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Net  als  moederdag  is  ook  vaderdag  een  Amerikaanse 
vinding. De vrouw van meneer John Bruce Dodd vond 
dat vaders zich meer met de opvoeding van hun 
kinderen moesten bezighouden. Daarom kwam ze 
in 1909 op het idee om van de derde zondag in 
juni  een  speciale  dag  voor  vaders  te  maken.
Amerikaanse presidenten waren het met mevrouw 
Dodd eens. In 1916 en nog eens in 1924 riepen ze 

de bevolking op om voortaan vaderdag te vieren. Waarschijnlijk 
had het ermee te maken dat in die tijd ook moederdag in opkomst 
was, en dan kan vaderdag natuurlijk niet achterblijven.
In het begin sloeg vaderdag niet zo aan. Moeders zwoegden in die 
tijd het hele jaar in het huishouden en kregen op moederdag een 
dagje vrij.  Maar vaders voerden binnenshuis niets uit,  dus een 
dag vrij in het huishouden sloeg nergens op. Tegenwoordig doen 
alle vaders wel eens de afwas, verschonen een luier of halen een 
pizza.  Er  zijn  er  zelfs  die  het  hele  huishouden  runnen.
De vaders zijn belangrijk aan het worden. En vaderdag dus ook. 
Vaders  krijgen  op  die  dag  niet  alleen  stropdassen,  sokken  en 
verzorgingsartikelen,  maar  ook  schorten,  stofzuigerzakken  en 
tuingereedschap. Niet in alle landen wordt vaderdag op de derde 
zondag  in  juni  gevierd.  In  Spanje  bijvoorbeeld  krijgen  vaders 
cadeautjes op 19 maart, de sterfdag van de heilige Jozef, die de 



vader was van Jezus. En in Vlaanderen vieren ze vaderdag een 
week eerder dan in Nederland: op de tweede zondag in juni.

Beste mensen een fijne vaderdag!



zaterdag 16 juni VADERDAG
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Sien de Veer Rovers
19.00 uur: GEBEDSVIERING 

mg Harrie v.d.Heijden en Antoon de Bie en Martien Timmers en 
Annie  Timmers-v.d.Heuvel(jgt  vader)  en ouders  Verstegen-
v.Schaijk en ouders Vissers-v.d.Laar Jos en Sjannie Langens-Rijkers 
en Petra Hurkmans-Ondersteijn en Jan Arts en kleinkind Lotte en   
Harrie Verkuijlen en Gerda v.Dijk-Smits en 9e jgt Wim v.d.Wielen 
en Cor v. Lith (nms de kinderen) en ouders v.d.Heijden-Verstegen, 
ouders Fransen-Kappen, hun overleden kinderen en Janus en Driek 
Verstegen en mg Anna Timmers-van Dijk, Johan Timmers, dochter 
Lia en schoonzoon Jan  en Harry en Ida Verstegen  en Gerard 
v.d.Wielen  en  overl.fam.v.d.Wielen  en  fam.de  Laat  en Peter 
v.d.Beeten en Janus v.d.Pas

 
zondag 17 juni VADERDAG
09.30  uur:

EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor
Cor  en  Grard  v.d.Ven  en Piet  Leijen  (zijn  verj)  en Gerardus 
Welerubun en Bertie en Léon v.d.Middegaal en Albertus en Corne-
lia Kling-Derks en fam. v.d. Laar  en Ria Leenhouwers  en Annie 
v.Dijk-Voets (verj)

maandag 18 juni
19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
uit   dankbaarheid  en Francien v.Steensel-Peters (haar verj)  en   
tante Jeanne en Harrie en Jan en Ans v.d.Hoogen-v.Zutphen

woensdag 20 juni   
19.00  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
Jan en Nolly Herckenrath-Leenhouwers en 5e jgt André Hanegraaf 
en  ouders  Hanegraaf-v.Herpen  en  ouders  v.Orsouw-Brands  en 
Johanna en Corry en 1ste jgt Leonard v.Steenbergen

donderdag 21 juni  
10.30  uur:

EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

vrijdag 22 juni  
14.00 uur EUCHARISTIEVIERING 

huwelijk van Sjoerd v.d.Linden en Eefke Versluijs



zaterdag 23 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Sjan v.Creij-Verstegen en Jet v.d.Wielen-Pepers
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders  Bekkers-v.d.Heuvel,  zonen  Wim  en  André  en  Esmee 
Bekkers (jgt Wim) en overl.ouders v.Alphen-v.Sonsbeek, zoon Wim 
en kleinzoon Wim en André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen(verj pa) 
en Grard v.d.Bogaart  en Grard de  Louw  en ouders  Pennings-
v.d.Akker 

zondag 24 juni   
09.30  uur:

