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Vakantie, kom tot jezelf! kom tot rust! De afstand die je af moet 
leggen is niet zo groot. Het is de afstand tussen je buitenkant en je 
binnenkant.  Als  daar  geen  vrede  is,  zul  je  nergens  ter  wereld 
vakantievreugde vinden. Is er vrede en vreugde in je hart, dan kun je 
gaan waar je wilt. Vakantie is ook tijd vrij maken voor mensen die niet 
op vakantie kunnen. Eenvoudig met aandacht en sympathie, mensen 
helpen die tegenslag hebben. Vriendschap geven aan mensen die ook 
in  de  drukste  vakantieoorden eenzaam blijven.  Dankbaarheid  tonen 
voor hen die zich voor ons uitsloven in hotels en restaurants.Anders 
gaan leven, oog krijgen voor de natuur. Stil genieten van de wonderen 
om ons heen en  goedkoop gelukkig zijn.
Als  parochie  willen  we  de  vakantieperiode  inluiden  met  een 
openluchtmis, op zaterdag 30 juni as. om 19.00 uur.

 De eucharistieviering van zaterdag 30 juni wordt gehouden in en 
rond de kiosk in het Zeven-Eeuwen-Park.

 Het kinderkoor en het gilde luisteren deze viering op.
 U wordt verzocht een tuinstoel of een plaid mee te brengen om 

op te zitten.



 Kinderen (ook  de  kleinere)  /  het  is  een  gezinsviering,  zijn  van 
harte welkom.

Samen Gods zegen vragen over onze vakantietijd is een goede start 
van het vakantieseizoen
Voor iedereen een prettige vakantie toegewenst.
Pastorale Eenheid Heilige Lambertus, Nistelrode – Vorstenbosch.



zaterdag 30 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Pieta de Veer-Danen en Th.v.Lith-v.d.Wetering (verj vader) 
en Corrie  Timmermans-v.Bekkum (bejaarden Wevershof)  en 
Tonnie v.d. Hoogen(verj)

19.00uur: GEZINSVIERING /OPENLUCHTMIS
met zang van het kinderkoor en medewerking van het 

gilde
familie  v.Dinther-Exters  en fam.v.d.Ven-Sanders  (nms 
kinderen en kleinkinderen)  en Grard Jansen en Leen Jansen-
den  Dekker  en Jas  en  Drieka  v.d.Bogaart-Kouwenberg  en 
Carola Cuijpers-Suppers(verj, nms kinderen en kleinkinderen) 

zondag 1 juli   
09.30  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
overl.ouders v.  Dijk-Verkuijlen (verj  moeder)  en Albertus en 
Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers

maandag 2 juli
19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING
20e jgt Jan Schoonenberg en Doortje Schoonenberg-v.Tilburg 

woensdag 4 juli
19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
Jaske Geurden (verj)  en 1ste jgt Doortje v.d.Velden-Borneman 
en uit dankbaarheid en spoedig herstel  en Sjaan Hanegraaf 
en  overl.fam.  v.  Zutphen  en  Hanegraaf  en zr.Adalarda 
Gijsbers (haar sterfdag), Gerrit Nuijen en overl.fam.Nuijen en 
Gijsbers

donderdag 5 juli
10.30  uur:

EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

vrijdag 6 juli
13.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING
huwelijk van Leo v.d.Broek en Anouk Langenhuijzen

zaterdag 7 juli met zang van het seniorenkoor
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 



uit  dank  bij  50-jarig  huwelijk  van  Willie  en  Bertha  Arts-
v.d.Heijden  en  ouders  Arts-v.d.Bolt  en  ouders  v.d.Heijden-
v.d.Heuvel

19.00uur:EUCHARISTIEVIERING
1ste jgt  van  Ida  Verstegen-Hendriks  en Harrie  v,d.Heijden 
(nms buurtschap Loo/Hoogstraat) en Jaske en Dina Geurden-
Klaassen  en ouders  v.d.Burgt-Ruijs  (verj  vader)   mg  Anna 
Timmers-van Dijk,Johan Timmers, dochter Lia en schoonzoon 
Jan  (nms  fam.  van  Dijk)  en Harrie  en  Antonia  Spierings-
v.d.Wetering (jgt moeder)

zondag 8 juli   
09.30  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
10e  jgt Mark Timmers en Albertus en Cornelia Kling-Derks en 
fam. v.d.Laar en Ria Leenhouwers. 

