek naar nieuwe 
leden.

De KBO richt  zich  op  mensen  van  55  jaar  en  ouder.  De  vele 
ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten,  die het lidmaatschap 
van de KBO biedt, zijn voor ouderen onmisbaar om midden in de 
samenleving te blijven staan en op de hoogte te blijven van de van 
belang  zijnde  ontwikkelingen.  Voor  geïnteresseerden  is  er  op 
donderdag  15  februari van  14.00  uur  tot  16.00  uur  een 
informatiemiddag in De Wevershof. 

“Geef om vrijheid”    Collecte  van  Amnesty 
International
Mensenrechtenorganisatie  Amnesty  International  houdt  van  11 
t/m  17  februari een  collecte.  Amnesty  zet  zich  in  voor  de 
vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle 
politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging 
van martelingen, politieke moorden en “verdwijningen”. Vrij  zijn 
van  discriminatie  is  een  mensenrecht  waar  Amnesty  ook  voor 
strijdt. Mocht u de collectanten niet treffen; ze staan vrijdag ook op 
de markt.

Afrika-Engakoor   zondag18 
februari
Op carnavalszondag,18 februari zal het Afrika-Engakoor in Oss in 
de St.Josefkerk, Oude Molenstraat 8, de kerkdienst van 10.00 
uur sfeervol opluisteren.

BobZ jongerencentrum viert Carnaval 
Vrijdagavond 16 februari is het Carnavalsbal voor groep 7 en 8 en 
middelbare  scholieren.  Aanvang  20.00  uur. 
Carnavalszondagmiddag is Bobz open van 14.30 uur tot 18.00 uur. 

Carnaval op “de KanZ” optocht begint om 
10.00 uur  
Op 16 februari is het  carnaval op “De KanZ”. De KanZ staat die 
dag in het teken van circus. Om 10.00 uur vertrekt de optocht.. 
Alle  kinderen  doen  mee.  De  route  is:  Maxend,  Kloosterhof, 

http://www.nistelrode.com/efkesanders


Kerkhoflaan, Binsbergenstraat Franciscanesseweg, Wevershof, nog 
een keer Kerkhoflaan, Parkstraat, Laar, Maxend, Om +11.15 uur is 
het einde. De kinderen van “de Kanz” hopen van harte op veel 
belangstelling langs de route. Bij slecht weer start de optocht om 
12.30 uur.

Carnavalsbaby in het Weversrijk
Wordt uw zoon of dochter geboren tijdens carnaval 2007 of kent 
U iemand die in die periode een kind verwacht? Meld het kind na 
de  geboorte  aan  door  te  bellen  met  06-53788630  of  06-
53652151  of  spreek  een  bestuurslid  aan  van  de  Stichting 
Carnaval

Oud papier           Stichting  Vrienden  van  onze 
Missionarissen 
Donderdag  15  februari  wordt  papier  opgehaald  in  het 
buitengebied en De Zwarte Molen.
Viering in het teken van Carnaval zaterdag 
19.00 uur
Zaterdagavond  (17  februari)  om 19.00 uur  staat  de viering in het 
teken van Carnaval. Carnavalsstichting de Wevers verzorgt deze 
viering  in  samenwerking met  het  Con  Fuocokoor.  Het  thema is 
"Samen bouwen op een stevig fundament". 
Met  deze  viering  wil  stichting  Carnaval  meewerken  aan  het 
bouwen van een Weversrijk waarin iedereen zich thuis voelt.

Vastenavond
Carnaval  is  altijd  nog  het  vastenavondfeest:  het  luidt  een 
serieuze periode in. Als het feestgedruis op carnavalsdinsdag is 
weggeëbd,  breekt  een  dag  later  -op  Aswoensdag-  de 
Veertigdagentijd aan. Deze periode heeft tegenwoordig vooral 
de functie  van bidden,  bezinning en solidariteit,  terwijl  vroeger 
meer de nadruk op vasten lag.
Op Aswoensdag  zijn er H.Missen om 09.30, en om 19.00 uur. In 
beide vieringen wordt het  askruisje uitgereikt. Het is deze dag 
ook vasten- en onthoudingsdag.

CV De Hossende Wevers   rommel  & 
boekenmarkt 
Zondag 18 is er  een rommel- en boekenmarkt in partycentrum ’t 
Maxend,, Maxend 22.  U kunt een kraam huren voor € 10 á 2m. 
Aanmelden  voor  26  februari:  sandra2001@zonnet.nl   
Telefonische aanmeldingen en/of informatie Sandra 610820,b.g.g 
Dorien tel:06-40260673. Zaal open vanaf 08.30 uur. Voor publiek 
vanaf 10.00 uur.

mailto:sandra2001@zonnet.nl


CV de Hossende Wevers    rectificatie tijdstip 
playbackshow 
De playbackshow in zaal ’t Maxend is op maandag 19 februari 
(niet op 18 februari) Excuses!

Jeugdraod van elluf in het Weversrijk
CS de Wevers is op zoek naar kinderen die graag mee voorop 
willen  gaan  in  het  jeugdcarnaval.  De  stichting  kijkt  of  het 
mogelijk is om een  jeugdraod van elluf op te richten. CS de 
Wevers wil in contact komen met volwassenen die dit,  zonder 
verplicht  lid  te  worden,  willen  begeleiden.  Wil  je  veel 
carnavallen…mail dan naar stichting@de-wevers.com, spreek 
iemand van het bestuur aan of let goed op tijdens het Carnaval.
Het is mogelijk om als ‘burgerlid” mee te draaien in commissies. 

Stichting Jeugdbelangen               Inschrijving 
kindervakantieweek 2007 (6,7,8 aug.)

Dinsdag  27  februari is  de  inschrijvingsavond  voor  de 
kindervakantieweek  2007  in  Jongerencentrum  BOBZ.  De 
inschrijvingsavond  is  van  19.00uur tot  20.30  uur.  Later  -  of 
telefonisch aanmelden is niet mogelijk  !!   De kindervakantieweek 
is voor alle kinderen in Nistelrode die na de zomer naar groep 3 
gaan  t/m  de  kinderen  die  na  de  zomer  naar  het  voortgezet 
onderwijs gaan. Ook kinderen die buiten Nistelrode naar school 
gaan nodigen we hierbij uit. Bij inschrijving: CHIPPEN of contant 
betalen. Deelname is €10,- . Kinderen die naar groep 7 of 8 gaan of 
schoolverlater zijn, kunnen meedoen met het avondprogramma. 
Dat is €1,- extra.

De Eijnderic. 
knutselworkshop

Er is nog plaats voor de knutselworkshop  (niet  op  de  woensdag), op 
vrijdag  23 februari van 14.00 – 16.00 uur voor kinderen van 5 t/m 
8 jaar.  Voor info./inschrijvingen: Ria van Lanen tel: 611055.

Kleurrijke expositie in de bibliotheek.
Peter Mul van ’t Kantje in exposeert in bibliotheek. Van zaterdag 3 
februari  t/m  eind  maart  is  er  in  de  bibliotheek  een  bijzonder 
kleurrijke  schilderijenexpositie  te  bezichtigen.  De  meeste 
schilderwerken staan afgebeeld op heel grote doeken. Alle werken 
zijn  geschilderd  met  acrylverf.  De  expositie  is  tijdens  de 
openingsuren van de bibliotheek te bekijken.
 

Kinderkoor  :  Op  24  februari  is  er  geen repetitie van  het 
kinderkoor
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