EUCHARISTIEVIERING 
Jo  Kerkhof-v.Hoorn  en Wim  Hoes  en overl.ouders  Martien  en 
Hanneke v.d.Velden-v.d.Graaf  en mg Johan v.Hoeij, Nelly v.Hoeij-
Lunenburg  en  Riet  v.Hoeij-v.Schijndel  en Albertus  en  Cornelia 
Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers. 



Worden zondag 17 juni gedoopt:
 Maartje, dochter van Leon Peters en Judith Peters-v.Alphen
 Tyler, zoon van Geert en Angela de Mars-Cuijpers

Workshop Mandala tekenen
Donderdagmorgen 28 juni geeft Willemien Geurts een workshop Mandala 
tekenen.  Een mandala  is  een cirkelvormige tekening,  waarin  vanuit  het 
midden symmetrische figuren getekend worden. Plezier in het tekenen staat 
voorop. Het inkleuren is heel rustgevend.  Wilt u kennismaken met mandala 
tekenen,  bel  voor  informatie  of  aanmelding  naar  Willemien  Geurts,  tel. 
612022.

Expositie schilderijen in bibliotheek Nistelrode
Gedurende de maanden juni en juli is er in de bibliotheek een schilderijenex-
positie te bezichtigen van mevrouw Heerkens uit Nistelrode. 
Mevrouw Heerkens van de gelijknamige lokale groentewinkel, schildert pas 
sedert  enkele  jaren.  Na  een  ziekteperiode  en  uiteindelijk  een 
niertransplantatie is zij zo’n 5 jaar geleden begonnen met schilderen. Zij 
begon met een cursus bij de Eijnderic, vervolgde dat met een cursus bij Carla 
van Lieshout in Nistelrode en momenteel volgt zij lessen in Oss bij Geomien 
van der Laar. 
Al  haar  schilderijen zijn  geschilderd met olieverf  in  voornamelijk  warme 
tinten.  Gele  en  oranje  kleuren  voeren  de  boventoon  in  haar  werk.  De 
inspiratie voor haar schilderijen haalt zij uit de reizen die zij gemaakt heeft, 
uit  kaarten  en  materialen  van de  wereldwinkels  en uit  boeken van de 
bibliotheek. De expositie is de gehele maand juni en juli nog te bezichtigen 
tijdens  de  openingsuren  van  de  bibliotheek.  Voor  informatie  over  de 
openingstijden zie www.bibliotheeknistelrode.nl of bel: 0412-611555.

Een herhaalde oproep:   Reünie van de zesde klas 1981 / 1982
Kom je ook op 29 september? Een aantal van onze klasgenoten heeft nog 
niet  gereageerd.  Wil  je  er  graag  bij  zijn?  Maak  dan  €  25,00  over  op 
rekeningnummer 1284 76 419 t..n.v. reünie 81 / 82 Maxend/Beekgraaf. Meer 
informatie  nodig?  Neem  contact  op  met  Simone  Hanegraaf: 
Nelissen.edwin-simone@planet.nl.  of  Dianne  v.Dijk: 
orsouw27@home.nl 

foto’s van de kermis/braderie
Bent U op de braderie en/of kermis in Nistelrode geweest en is er een foto 
van U gemaakt? Kom eens langs bij Dierenspeciaalzaak Ellis van Acht op de 
Laar 53C. Misschien zit uw foto er ook wel bij!

BOBZ        activiteiten tot de 
vakantie
 15 juni disco-avond voor groep 6 en 7 van 18.30 - 22.00 uur (alle 

kinderen van groep 6 hebben een brief ontvangen)

mailto:orsouw27@home.nl
mailto:Nelissen.edwin-simone@planet.nl
http://www.bibliotheeknistelrode.nl/


 22 juni Het GALA BAL voor de schoolverlaters/leerlingen van groep 8, 
van 19.30 uur tot 23.00 uur. Alle meesters en juffen zijn uitgenodigd; 
natuurlijk ook in stijl! 

Collecte Deze week is de collecte ten bate van handicap.n.l.

