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Kunst in ‘t Hart’ 2007 wordt in een feestelijke sfeer geopend op zondag 23 
september om 15.00 uur. Vanuit de dichters en de scholen zal er een 
korte presentatie zijn. Balletschool Dimphy, organist Arno Verbeek 
en alt-mezzo Joke Wolters staan garant voor verrassende 
intermezzi.

Na de opening is de expositie nog drie weekends te bezichtigen op 
zaterdag-  en  zondagmiddag  tussen  14.00  en  17.00  uur.  Tijdens 
deze middagen zullen de dichters in de sacristie, die sfeervol zal 
worden aangekleed, hun gedichten voordragen; 2x op de zondagen 
en  1x  op  de  zaterdagen.  Alle  gedichten  zullen  interactief 

gepresenteerd  worden  in  de doopkapel  en in  een  bundeltje  te  koop  worden 
aangeboden.

Met  het  thema  ‘t  Leven  vieren’ zijn  54  amateurs  en  professionele  beeldend 
kunstenaars en een 9-tal erkende amateurdichters aan het werk gegaan om met 
elkaar een inspirerende  ‘Kunst in ‘t Hart’ Kromstraat te Oss te creëren. Het 
thema is gekozen met een knipoog naar het eerste lustrum van ‘Kunst in ‘t Hart’, 
maar het heeft meer diepgang dan de titel doet vermoeden. Het leven vieren 
staat bijvoorbeeld voor de levenskunst het leven te nemen zoals het komt en er 
het  beste  van  te  maken,  in  goede  en  in  kwade  dagen.  De  talloos  vele 
spreekwoorden en zegswijzen in onze taal waarin het woord ‘leven’ voorkomt 
zijn  een  afspiegeling  van  hoe  mensen  leven  ervaren:  van  ‘een  bruin  leven 



hebben’ tot ‘geen leven hebben’ of samengevat in één uitdrukking: ‘leven is zoet 
en zuur’; daar tussenin wordt het leven geleefd. 
U bent van harte welkom!                        



zaterdag 22 september   
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Ida v.Geffen-v.Nuland (verj)
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met medewerking van de fanfare

mg Harrie v.d.Heijden en 11e jgt Thé Exters en Harrie en Bep v.Delst en   
Jan  v.Lith  (trouwdag)  en jgt  Anny  Vogels-v.Nuland,  ouders  Vogels-v. 
Uden en Marinus v.Nuland en 1ste jgt Harrie Vogels en overl.ouders v.d. 
Heijden-v.Vijfeijken en naaste fam. en Cis v.d.Heijden-Groenen en fam. 
v.d.Heijden en fam.Groenen(verj)

zondag 23 september
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Christianus v.d.Hout en Geerdina Exters en mg Bert Ketelaars en 1ste jgt 
Johanna v.Lee-v.d.Heijden en Theodorus v.Lee en Albertus en Cornelia 
Kling-Derks en fam. v.d. Laar  en Ria Leenhouwers  en 2e jgt Dora v.d. 
Heijden-v.d.Heuvel en ouders v.Dijk-Verkuijlen en overl.fam.  

16.00 uur: “Poolse” mis

maandag 24 september
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

dinsdag 25 september
14.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

50-jarig huwelijk van fam.v.d.Heijden – Aarts

woensdag 26september  
19.00 uur: EUCHARISTIERING 

2e jgt Cor v.Rooij en zoon Jos en ouders v.Dijk-Zegers en overl.fam.

donderdag 27 september  
10.30 uur: EUCHARISTIERING op de Stekkerhoek

zaterdag        29 september      
14.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

50-jarig huwelijk van familie Meurs-v.d.Heijden
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Pieta de Veer-Danen en Leonard v.Eenbergen (vw.25 jarig huwelijk 
van Hans en Greet) 

17.00 uur: “Poolse” mis
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang  van het Con Fuocokoor

Fam.v.Dinther-Exters  en Bert Pennings, Martina Pennings-v.d.Broek en 
dochter Johanna (verj vader)  en Cis v.d.Heijden-Groenen en fam.v.d. 
Heijden en fam.Groenen(verj)

zondag 30 september
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

frater Alfonsius en overl.fam.v.d. Broek (nms neven en nichten) en Alber-
tus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers 



wordt zondag 23 september gedoopt:
 Milaz, dochter van Jaap Dekker en Jessica v.d.Donk, Kerkhoflaan

“De geschiedenis van Nistelrode”. Dialezing W. Smits in bibliotheek Nistelrode
Donderdag 27 september verzorgt Wim Smits uit Nistelrode een dialezing over de 
geschiedenis van Nistelrode in de bibliotheek. De lezing begint om 20.00 uur en de 
toegangsprijs is € 5,00 inclusief consumptie. Leden van de KBO Nistelrode betalen 
op vertoon van de KBO ledenpas € 2,50.

