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De vakantieperiode is weer voorbij.
Hopelijk kan iedereen terug kijken op een fijne periode.
Voor velen is de vakantie een moment van rust en ontspanning.
Anderen zijn in deze tijd actief geweest met sportieve bezigheden. 
Mooi of slecht weer, het is maar hoe je het bekijkt.
Voor vele is het wel erg snel voorbij gegaan maar wellicht dat er ook 
mensen uitgekeken hebben naar het einde van de vakantie. Mensen 

die bijvoorbeeld blij zijn om hun kinderen weer eens op bezoek krijgen die ze een 
tijdje hebben moeten missen.
In ieder geval, de bedrijvigheid begint weer en wellicht ook de regelmaat.
Het  werk  wordt  weer  opgepakt  en  de  kinderen  gaan  weer  naar  school  of 
misschien zelfs voor het eerst naar school.

Hoe kun je nu het beste starten?
Gaat het om een sportieve prestatie dan houd je rekening met voeding en rust, 
spieren worden opgewarmd en je concentreert je geheel op de start en de te 
leveren prestatie.

Op  school  leveren  kinderen  ook  prestaties  en  waarom  je  daar  dan  niet  op 
voorbereiden. Aanstaande woensdag bieden we de mogelijkheid om gezamenlijk 
ons voor te bereiden.
Door zang en gebed vraag je om energie en steun. Wellicht mag je de kracht op 
doen om er een plezierig en leerzaam schooljaar van te maken.

Woensdagavond,  15  augustus  om  19.0  0uur  is  er  een  gezinsviering  in 
Nistelrode waarbij het kinderkoor zal zingen. De kinderen met hun ouders  
uit Vorstenbosch zijn daarbij ook van harte welkom.



Naast de opening van het nieuwe schooljaar is het op 15 augustus ook “Maria 
Hemelvaart”. Tijdens de viering zullen we daar ook bij stil staan.



zaterdag 11 augustus         MARIA HEMELVAART 
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

19.00 uur: 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. en Toon v.d.Wetering (10e sterfdag)

zondag 12 augustus   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING  MARIA HEMELVAART

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 Vissers  (trouw-
dag)

maandag 13 augustus
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Martien Verwijst en jgt Thé v.Grunsven

woensdag 15 augustus OPENING VAN HET SCHOOLJAAR
19.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor

ouders Kling-v.d.Akker en familie (verj moeder) en ouders v.d. 
Broek-v.Delst en zoon Martien en 7e jgt Dirk v.d.Wetering

donderdag 16 augustus
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

Jas en Kee van Rooij

vrijdag 17 augustus
13.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

huwelijk van Marleen Smits en Gijs van Kessel

zaterdag 18 augustus
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

worden 12 augustus gedoopt
 Pip, dochter van Kim Cuijpers en Patrick Heus



zaterdag   18 augustus  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

mg  Harrie  v.d.Heijden  en Marietje  v.Lieshout-Wolf  en  zoon 
André (verj Marietje) en André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen en 
ouders v.d. Cammen-v.Eenbergen en ouders Hommeles-Pen-
nings en zoon Henk  en Jos en Sjannie Langens-Rijkers  en 
ouders  v.d.Laar-v.Lith  en  Tien  Hanegraaf  en mg  Riek  v.d. 
Heuvel-v.Dijk en 16e jgt John v.d. Akker en jgt Wilhelmus v.d. 
Bogaart, echtgenote en overl.kinderen en Carel Jacobs (nms 
familie v.Venrooij-v.d.Loop)  en ouders Arts-v.d.  Bolt (verj  ma 
en overl.familie)  en Dof Geurts  en m.g. Anna Timmers-v.Dijk, 
Johan Timmers,  dochter Lia en schoonzoon Jan (nms fam. 
Timmers) en 3e jgt Jelle v.d.Heijden, zijn opa Bert en oma An 
Bevers  en 1ste jgt  Frans Beems, Jan en Doortje  Schoonen-
berg-v.Tilburg,  Wout  Beems  en  Stef  Hanegraaf  en ouders 
Kling-v.d.Akker (verj moeder)en overleden fam.

zondag 19 augustus   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

jgt ouders v.Hout-Wolters en Cor v.d.Wetering (†Franciscanes-
seweg) en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar 
en Ria  Leenhouwers  en ouders  v.d.Heijden-v.d.Heijden, 
dochters Marietje, zr Anna en Martina en zoon Jan

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 .

