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Het  NCB-Mannenkoor  zingt  op  zaterdag  1  september  om 
19.00 uur in de H.Eucharistieviering in onze kerk.

Het Mannenkoor is opgericht in 1968 door medewerkers en 
met jarenlange steun van de toenmalige Vee-en Vleescentra-
le van de NCB en nu Sovion in Boxtel.

Het koor bestaat uit ruim 50 leden die graag zingen. Zij wonen in 35 plaatsen in 
De Kempen, De Meijerij en het Land van Cuijk.

Het  repertoire  bestaat  o.a.  uit  religieuze-  en  profane  muziek  van  vele 
componisten zoals Gruber, Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Grieg en Verdi.
Regelmatig staan ook  meer luchtige liederen en Oost-Europese muziek op het 
programma.
U kunt  het  koor  regelmatig  horen  bij  optredens  in  Eucharistievieringen in  de 
regio.
Ook wordt meegedaan aan concerten met andere koorgroepen en muziekgezel-
schappen binnen en buiten Brabant.

De wekelijkse repetitie is op woensdagmiddag in de H.Hartkerk te Veghel en 
staat onder de bezielende leiding van Jan Heesakkers uit Mariahout.
De orgelbegeleiding is van Ton Harterink uit Veghel.



zaterdag 1 september  augustus
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Frans en Jans v.d.Heuvel en uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk en overl. 
ouders v.d.Ven-v.Lith en Riek Pennings-v.Heesch en jgt zoon Henri en Riek 
v.d.Heijden-Hoefnagel en ouders v.d.Wielen-v.d.Laar en overl. fam. leden

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het NCB koor
alle leden en overl.leden van RKSV Prinses Irene en ouders v.d.Wetering-
Exters en familie  en Gerda v.Dijk-Smits  en ouders v.Santvoort-Hendriks 
(verj moeder) en Marietje v.Lieshout-Wolf en zoon André en Maria v.Es-v. 
Boxtel  en jgt Tien Kerkhof en overl.fam.Kerkhof-Gloudemans en fam.v.d. 
Akker-v.Herpen

zondag 2 september    
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Afrika-Engakoor

voor  de levende en overleden leden van het  Afrika-Engakoor (10 jarig 
bestaan) Aloysius Renjaan (nms buurtschap v.Binsbergenstraat)  en Alber-
tus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers en Jo 
v.d.Velden-v.Rooij  (†Volkel)  en fam.v.Rooij-v.d.Heijden  en Toon  v.Es  en   
Gerarda  v.d.Wetering–v.d.Heijden  (verj),  André  v.d.Wetering  en  Rudy 
Loeffen

maandag 3 september
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Bert v.Geffen en Drika v.Geffen-v.d.Ven (jgt Bert)

woensdag 5 september  
19.00 uur: EUCHARISTIERING 

Wim en Riek Wijen en Thea Wijnen

donderdag 6 september  
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

Jas en Kee v. Rooij

vrijdag 7 september  
13.30 uur: EUCHARISTIERING 

huwelijk van Margot v.Helvoirt en Jochem v.Dinther

zaterdag 8 september  augustus
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING   OPEN KERKWEEKEND

Lennard v.Eenbergen en overl.fam.v.Eenbergen-v.d.Velden en fam.v. Hout-
v.d.Velden en ouders v.d.Wetering-v.Nuland en Martinus v.Delst en Johanna 
v.d.Rakt 

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor
Hendrikus v.Dijk (zijn verj)  en ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en 
André en Esmee Bekkers (jgt moeder)  en mg Jaske Geurden en Dina 
Geurden-Klaassen en Johanna Lange-Raymakers en 8ste jgt Jas Ruijs en   
Bert v.d.Middegaal (verj)  en overl.ouders v.d.Bogaart-v.d.Aa, zoon Bert en 
echtgenote

zondag 9 september  OPEN KERKWEEKEND



09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 
Jo v.Zeeland, Mariëlle en Christien en Albertus en Cornelia Kling-Derks en 
fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

wordt zaterdag 1 september gedoopt:
   Senn, zoon van Sjoerd v.d.Wetering en Dayenne Corsten, Heuvelstraat

worden zondag 2 september gedoopt:
 Giel, zoon v. Leon Kerkhof en Natasja Verstegen
 Febe, dochter van Iwan en Esther Janssen-v.Os

Aanvulling op overlijdensbericht Aloysius Renjaan
Van de werkgroep Pastorani ontvingen wij de volgende aanvulling: Aloysius Renjaan 
was de laatste nog in leven zijnde Keieese man van de 1e generatie uit de Molukken, 
Indonesië.

