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zaterdag 4 augustus  
14.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING 
 40-jarig huwelijk van Jan v.d.Akker en Dien v.d Akker-v.Uden 
16.00 uur: GEBEDSIEVIERING  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
 jgt Martien Voets en 2e jgt Cor Kerkhof en Stefan Kerkhof en Harrie 

v.d.Heijden en dochter Jeanne (verj moeder) en Bert en Doortje v. 
Sleeuwen en Cees, Ans en Ellen v.d.Lee en Walter Swinkels (verj va-
der) en ouders Smits-Langens en Jan en Carel Jacobs 

 
zondag 5 augustus     
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  
 Dorus en Marie Raaijmakers-v.d.Heijden en Gerda v.Dijk-Smits en Al-

bertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en Ria Leenhouwers  
 
maandag 6 augustus  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
 Riek v.d.Heuvel-v.Dijk 
 
woensdag 8 augustus 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING  
 Jan en Nolly Herckenrath-Leenhouwers 
 
donderdag 9 augustus 
10.30 uur: GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek 
 
zaterdag 11 augustus  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor 
  Frans en Jans v.d.Heuvel (verj Jans) en Corrie Timmersmans-v. 

Bekkum (nms bejaarden Wevershof) en overl.ouders v.Geffen-
v.Lanen en Huijbers-der Kinderen 



zaterdag 11 augustus  
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING 

 mg Jaske Geurden en Dina Geurden-Klaassen en jgt Antoon de Bie, Maria 
de Bie-Beems en kleindochter Sabine en jgt Grard v.d.Bogaart en Jan  v.d. 
Heijden, Anna v.d.Heijden-Kerkhof en zoon Ad v.d. Heijden(verj vader en jgt 
moeder)en Frits Snik (verj) en Lambertus v.d.Heijden, echtgenote en 
overl.fam.   

zondag 12 augustus     
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  
 Marth v.d.Broek-Verkuijlen (trouwdag) en Martha v.d.Broek-Köster (verj) en 

Cor en Grard v.d.Ven (verj Grard) en Mieke v.d.Heijden-Fransen en Rinus 
de Kok en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en Ria 
Leenhouwers en Marietje v.d.Wetering-v.d.Heijden (trouwdag) en Toon Vis-
sers (trouwdag)  

In de Heer overleden 
 Op 70-jarige leeftijd is na een langdurige ziekte Lies Kling-Roelofs, Wevershof, 

overleden. Gedurende haar ziekte werd zij thuis liefdevol verzorgd door haar man 
Lee. Lies was de moeder van Twan (met Janny) en de trotse oma van Romy. Vóór 
haar ziekte was zij vaak in paviljoen De Wevershof actief met kienen, 
bloemschikken en stijldansen.  

Moge zij rusten in vrede.    
Volleybalverenigng Tornado organiseert een beachvolleybaltoernooi 

Op zondag 12 augustus organiseert volleybalvereniging Tornado een spectaculair 
beachvolleybaltoernooi. De eerste wedstrijden beginnen om 10.00 uur.  Er wordt 
gespeeld in de volgende klassen: recreatief 4 x 4, 3de /4de klasse regulier 4 x 4, 2de 
klasse regulier 3 x 3. Er is live muziek op het plein.verzorgd door “Herrie op het plein”. 
Inschrijven: mail naar Beachvolleybal@VC-Tornado.nl . 
 

Uitzending WAN-TV 5-7-10 augustus. 2007 om 18.00 uur. 
Het is duidelijk te merken dat de vakantie is aangebroken. Er is minder aanbod dan 
gebruikelijk.  Ondanks dit wensen we iedereen veel kijkplezier toe.Onderwerpen onder 
voorbehoud: 28 mei: Pinksterraces, 24 juni: Fietstocht met een missie Heesch, 
24 juni Pleinconcert Harmonie St. Servaes Dinther, 29 juni:1 minuut gratis winkelen 
Mevr. Ruijs Heesch, 01 juli: Serenade 40 jarig priesterjubileum Piet v.d. Pas, 01 juli: 
Beachvolleybal Heeswijk-Dinther, 07 juli:Caribisch zomerfestival Heeswijk-Dinther, 
11-15 juli:10 jaar Jumping Heeswijk, 15 juli:Roofvogelshow Nistelrode. Spotje 
BOS-Media, Drie spotjes genomineerden voor het BBG 2007 Focus op: 
Zomerschool senioren de Eijnderic. Ook via www.wantv.nl  is de uitzending te zien. 
Advies: voor een betere beeldkwaliteit eerst downloaden.  
opening van het schooljaar    viering op woensdag 15 augustus 
Traditiegetrouw willen we het schooljaar openen met een mis. Weet je eigenlijk 
waarom je school de 'basis-school' heet?  Omdat ze mee willen helpen om de basis, 
datgene wat het begin van je opleiding is, degelijk en stevig te bouwen zodat dàt goed 
is, dat het waarde en inhoud heeft; opdat je niet zult gaan wankelen bij tegenslag. Kijk! 
En daarover gaat deze viering op de woensdag 15 augustus om 19.00 uur.  
seniorenkoor   aanvang repetitie 
De zangrepetitie voor de leden van het seniorenkoor begint op dinsdag 7 augustus 
om 14.00 uur in het paviljoen aan de Wevershof.  
oud papier “vogelvreugd” 
Donderdag 2 augustus wordt het papier om 17.00 uur opgehaald door Vogelvreugd.  


