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Jaaroverzicht 2013                          

Wat gebeurde er in Vorstenbosch in 2013?  Wie op de 

jaarvergadering van de Stichting Dorpsraad was heeft 

Vorstenbosch in beeld over 2013 van Jo van de Berg kunnen 

zien en horen.  

Digitaal Vorstenbosch is de website van, voor en door 

Vorstenbosch met 24 uur per dag en 7 dagen in de week een 

overzicht van nieuws, historie, activiteiten, evenementen en 

links naar Vorstenbossche informatie. Via de archiefpagina kun 

je terugkijken op verschillende gebeurtenissen in 2013. In deze publicatie vindt u per maand een korte 

samenvatting van gebeurtenissen in ons dorp in het afgelopen jaar en waarover op Vorstenbosch-info.nl is 

gepubliceerd. Leuk om nog even terug te kijken.  Natuurlijk was er veel meer te doen en zal er komend jaar 

ook opnieuw weer veel aan de hand zijn. U kunt dit blijven volgen via www.vorstenbosch-info.nl. In het 

afgelopen jaar werden gemiddeld per dag ca 300 pagina's bekeken. Dat is meer dan 100.000 pagina's per 

jaar!  

 

Januari  

In alle opzichten was januari een vorstelijke maand. Het was 

winter en de temperatuur kwam maar zelden boven nul. De 

koningin kondigde haar aftreden aan en Prins Joran d'n Urste 

werd tot prins van het Vorstenbossche carnaval gekozen. De 

pronkzittingen met als titel "pronken met eigen veren" waren 

weer als vanouds gezellig.  

Fred van den Elzen werd derde op het Brabants kampioenschap tonproaten.  Vorstenbosch telde op 1 januari 

weer wat inwoners meer dan het jaar er voor. Met start van de bouw van nieuwe woningen op de Dorpsrand 

zal de groei de komende jaren nog wel doorgaan.  De Dagwinkel vierde zijn 1 jarig bestaan.  



 

Februari 

Vorstenbosch viert carnaval begin februari. Voor het vijfde jaar 

was een feesttent geplaatst bij de gymzaal aan de Eggerlaan. 

Het gilde organiseerde een rommelmarkt op 't Gildebergske. Cis 

van Kessel ontving een pauselijke onderscheiding voor haar 

werk voor de parochie en bisschop Hurkmans  diende het 

vormsel toe. Vorstenbosch nam afscheid van Jo van Heeswijk.  

 

Maart 

Nog steeds is het winter in Vorstenbosch. Zieke kastanjebomen 

op de Helling worden gekapt. 't Lieske spreekt wethouder van 

Moorselaar aan op slechte straatverlichting en trottoirs in de 

Eggerlaan. Gemeente en Dorpsraad ondertekenen een 

convenant. Frans Govers is de nieuwe Vorstenbossche 

biljartkampioen en op Vorstenbosch-info worden de eerste "oude 

woonplekken" van de hand van Cor Ottenheim geplaatst.  

 

April 

Frappant spetterde in de Stuik. Het is duidelijk dat de 

Vorstenbossche Boys gaan degraderen. Albert Dominicus stopt 

na vele jaren zijn werkzaamheden als koster voor de parochie. 

De nieuwe blokhut van Jong Nederland is af en wordt in gebruik 

genomen en zestien kinderen doen hun eerste Heilige 

communie. De maand sluit af met een feestelijke 

Koninginnedag. Henny van Houtum mag namens Bernheze mee naar de kroning in Amsterdam.  

 

Mei. 

Het was weer gezellig en druk tijdens Vorstenbosch Pakt Uit en 

de kermis. Henry van de Wetering wordt nieuwe gildekoning 

tijdens het kermis schieten. Digitaal dorp Vorstenbosch-info.nl 

bestaat deze maand 10 jaar. De parochiekerk bestaat 80 jaar en 

De Roets, het onderkomen van Jong Nederland aan de Tipweg 

wordt feestelijk en officieel geopend. Pater Jan Somers is na vier 

jaar weer even terug in Vorstenbosch.  