Afrika-Engakoor jubileum
• Zondag 2 september wordt het 10-jarig bestaan gevierd in de viering van 09.30 uur.
.

KBO Bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch vrijdag 5 oktober
Deze bedevaart wordt speciaal georganiseerd voor leden van de KBO. Niet-leden zijn 
ook  van  harte  welkom.  Aanmelding  kan  uitsluitend  via  het  secretariaat  van  de 
plaatselijke KBO-afdeling.(W.Timmers, Hoogrstr.14,  403639)  Uw aanmelding dient uiterlijk 
5 september a.s. binnen te zijn. Kosten: € 10,00 p.p. te voldoen bij aanmelding!

Theatershow voor senioren in De Pas Heesch
26 september is er in De Pas te Heesch een speciale theatershow voor senioren: 
“Terug naar toen”.  De toegangsprijs is normaal €  11,00. Op vertoon van de KBO-
pas is de toegangsprijs slechts € 7,50. Zaal open om 20.00 uur, aanvang 20.15 uur.

Gymclub KVO/KVB:
Op woensdag 5 september beginnen de gymavonden weer in sporthal “De Overbeek“. 
De eerste groep begint om 19.00 uur en de volgende om 20.00 uur.

Katholieke Vrouwenbeweging Brabant             openingsavond van de KVB
Dinsdag 4 september start het nieuwe seizoen met een optreden van “Turbo Toos en 
Super Stien”

Stichting HAFA-Opleiding      Wil jij ook muziek maken?
De Stichting HAFA-Opleiding Nistelrode heeft voor de workshops blokfluit en 

slagwerk nog enkel plaatsen vrij!!!
Wil jij muziek gaan maken en weet je nog precies welk instrument je wilt gaan 
spelen; schrijf  dan snel in voor een van de workshops. Binnenkort starten we 
weer met de workshops voor kinderen vanaf groep 5. Naast algemene muziek-
kennis en kennis over verschillende instrumenten wordt de basis van de blokfluit 
of  slagwerkinstrumentje  geleerd.  De  workshops  bestaan  uit  +15  wekelijkse 
lessen van 45 minuten.  Na deze workshop heb je  een goede indruk wat  de 
mogelijkheden  zijn.  Dan  kun  je  een  verantwoorde  keuze  maken  voor  een 
muziekinstrument.



Wil je meer informatie? Neem dan even contact op met: Tiny de Vries, Weidestraat 
16, tel. 612525 of Peter Timmers, Stekstraat 17. tel. 612514

rksv Prinses Irene    trainer-coach gevraagd
Het korfbal recreantenteam van Prinses Irene is (nog steeds) op zoek naar een trainer-
coach. Als jij het leuk vindt om dit team op woensdagavond te begeleiden dan kun je 
contact opnemen met Jos Bongers, tel. 0412 – 612355.

Koren- en vieringoverleg woensdag 12 september
Woensdag 12 september is er om 20.30 uur koren- en vieringen overleg in de Pa-
rochiezaal

BeterBewegen    nieuw seizoen
BeterBewegen begint op 4 september van 09.30 uur tot 10.30 uur in sporthal “de 
Overbeek” aan de Hoef. Nieuwe leden zijn van harte welkom. “Dames kom een 
keertje kijken en meedoen”.