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.

mededelingen van het kinderkoor
• Woensdag 15 augustus staat de gezinsviering van 19.00 uur in het 

teken van Opening van schooljaar. Het kinderkoor luistert de viering 
op. De leden van het kinderkoor worden om 19.30 uur in de 
parochiezaal verwacht

mailto:Beachvolleybal@VC-Tornado.nl


• Op 18 augustus is de eerste repetitie om 11.00 uur in de 
parochiezaal. Nieuwe leden zijn van harte welkom.



In de Heer overleden
 Op  91-  jarige  leeftijd  is  omringd  door  haar  kinderen  Mevr.  Bep  Trügg-

Verweijen overleden.
Ze runde met haar man Dr. Willem Trügg( †1986) vele jaren de huisartsen-
praktijk aan het Laar in Nistelrode. Ze was een lieve, zelfstandige, sportieve, 
reislustige en eigenzinnige vrouw, moeder en oma voor wie gezelligheid en 
samenzijn hoog in het vaandel stond. Ze had een grote belangstelling voor 
een ieder om haar heen.  

 Op 47-jarige  leeftijd  is  thuis  in  het  bijzijn  van  haar  gezin  Christien  van 
Zeeland-Thoonen overleden, na een moedig gedragen ziekte. Ze was de 
vrouw  van  Tiny  van  Zeeland  en  moeder  van  Elke,  Rens  en  Lotte.  Ze 
verliezen in  haar  een lieve vrouw en moeder.  Christien was actief  in  het 
verenigingsleven  en  op  de  scholen  waar  haar  kinderen  zaten  en  een 
sportieve  vrouw.  Ze  hield  van  volleybal,  tennis  en  wandelde  met  haar 
kinderen de 4-daagse van Nijmegen

Mogen zij rusten in vrede 

Kindervakantieweek 2007
 Bijna is het dan zover en gaat de kindervakantieweek 2007 van start en wel 

op 6,7 en 8 augustus. Alle deelnemers hebben inmiddels een kampboekje 
ontvangen  (of  dit  zal  heel  snel  op  de  mat  vallen),  maar  voor  andere 
geïnteresseerden is het boekje online te bekijken op:  www.sjb-nistelrode.nl 
Op deze site zullen ook de foto’s komen te staan die gemaakt worden. 

 Ook dit jaar gaat op woensdagmiddag om 15.00u de poort open voor alle 
mensen die onze prachtige hutten willen komen bekijken en die samen met 
ons de kindervakantieweek willen afsluiten. Koffie, thee en ranja zal tegen 
een kleine vergoeding verkrijgbaar zijn.  Ook is er  dit  jaar  een loterij  voor 
kinderen en een loterij voor volwassenen.

 Dit  jaar  organiseert  de  kindervakantieweek  op  de  woensdagmiddag  een 
loterij  voor  kinderen  en  een  loterij  voor  de  volwassenen.  Lootjes  kunnen 
iedere dag voor aanvang van de kindervakantieweek of na afloop gekocht 
worden,  voor  bij  de  poort.  Op de  woensdagmiddag zullen  deze ook nog 
verkocht worden.

Toneelvereniging Efkes Anders      DVD
24 juni jl. was er in “de KanZ” een optreden van Efkes Anders en 60 kinderen 
uit Nistelrode: “Oliver”. Daarvan zijn video-opnamen en foto's gemaakt. Deze zijn 
verwerkt op een DVD. Deze is te bestellen voor €5,- per stuk.  611900.

Turnvereniging "vlug en lenig"       start van de 
lessen
In de eerste week van september gaan de turnlessen weer van start. De lessen 
worden gegeven op maandag en op dinsdag afhankelijk van leeftijd.Voor aan-
meldingen/inlichtingen kunt u contact opnemen met Mientje Adriaanse612145.

oud papier       samenwerkende buurtverenigingen

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


0p  maandag  13  augustus  a.s.  zal  vanaf  18.00  uur  door  de  samenwerkende 
buurtverenigingen Boekweitstraat/ W. v. Houtstraat en Over den Dries in hun wijk 
(wijk 20) het oud papier weer worden opgehaald.