Maaltijdservice   RIGOM
Wij nodigen u uit voor een Presentatie & Proeverij! U maakt kennis met onze maaltijd-
service voor ouderen, die moeite krijgen met het bereiden van de warme maaltijd. 
D.m.v. een presentatie en een gratis proeverij willen wij u laten weten wie wij zijn en 
hoe onze maaltijd smaakt!  Er zijn vier bijeenkomsten.  Donderdag 4 oktober van 
15.00 uur tot 16.30 uur zijn wij in Zorgcentrum “De Stekkerhoek”, Laar 38. Welkom! 
Harriette van Teeffelen, Maaltijdservice RIGOM.

Nationaal MS Fonds zoekt dringend een collecte-coördinator
Het Nationaal MS Fonds zoekt met grote spoed een coördinator in de gemeente Bern-
heze voor de collecteweek in november. Deze spil van de plaatselijke collecteorga-
nisatie vormt het aanspreekpunt voor de collectanten, is  verantwoordelijk  voor het 
verspreiden van de collectebussen en maakt een wijk- of straatindeling. Het Nationaal 
MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Het 
Nationaal  MS  Fonds  collecteert  in  Bernheze  van  19  t/m  24  november.  Nieuwe 
collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom. Informatie: Pamela Zaat, landelijke 
coördinatrice  van  het  Nationaal  MS  Fonds,  (010)  591  98  39  of  via 
www.nationaalmsfonds.nl  

Vrijwilligerscafé over Jongeren en vrijwilligerswerk
Dinsdag 2 oktober organiseert het Steunpunt weer een vrijwilligerscafé in Oss. Thema: 
‘Jongeren  en  vrijwilligerswerk’.  Hoe  kijken  jongeren  tegen  vrijwilligerswerk  aan? 
Hebben vrijwilligersorganisaties (nog) een imagoprobleem? Leden van de Jongeren-
raad in Oss gaan met u in gesprek over dit onderwerp tijdens het vrijwilligerscafé. Zij 
kunnen wellicht tips geven over het interesseren van jongeren voor vrijwillige inzet, die 
wij u niet willen onthouden. Het Steunpunt zorgt voor actueel nieuws en aanvullende 
informatie over het onderwerp. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in D’n Toei aan de 
Spoorlaan (achter de fietsenstalling van het NS station en recht tegenover de ingang van sauna Lucaya). 
Het programma start om 20.00 uur, de toegang is gratis. Informatie: website
www.steunpuntoss.nl. 

presentatie lichaam- en geestactiviteiten                      21 september in de ‘KanZ’
Malvatherapie, Reiki, Mandalatekenen, Fotoreading, Astrologie, Yoga,Voetreflex, Mas-
sages,  Wastekeningen. Nistelrode heeft  meer in huis dan u denkt!  Daarom orga-
niseren Petra Roos en Willemien Geurts op vrijdag 21 september een inloopochtend 
in de ‘KanZ’ om u kennis te laten maken met deze activiteiten.11 deelnemers zullen 
zich aan u presenteren.U bent  van harte welkom! Loop vrijblijvend binnen tussen 
09.00 en 11.30 uur. Informatie Willemien Geurts  tel: 612022

oud papier           stichting vrienden van onze missionarissen

http://www.steunpuntoss.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/


Op donderdag 20 september halen wij papier op in het buitengebied van Nistelrode 
Jonkerstaat t/m Zeelandseweg en De Zwarte Molen. Wilt u ervoor zorgen dat het 
papier vanaf 12.00 uur. goed verpakt aan de weg staat.

Gevonden
Op Delst is,op het trottoir, een sleutelhanger met twee sleutels gevonden (maandag 10 

september)  06 22420346

Verdwenen???        een zwartrode sporttas!!!
Uit de schappen van de kantine van rksv Prinses Irene is een tas meegenomen en 
leeggeschud in de struiken bij de Beekgraafschool. De tas is nog “zoek”. Wie weet 
meer?  Het is een zwartrode voetbal- korfbaltas. 613301.De gedupeerde wil de tas 
heel graag terug!

stijl- en lijndansen nieuw seizoen
Dinsdag 25 september wordt het stijl-en lijndansen hervat in het paviljoen aan de 
Wevershof. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Informatie Cor v. Dijk,  612250.