 

Juni 

De avondwandelvierdaagse, Roefeldag en het 

zomeravondconcert van de Notenkrakers zijn traditionele 

activiteiten in de maand juni. Ook dit jaar weer. Popkoor Enjoy 

zingt op een korenfestival in Middelburg en dit jaar beginnen de 

schoolvakanties al vroeg, in juni. Verschillende jonge 

dorpsgenoten vieren dat ze geslaagd zijn. Aan de dorpsrand 

wordt gestart met de bouw van zes zogenaamde nultrede huurwoningen door Mooiland Maasland.  



 

Juli 

In de maand juli is Vorstenbosch op vakantie en is het rustig in 

het dorp. Theo van de Berg tuft met zijn oude John Deere door 

de straten en vader Jo legt dat op de gevoelige plaat vast. Sjors 

vliegt geruisloos over het dorp en doet daarvan verslag op 

WanTV.  

 

 

Augustus 

Op het eind van de zomervakantie wordt het weer levendig in 

het dorp met de jeu de bouleskampioenschappen en de 

kindervakantieweek. Dit jaar voor het eerst rond de nieuwe 

blokhut van Jong Nederland. In en om de molen vinden nu 

regelmatig brandweeroefeningen plaats. De Dagwinkel feliciteert 

haar 100.000 ste klant.  

 

September 

De Toerwielerclub wint een derde prijs bij het NK veldrijden. De 

jaarlijkse collecte voor  de kankerbestrijding brengt weer het 

nodige op, mede dankzij aandacht via de molen. Op WanTV is te 

zien hoe de Cleefshoeve het lekkerste ijs maakt. Het CPO 

project op de Dorpsrand krijgt als goed voorbeeld bezoek van 

gedeputeerde de Boer.    

 

Oktober 

De milieubewuste dorpsgenoten kunnen bij de dagwinkel nu ook 

lege drankkartons inleveren. Oude metalen waren deze maand 

weer welkom bij de muziekvereniging. De Stuik lanceerde haar 

vernieuwde website. Op de Oude Veghelsedijk werd een 

hennepkwekerij in een leegstaande woning ontmanteld. Het 

herfstweer zorgde voor spannende en fotogenieke luchten. 

 

November 

Sinterklaas en de nieuwe burgemeester worden verwelkomt in 

Vorstenbosch. Fanfare de Notenkrakers wint het Jumbo festival 

in Zijtaart en heeft enkele jubilarissen. Ook bij het dameskoor 

zijn enkele jubilarissen en het koor viert het veertig jarig 

bestaan. De renovatie van de buitenkant van de molen wordt 

afgerond. De trots van Vorstenbosch staat er weer goed bij. 

Mario van Berkom verlengt zijn contract bij een goed presterend eerste team. 

 

 

 



 

December 

De dorpsraad houdt haar druk bezochte jaarvergadering in de 

Stuik met informatie over wonen en zorg en als afsluiter het 

jaaroverzicht door Jo van de Berg. Drie verenigingen ontvangen 

een bijdrage van het coöperatief dividend van de Rabo bank. 

Na 111 sluit dezelfde bank haar kantoor in het dorp. In de Stuik 

vindt een gezellige kerstmarkt plaats en het jaar wordt 

afgesloten in  gezellige sfeer met het buurtschappen Jeu de boules toernooi, een winterwandeltocht en 

natuurlijk  oliebollen van Jong Nederland. Pater Lambert van de Heuvel laat zien waar hij al ruim 60 jaar jaar 

kerst viert in Jakarta.  

 

Activiteiten en evenementenkalender 

Zie voor een overzicht van activiteiten en evenementen in 2014 

de kalender op vorstenbosch-info. Ontbreekt er nog iets, laat 

het dan weten via webmaster@vorstenbosch-info.nl of gebruik 

het contactformulier.  Ook andere tips, informatie, foto's en 

links voor de website zijn altijd welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan allen die in het afgelopen jaar op welke manier dan ook hebben bijgedragen  aan het actueel 

hebben en houden van Vorstenbosch-info door het leveren van tips, berichten en foto's of door het 

onderhouden van pagina's en hulp bij de technische realisatie. 
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