Worden 1 juli gedoopt:
 Vince,zoon van Jeffrey Dufhues e Angelique v.d.Lee, Kruisstraat
 Jannes, zoon van Jan en Marike v.Erp-Coppens, Urnenveld
 Fleur,,dochter van Twan Theunissen en Hielke Mutsaers



Workshop Mandala tekenen
Donderdagmorgen 28 juni geeft Willemien Geurts een workshop Mandala 
tekenen. Informatie of aanmelding: Willemien Geurts, tel. 612022.

Expositie schilderijen in bibliotheek Nistelrode
In de maanden juni en juli is er in de bibliotheek een schilderijenexpositie 
van mevrouw Heerkens tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Voor 
informatie over de openingstijden zie  www.bibliotheeknistelrode.nl of 
bel: 611555.

geen zomerstop kienen bij KBO Nistelrode
In het maandoverzicht van juni  staat vermeld,dat voor het kienen een 
zomerstop geldt tot 22 augustus. Omdat veel ouderen in de zomer thuis 
blijven, is de behoefte groot om in deze periode door te gaan met kienen. 
Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers zijn we er in geslaagd aan deze 
wens tegemoet te komen.   Dus met ingang van 11 juli is er elke twee 
weken  op  woensdagmiddag  van  14.00  tot  16.00  uur  kienen  in  de 
Wevershof

groep 8 De Beekgraaf ‘switcht’ op 27 juni
Op  woensdagavond  27  juni  neemt  basisschool  De  Beekgraaf  officieel 
afscheid van de kinderen van groep 8. Dit doen ze altijd op eigen wijze. 
Rode draad tijdens deze avond is de musical ‘Switch’. Deze vrolijke musical 
wordt opgevoerd door alle kinderen van de groepen 8a en 8b en is bedoeld 
voor de ouders van deze schoolverlaters. Na de uitvoering zal er nog een 
gezellig samenzijn plaats vinden, waarbij ook alle leerkrachten aanwezig 
zijn. 

Beste inwoners van Nistelrode,
De Fancyfair in Vorstenbosch  is op 7 oktober a.s. De voorbereidingen zijn al 
begonnen:o.a. de organisatie van de grote loterij. Het is al vele jaren de 
gewoonte en met succes om ook in Nistelrode loten aan te bieden ter 
ondersteuning van onze zeven Vorstenbosche missionarissen. We hebben 
als  comité  het  volgende  idee  uitgewerkt:  hoe  meer  loten,  des  te 
voordeliger d.w.z.1 lot kost € 1.50, 4 loten kosten € 5.00 en 9 loten € 10.00. 
Hoe meer loten hoe meer kans op de hoofdprijs van € 250.00. Bij voorbaat 
dank voor uw bijdrage, Het Fancyfair comité Vorstenbosch

Zomeropeningstijden bibliotheek Nistelrode
In de periode van maandag 2 juli tot en met vrijdag 10 augustus heeft de 
bibliotheek gewijzigde (zomer-)openingstijden. Deze zijn als volgt:
Maandag: 10.00 – 12.30 uur  en 18.00 – 20.00 uur,dinsdag10.00 – 12.30 
uur,  woensdag:  10.00  –  12.30 uur,donderdag gesloten,vrijdag:  10.00  – 
12.30 uur  en 18.00 – 20.00 uur, zaterdag:10.30 – 12.30 uur 
Wilt u graag lezen in de zomerperiode en u heeft nog geen abonnement? 
Tarieven  lidmaatschap:0  –  12  jaar  gratis,  13  –  17  jaar:  €  2,50 
jaarabonnement:  18 – 64 jaar:   € 27,-  jaarabonnement 65+:  € 20,25 
*jaarabonnement, 18 + € 8,- kwartaalabonnement, 18+ € 12,50 voor ieder 
2e abonnement binnen één gezin. 
*Betaling d.m.v. automatische incasso: € 2,00 korting per jaar. 

http://www.bibliotheeknistelrode.nl/


De medewerkers van de bibliotheek wensen U een prettige zomervakantie 
toe. 

Dienstencentrum “de Stekkerhoek”
Gezien het grote aanbod, heeft Dienstencentrum “de Stekkerhoek” voor 
korte tijd een tijdelijke opvangkamer geopend voor cliënten met een CIZ 
(Centrum indicatiestelling zorg)-indicatie voor kortdurend verblijf.

stichting jeugdbelangen    foto’s
Het heeft eventjes geduurd,maar de foto's van de Koninginnedag en de 
Wandeldriedaagse  op  onze  website.  Ga  snel  kijken  of  je  erbij  staat 
op:www.sjb-nistelrode.nl 

In de Heer overleden
 Op 18 juni is in het ziekenhuis te Oss na een kort ziekbed Riek van 

den Heuvel - van Dijk uit de Heuvelstraat overleden. Ze was 83 jaar 
oud, echtgenote van Johan van den Heuvel, moeder van Nellie (met 
Jan), Gerard (met Annie), Pieter (met Hannie) en Marjan. Ze was dol op 
haar 8 kleinkinderen met partners en 7 achterkleinkinderen. Ze hield 
van gezelligheid om zich heen en van gezelschap om te buurten en te 
kaarten.