Gevonden
• In de Venhofstraat is zaterdag 3 juni een autosleutel gevonden. Op de 

sleutel staat VW en op de hanger staat: “Van den Udenhout  bv”.etc. Af 
te halen bij de conciërge (Sander) van de Brede School “De KanZ”, 
tijdens de ochtendschooluren.

• In de Pastoor Groenenstraat is op 5 juni een sleutelbos met 3 sleutels 
gevonden, en een paars label. Af te halen op de pastorie!!!



In de Heer overleden
 Vrijdag 8 juni is  Bert(je) Verkuijlen, weduwnaar van Lambertha van 

den Bogaart, van de Dintherseweg op 96-jarige leeftijd overleden. Hij 
woonde de laatste jaren op de Peppelhof in Veghel. We kennen hem als 
een man die een was met de natuur. Ondanks tegenslagen in zijn leven: 
o.a.  het  verlies  van  zijn  vrouw,zijn  oudste  zoon   Martien  en 
schoondochter  Gerry,  bleef  hij  een strijdbaar  persoon om zijn  leven 
waardig te leven. Hij was belangstellend en liefdevol naar zijn kinderen: 
Jan met Nettie, Riky met Piet, Martien met Diny, Lambert met Hermien 
en Johan met Gerry†, zijn klein- en achterkleinkinderen.  Woensdag om 
14.00 uur is zijn uitvaart.

Moge hij rusten in vrede.

Afsluiting van het pastorale jaar op maandag 25 juni
We zijn gewend om voor het begin zomervakantie het pastorale jaar af te 
sluiten. Dit jaar hebben we pater Ward Cortvriendt, pas gekozen Abt van 
de Abdij van Heeswijk, bereid gevonden om te komen vertellen. De avond 
wordt gehouden in de parochiezaal op maandag 25 juni, aanvang 20.00 uur.

Welkom!

Stichting Jeugdbelangen nieuw logo
Dit jaar bestaat Stichting Jeugdbelangen 40 jaar!!! Dat gaan we natuurlijk 
vieren, maar voor het zover is hebben we de hulp van de kinderen uit 
Nistelrode nodig. We zijn namelijk op zoek naar een nieuw logo. Van heel 
veel kinderen hebben we al tekeningen gehad, maar we willen iedereen een 
kans  geven  en  daarom  kun  je  het  wedstrijdformulier  via  onze  site 
downloaden.  www.sjb-nistelrode.nl.De  winnende  tekening  zal  beloond 
worden met een hele mooie prijs, dus het is zeker de moeite waard om een 
poging te wagen!!!Je kunt je tekening inleveren tot en met 16 juni (a.s. 
zaterdag) bij Frank van Vilsteren, Donzel 50, Nistelrode

Stichting Jeugd belangen  
Kindervakantieweek
De commissie van de kindervakantieweek(lis laatste week van de schoolvakantie) 
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. 
Daarnaast is de commissie naarstig op zoek naar: sarapoppen  (evt. lenen), 
piratenkleding (voor deze poppen), en veel kinderpetjes (mogen oude petjes zijn 
bv. reclamepetjes) en keukenrollen om mee te knutselen. Voor inlichtingen over 
de benodigdheden kunt u bellen naar Katicia van Schijndel: 0412-613311

Nationale straatspeeldag
Op woensdag 13 juni  a.s  gaat  de  nationale  straatspeeldag 2007 in  de 
gemeente Bernheze van start. Dit jaar doen er ongeveer 900 kinderen vanaf 
4  jaar  t/m  12  jaar  mee  aan  het  buitenspelen  op  straat  en  krijgt  de 
verkeersveiligheid in de straat of wijk extra aandacht. Totaal staan meer dan 
100 vrijwilligers in de startblokken om deze activiteit te laten slagen. Tijd van 
de  activiteiten vanaf 12.00 tot 18.00 uur.

http://www.sjb-nistelrode.nl/


Vivaan Bernheze, unit wijk- en organisatieontwikkelingheeft  wederom de 
algehele coördinatie in handen.
Er zijn 15 deelnemende buurtverenigingen uit Bernheze. Uit ons dorp doet 
Buurtschap Boekweitstraat mee met de  nationale straatspeeldag 2007 op 
woensdag 13 juni 

De Oranjewever
Op zondag 17 juni houdt vogelvereniging “De Oranjewever” een vogel – en 
kleindieren  ruilbeurs.  De  beurs  wordt  gehouden  in  Zaal  de  Riethoeve, 
Lendersgat 1 te Vorstenbosch. De beurs is open vanaf 09.00 uur.
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