StichtingJeugdbelangen      voorbereiding sinterklaasfeest/Theaterspoor
 Stichting Jeugdbelangen is op zoek naar enthousiaste mensen (vanaf 16 jaar), die 

graag een steentje  bij  willen  dragen bij  de intocht  van Sint  Nicolaas.  Heb je 
interesse dan kun je bellen: 0412-614530 of 0412-611596. Je kunt ook mailen via 
onze site: www.sjb-nistelrode.nl  

 Op  zondag  30  oktober  2007  presenteert  Stichting  Jeugdbelangen  in 
samenwerking met TheaterSpoor een theatervoorstelling “Diederik Varken”.

Kinderen  vanaf  4  jaar  zijn  van  harte  welkom in  Bobz,  Laar  50  Nistelrode.Het 
programma duurt 50 minuten. De entree is € 2,50. Aanvang: 14.00 uur en 16.00 uur. 
Voorverkoop: maandag 24 september in Bobz. Kom allemaal gezellig kijken!

Scouting Mira Ceti        De Grote Club Actie
Elk jaar in september en oktober gaat Scouting Mira Ceti in Nistelrode langs de deuren 
voor de verkoop van de Grote Club Actie loten. Voor slechts € 2,50 bent u in het bezit 
van een lot. Wat dacht u van € 100.000,00 belastingvrij!
Niet alleen u wint, maar ook de vereniging Scouting Mira Ceti wint. Van elk verkocht lot 
gaat € 2,00 direct naar de vereniging toe, een groot percentage dus. En daar zijn we bij 
Mira Ceti erg blij mee. Het is voor Mira Ceti belangrijk om genoeg inkomsten te verga-
ren. Vanaf 15 september zullen de leden van Mira Ceti langs de deuren gaan om de 
loten te verkopen. Op 22 november 2007 zal de trekking plaatsvinden.Meer informatie 
: www.miraceti.nl 

effectief communiceren        Eijnderic Nistelrode
Een leuke, opwindende cursus, waar geleerd gaat worden dat eerlijke, duidelijke en 
directe communicatie het beste werkt. Het geven van feedback, luisteren, omgaan met 
emoties en boosheid en hoe u kunt uitkomen voor uw mening. Met veel humor en 
plezier gaat men met elkaar aan de slag.(Eerste les begint op woensdag 31 oktober 
19.45-21.45  uur).Info./inschr.  Ria  van  Lanen0412-611055  of  kijk  op 
www.eijnderic.nl 

Theaterspoor viert eerste lustrum in Naat Piek
Dit najaar bestaat het Udense stichting Theaterspoor 5 jaar. In de herfstvakantie vindt 
in en rond vestzaktheater “Naat Piek” de eerste editie  van het  Herfsttheaterspoor 
plaats. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met Ateliers Uden Buiten en IVN-
Uden. Op het programma staan speciaal geselecteerde theatervoorstellingen, waarin 
een ontmoeting van theater, beeldende kunst en natuur te zien is. Op donderdag-
middag 25 oktober speelt  Teatro Munganga de tekstloze theatervoorstelling ‘Mimo’ 
(vanaf  6  jaar),  op vrijdagmiddag 26 oktober speelt  Theater Vandenbulck het  volledig 
gezongen ‘Help! – een insektenopera’ (vanaf 4 jaar).Aansluitend op beide voorstel-
lingen  kunnen  kinderen  en  ouders/begeleiders  deelnemen  aan  een  workshop: 
paraplu’s  beschilderen  o.l.v.  de  kunstenaars  van  Ateliers  Uden  Buiten  en  een 
boswandeling o.l.v. scholengidsen van IVN-Uden. 
De middagen beginnen om 14.00 uur en duren tot 17.00 uur. Deelname kost € 5,00 
voor zowel kinderen als volwassenen. De inschrijving voor 25 en 26 oktober start op 
zaterdag 15 september.  Aanmelden kan op telefoonnummer 0413 247 684 of  via 
www.theaterspoor.nl.  Daar staat ook uitgebreide informatie over alle programma-
onderdelen.

Afrika-Engakoor

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


 Het  koor  verzorgt  zondag 23  september  een  concert  voor  de  bewoners  van 
Zorgcentrum Aa-trium in Veghel, Trompstraat 21. Het concert is van 10.30 uur tot + 
1200 uur.

 Zaterdag  29  september  luistert  het  koor  om 19.00  uur  een  viering  op  in  de 
H.Antoniuskerk, Kloosterstraat 2 in Volkel, De collecteopbrengst is voor stichting 
Marijn, voor weeskinderen in Nicaragua. 
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