 Op 89-jarige leeftijd is Kee van Heumen-van de Wetering gestorven 
temidden van haar dierbaar gezin. Ze mocht al jong hard werken en 
heeft dat als haar levensmotto gehandhaafd. Ze was getrouwd met 
Martien van Heumen, die 10 jaar geleden is overleden. Tot het laatst 
was ze druk bezig met en voor haar kinderen, André-Nori, Wim-Maria†, 
Ad, Johanna-Toon, Lia-Chris, Jeanne-Cor, Mia-Jos, Martien-Marij, en haar 
klein- en achterkleinkinderen.

Mogen zij rusten in vrede.

Uitzending WAN-TV:
Zoals aan de lange lijst te zien is, heeft het WAN TVteam het druk gehad de 
afgelopen maand. Natuurlijk hebben we geprobeerd om in elke kern van 
Bernheze gevarieerde onderwerpen te filmen. Ook in Loosbroek is ons TV 
team druk in de weer geweest. In Loosbroek zijn zij o.a. bij de Open dag 
van de Bos geweest, maar ook bij het Business Gala, de roefeldag en bij 
Sportz! On tour. Voor elk wat wils, e.e.a. onder voorbehoud.
De  onderwerpen  voor  zondag  1  juli,  dinsdag  3  juli  en  vrijdag  6  juli, 
uitzendtijd: telkens om 18.00 uur op WAN tekst-TV:
28 mei pinksterraces, Heesch 2 juni Roefeldag HDL, Nistelrode 2 juni 
Adri van Lokven onderscheiding, Nistelrode 3 juni Gildendag, Nistelrode, 
3 juni Open dag Bernhezer Omroep Stichting, Loosbroek,  6 en 8 juni 
Wandel  drie-  en  vierdaagse,  Nistelrode  en  Vorstenbosch,  7-8  juni 
Bernhezer Business Gala 2007, Loosbroek 10 juni Braderie en kermis HD 
in het teken van de veiligheid 11 juni Onthulling eerste kunstwerk plan 
Zwarte Molen, Nistelrode 14 juni Fietsen met een missie, uitreiking fiets 
17 juni Wijkconcert Kon. fanfare St. Willibrord Heeswijk 19 juni Sportz! 
on tour Loosbroek  20 juni Sportz! on tour, Heesch,  21 juni Zoethout 



optreden  de  KanZ,  Nistelrode,  22  juni  Galabal  groep  8  bij  BOBZ, 
Nistelrode,  23  juni  Workshop  Efkes  Anders  i.v.m.  20  jarig  bestaan, 
Nistelrode.
Focus op: Palmboom bij Hans de Visser Dinther Extra: de Blauwe Doffer
Namens de Bernhezer Omroep Stichting  wensen wij  iedereen een fijne 
vakantie met veel mooi weer toe.

Kindervakantieweek Stichting Jeugd belangen     herhaalde 
oproep!!!

De commissie van de kindervakantieweek vraagt nog vrijwilligers om te 
schminken en wel op dinsdag (hele dag) en op woensdag (tot 2 uur). 
Voor  inlichtingen  over  het  schminken  kunt  u  bellen  naar  Margreet 
Jansen: 0412-472002
Er is ook nog (bijna) geen reactie gekomen op het volgende: 
•We  zijn  naarstig  op  zoek  naar:  sarapoppen (evt.  lenen), 
•piratenkleding (voor deze poppen),  •en veel  kinderpetjes (mogen 
oude petjes zijn bv. reclamepetjes,  veel  mensen hebben ze 
ergens  liggen) en  •keuken-  en  wc-rollen om  mee  te  knutselen. 
(iedereen  gebruikt  deze,  dus  allemaal  sparen  zodat  de 
kinderen tijdens deze week kunnen knutselen.)

Voor inlichtingen over de benodigdheden kunt u contact opnemen met 
Katicia van Schijndel:  613311.U kunt de spullen ook afgeven  (onder de 
carport zetten) op Kromstraat 29. ALVAST BEDANKT!!


	groep 8 De Beekgraaf ‘switcht’ op 27 juni
	Zomeropeningstijden bibliotheek Nistelrode
	stichting jeugdbelangen 		   foto’s	
	Kindervakantieweek Stichting Jeugd belangen 	    herhaalde oproep!!!