Uitzending WAN-TV:
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Het weer was weer ouderwets echt 
Nederlands; regelmatig een buitje en temperaturen rond de 22 graden. Voor ons TV 
team was  het  een  rustige  periode.  Daarom hebben  we  deze  uitzending  minder 
onderwerpen, maar zijn het zien meer dan waard. Helaas hebben we geen Focus 
op… door de vakantie. Mocht u een hobby hebben die u onder de aandacht wilt 
brengen  in  Focus  op…meld  u  dan  aan  bij  de  Bernhezer  Omroep Stichting  via: 
redactie@wantxt.nl.  of  telefonisch:  0413-296089.Hierbij  de  onderwerpen  voor 
zondag 2 september, dinsdag 4 september en vrijdag 7 september uitzendtijd  telkens 
om 18.00 uur op de zender met WAN tekst-TV:
04  augustus:  Jeugd-en  gezinsvierdaagse  (wandelen)  slotdag,  8/9  augustus: 
Kindervakantieweek  Nistelrode en Heesch  10 augustus Slotmanifestatie kinder-
vakantieweek HDL  19 augustus: Wheels for fun Nistelrode  25 augustus: Bern-
hezer marathon  25 augustus: Midzomernachtfestijn Nistelrode  26 augustus: 40 
jarig jubileum Stichting Jeugdbelangen Nistelrode 26 augustus: 24 uurs solexraces 
Heeswijk. De onderwerpen worden onder voorbehoud uitgezonden Focus op: geen 
onderwerp i.v.m. vakantie periode .Belangrijk om te weten: Ook de bewoners van het 
buitengebied  van  Bernheze  kunnen  de  uitzending  via  internet  zien.  Dit  via 
www.wantv.nl. Tip: eerst downloaden, dan krijgt u een betere beeldkwaliteit.

Kleine en grote klussen gezocht voor Make a Difference Day
en voor Maatschappelijke Stages.

Het Steunpunt Vrijwilligers Oss roept (vrijwilligers)organisaties op om na te denken 
over werkzaamheden die voor kortere of langere tijd kunnen worden gedaan. Heeft uw 
organisatie klussen die al tijden ‘op de plank’ liggen, of zijn er werkzaamheden waar u 
het liefst een apart project van zou maken, meldt deze dan nu bij het Steunpunt. Het 
kan gaan om kleinere klussen voor de MADD-dagen, of om klussen die meer tijd 
vragen in het kader van Maatschappelijke Stages.
Dit jaar wordt Make a Difference Day voor de 3e keer in Nederland georganiseerd en 
wel op vrijdag 2 en zaterdag 3 november. MADD is een jaarlijks terugkerend groot 
landelijk evenement, waarbij de schijnwerpers op vrijwillige inzet worden gezet. Tijdens 
MADD doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk. Iedereen kan meedoen. 
Heeft u leuke plannen voor MADD 2007 in de regio Oss? Neem contact met ons op 
(info@steunpuntoss.nl of telefonisch, 0412-692080). Wij kunnen er dan aandacht 
aan besteden op de website, in de nieuwsbrief of anderszins bemiddelen. 
Werkzaamheden die meer tijd vragen dan 1 of 2 dagen zijn misschien heel geschikt 
om  als  Maatschappelijke  Stage  te  dienen.  Hiermee  kan  uw  organisatie  één  of 
meerdere leerlingen in het voortgezet onderwijs de gelegenheid geven ervaring op te 
doen  in  maatschappelijk  betrokken  (vrijwilligers)werk. Leerlingen  komen  dan 
gedurende een bepaalde periode een aantal uur per week of per maand meehelpen 
binnen uw organisatie.  Organisaties die zich hiervoor willen aanmelden of die meer 
informatie willen, kunnen contact opnemen met Saskia Berkhof, of een van de andere 
consulenten (info@steunpuntoss.nl, of 0412-692080).

Gilde St.Anthonius Abt-St.Catharina Jeu de Bouleskampioenschap 1 september
Zaterdag 1 september wordt er voor de negende keer gestreden om het Jeu de 
Bouleskampioenschap van Nistelrode.
Om 10.00 uur begint de wedstrijd voor belangstellende dorpsgenoten (vanaf 14 jaar). 
De inschrijfkosten zijn € 5,00 per team. (Elk team bestaat uit drie personen) . U kunt 
zich  inschrijven  op  het  gildenterrein  bij  het  secretariaat.  U  kunt  zich  ook  vooraf 
aanmelden bij Jan Kerkhof, Boestestraat 26, tel. 611694. Hij heeft de wedstrijdleiding in 
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handen. Alle deelnemers doen mee aan de gratis loterij met prachtige prijzen. Op het 
terrein is veel verkrijgbaar, zodat men geen honger /dorst hoeft te lijden
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