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2012                          

Wat gebeurde er in Vorstenbosch in 2012?  Wie op de jaarvergadering of 

de kerstmarkt is geweest in de Stuik heeft de fotoserie over 2012 van Jo 

van den Berg kunnen zien. Op digitaal Vorstenbosch kun je via de 

archiefpagina ook terugkijken op verschillende gebeurtenissen in 2012. In 

deze publicatie per maand een korte samenvatting van gebeurtenissen in 

ons dorp in het afgelopen jaar. Natuurlijk was er veel meer te doen en zal 

er komend jaar ook opnieuw weer veel aan de hand zijn. U kunt dit volgen 

en graag ook voeden via www.vorstenbosch-info.nl. 

 

 

 

Januari  

Het aantal inwoners op 1 januari bedroeg 1838. Aan de Broekkant brandt 

bij Jan van Kessel een schuur af. Eric van Houdt wordt als prins carnaval 

onthuld  en  een  deel  van  Vorstenbosch  zit  enige  tijd  zonder  stroom.  

Johnnie en Mieke openen de dagwinkel. Stanley Cohen is genomineerd 

sportkampioen maar wordt het net niet.  De KVO bestaat 75 jaar. 

 

Februari 

Het  is  winter  in  Vorstenbosch  met  schaatsplezier  aan  de  Tipweg.  Veel  

inwoners genieten van het carnaval met pronkzittingen en een vol 

carnavalsprogramma  in  en  om  de  tent.   Oud  pastoor  Dekkers  wordt  90  

jaar en Meester Sjef  neemt na bijna 40 jaar afscheid van de basisschool.  

Op het Heiveld worden airbags gestolen. Vorstenbosch-info wordt door Goedemorgen Bernheze uitgeroepen 

tot beste lokale nieuwssite.  

 

Maart 

Bijzondere  Moefflons  van  Dirk  Geenen  gaan  grazen  op  de  Maashorst.   

Buurtverenging d’n Hoek bestaat 40 jaar.  Op het Mr Loeffenplein komen 

grote keien om het verkeer wat af te remmen. Vorstenbosch kent nieuwe 

billjartkampioenen, jong en oud. De eerste mooie lentedagen dienen zich 

aan en de Stuik organiseert een klussendag. Het eerste elftal van 

Vorstenbosch heeft het moeilijk. 
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April 

Opnieuw een brand. Nu in een manage aan de Kampweg. De eerste 

asperges  zijn  weer  te  koop,  ook  in  de  Dagwinkel.  De  Tipweg  krijgt  een  

verhard fietspad en straatverlichting. 

De Notenkrakers organiseren met koor en solisten een zeer geslaagd 

musicalconcert in de Stuik. De maand wordt afgesloten met een zomerse 

Koninginnedag en vier gedecoreerden erbij in Vorstenbosch. 

 

Mei. 

In de mariamaand is het kermis met een zomermarkt in Vorstenbosch. De 

basisschool  viert  het  75  jarig  bestaan.  Een  informatieavond  over  de  

voorgenomen fusie met Maasdonk in Vorstenbosch blijkt van belang voor 

de keuze van de gemeenteraad. 15 kinderen doen hun eerste Heilige 

Communie. Vorstenbosch-info.nl bestaat deze maand 9 jaar. 

 

Juni 

Voor  de  25ste keer is er de avondwandelvierdaagse van buurtvereniging 

Kerkstraat-Heuvel. De Oranjekoorts voor het EK voetbal treft ook 

Vorstenbosch. Opnieuw wordt het dorp getroffen door een langere 

stroomuitval. Op het Mr Loeffenplein is een geweldig 

zomeravondmuziekfestival en de schoolvakanties beginnen. Rieky Young 

mag zich opnieuw Nederlands kampioen noemen. De jaarlijkse barbecuedag bij de Ketel is ondanks regen een 

succes. Jeannet van de Heuvel opent haar Twinkeltje aan de Kapelstraat. Het college spreekt zich uit over 

koppeling van gymzaal aan de Stuik. 

 

Juli 

Johan van Driel fietst drie keer naar de top van de Mont Ventoux. Aan de 

aanhouding van enkele inbrekers vanuit Uden ging een spectaculaire 

achtervolging vooraf. De gebroeders Pittens scoren goed in de motorcross. 

De Molen krijgt € 15000 subsidie voor noodzakelijk onderhoud en de bouw 

van de kapel is afgerond. Jong Nederland presenteert de nieuwe blokhut. Een wapenvondst leidt tot een 

aanhouding in Vorstenbosch.  

 

Augustus 

De zomervakantie raakt ten einde. Jeu de Boules kampioenschappen 

vinden plaats onder een stralende zon en de kindervakantieweek vindt 

weer plaats onder veel belangstelling en met afscheid van Jos van Dijk. De 

gemeente begint met het bouwrijp maken van het bouwplan de Helling. De 

Bernhezeloop passeert ook Vorstenbosch. 

 

 

 

 



 

September 

De maand begint met de jeugdfietscross georganiseerd door Stichting 

Jeugdbelangen en een start van de sloop van de blokhut. De kloosterkapel 

is officieel in gebruik genomen en er zijn open dagen. William en Monique 

moeten besluiten om te stoppen met de benzinepomp. De CPO bouwers op 

de Helling kampen met startproblemen. Vorstenbosch heeft er weer enkele AED’s bij.  Het eerste elftal sukkelt 

voort. Voor de parochie dreigt een opschaling door fusie. De vrijwilligers van de parochie krijgen een 

bedankavond. Koperdieven stelen een deel van de bliksemafleider van de molen. In de Stuik brengen ruim 

75% van de  inwoners hun stem uit voor de tweedekamer. 

 

Oktober 

Buurtvereniging Kerkstraat-Heuvel brengt een bezoek aan de 

rioolwaterzuivering en in de Stuik krijgen alle 80plussers van Vorstenbosch 

een gezellige middag aangeboden. Wesley Pittens wordt Nederlands 

Kampioen. Dit jaar geen fancy fair meer maar alleen een missionarisloterij 

voor de vijf missionarissen/zuster in ontwikkelingslanden.  Het hoogste 

punt van de blokhut wordt al bereikt en ook Halloween krijgt aandacht. 

  

 

November 

De formele eerst  steenlegging van de blokhut vindt plaats.  Wim van Lith 

krijgt  van  de  commissaris  van  de  koningin  een  onderscheiding  bij  zijn  

afscheid  als  voorzitter  van  de  Noord  Brabantse  vereniging  van  Kleine  

kernen. Sinterklaas arriveert  in Vorstenbosch en Jo van den Berg moet 

stoppen als buurtbuschauffeur. Fred staat in de finale voor het Brabants tonprater kampioenschap. De trainer 

van het eerste elftal kondigt aan te stoppen.  

 

December 

De dorpsraad houdt haar jaarvergadering in de Stuik en Vorstenbosch 

verwelkomt een nieuwe wijkagent. Slagwerkers van de Notenkrakers 

winnen  een  eerste  prijs.  Eduard  van  den  Elzen  zingt  40  jaar  bij  het  

kerkkoor. De eerste sneeuw arriveert in Vorstenbosch en JN en de Stuik 

halen geld binnen via het Rabodividend. Een nieuwe hoofdtrainer voor de 

Vorstenbossche boys kondigt zicht aan. In de Stuik vindt een gezellige kerstmarkt plaats  en het jaar wordt 

afgesloten in  gezellige sfeer met de buurt Jeu de boules en oliebollen. 
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