
 

jaaroverzicht 2014                                                                        * 

Website:   www.vorstenbosch-info.nl of www.vorstenbosch.net 

Email:   webmaster@vorstenbosch-info.nl 

Twitter:   @VorstenboschNET 

 

 

 

 

 

 

 

Vorstenbosch in 2014                          

2014 was een actief jaar in Vorstenbosch. Digitaal 

Vorstenbosch heeft u zo volledig als mogelijk 

geïnformeerd over nieuws, activiteiten en evenementen in 

het dorp. 

 

Ruim 130 berichten zijn gepubliceerd. Daarnaast werden 

veel activiteiten aangekondigd via de dorpskalender en in 

berichten. Veel berichten werden voorzien van foto's 

gemaakt door Jo van den Berg. Twitteraars ontvingen steeds meldingen van de nieuwe berichten.  

  

Digitaal Vorstenbosch is de website door, van en voor  Vorstenbosch met 24 uur per dag en 7 dagen in de 

week een overzicht van nieuws, dorpshistorie, activiteiten, evenementen en links naar Vorstenbossche 

informatie. Omdat het leuk is, om op de hoogte te blijven, om trots op te zijn, om deel te nemen of gewoon 

zo maar. Via de archiefpagina kun je nog terugkijken op verschillende gebeurtenissen. In deze publicatie staat 

per maand een korte samenvatting van gebeurtenissen in ons dorp in het afgelopen jaar 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 330 pagina's bekeken. Dat is ca 120.000 pagina's per 

jaar!  

Digitaal Vorstenbosch is geheel door vrijwilligers en onafhankelijk opgezet. Inwoners leveren de inhoud van 

berichten en artikelen. Allen heel hartelijk dank daarvoor. Blijf dat doen. En wilt u ook meedoen, graag! email 

webmaster@vorstenbosch-info.nl of twitter @VorstenboschNET of gebruik het contactformulier.  
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Januari  

In tegenstelling tot vorig jaar blijft dit jaar in januari de winter weg. Vorstenbosch telt 12 inwoners meer dan 

een jaar eerder. Traditiegetrouw is januari de 

maand van de nieuwe prins en start van het 

carnaval. Op prins Hans kunnen we "rekene". De 

oude kerstbomen worden verbrand. Aan de 

Molenweg is er een brand in een schuur. Thierry en 

Wesley Pittens vertrouwen op een goed 2014.  

 

 

Februari 

Het A1 meidenteam wordt sportteam van het jaar en Wendy Dominicus sportvrijwilliger. De pronkzittingen 

worden overschaduwd door de dood van Anna van 

de Ven.  

Burgemeester Moorman komt op werkbezoek naar 

Vorstenbosch. Bij de Dagwinkel kun je voortaan ook 

blik in een speciale inzamelcontainer kwijt. De 

Notenkrakers verzorgen muzieklessen op school. De 

verkiezingen komen er aan en wie weet ook een 

nieuwe gymzaal. Althans dat beloven alle partijen.  

 

Maart 

Vorstenbosch viert carnaval in een omgebouwde Stuik. We gaan ook naar de stembus voor een nieuwe 

gemeenteraad. De Stuik bestaat 50 jaar.  Kinderen 

van groep 8 worden gevormd.  

Vorstenbosch-info verschijnt in een nieuwe 

vormgeving en kan zowel op pc, telefoon als tablet  

goed bekeken worden. Deze maand is het digitaal 

dorp  elf jaar in de lucht. 

 

 

April 

Met een grootse revue viert Vorstenbosch het 50 jarig bestaan van de Stuik. Kinderen doen hun eerste 

communie. Tijdens de eerste koningsdag worden drie inwoners gedecoreerd. Ook molenaar Voorneman 

ontvangt een decoratie.  

Vorstenbossche boys 2 en 5 worden kampioen, de 

beheerder van de sportkantine is er weer vijf jaar 

en de 100ste reclamebordsponsor wordt 

toegevoegd. De fanfare verzorgt met een groots 

fanfareorkest een concert op 't Gildebergske. 

Natuurlijk is er ook weer de week van het 

biljartkampioenschap met Harrie Dominicus als 

winnaar. 



 

Mei. 

De voetbalvereniging is even landelijk nieuws. Een inbreker toonde berouw voor zijn daden dertig jaar 

geleden.  Het gilde bestaat 375 jaar. De parochie houdt op te bestaan door fusie met omliggende parochies. 

De Bergakkers fase twee is afgebouwd. Harrie en 

Riek van de Wetering zijn 60 jaar getrouwd. Er zijn 

weer verschillende oude woonplekken toegevoegd 

aan het bestand Oud Vorstenbosch door Cor 

Ottenheim. Het is weer gezellig en druk tijdens 

Vorstenbosch Pakt Uit en de kermis op de scheiding 

van mei met juni. 

 

Juni 

Een grote brand legt een loods van de familie van 

Grinsven volledig in de as.  

Vorstenbosch bereidt zich voor op het WK. Een 

nieuwe lichting sluit succesvol de middelbare school 

af. Hein Nooijen is nieuwe gildekoning en Paul 

Heerkens de schutterskoning. Het gilde neemt deel 

aan de gildedag in Beugen.  

 

 

 

 

 

Juli 

Na de openluchtmis en het zomeravondconcert van 

de Notenkrakers in de gildeaccommodatie wordt het 

stil in het dorp. Jong Nederland is met ruim 100 

kinderen en 30 begeleiders op kamp in Schaijk.  

In de maand juli is Vorstenbosch op vakantie. Vlak 

voor de zomervakantie wordt de vernieuwbouw van 

zes ouderenwoningen aan het Liebregtsplein 

opgeleverd.  

  

Augustus 

De trots van Vorstenbosch is beklad met graffiti.  

Pater Lambert van den Heuvel ontvangt in Jakarta 

een Koninklijke onderscheiding.  Een duofiets voor 

Vorstenbosch zit er aan te komen.  

Op het eind van de zomervakantie is het weer 

levendig in het dorp met de 23ste editie van de jeu 

de boules kampioenschappen en de 31ste editie van 

de kindervakantieweek.  



 

September  

Vorstenbosch heeft bezoek uit Australië. Peter 

McHugh bezoekt de crashlocatie van zijn oom op het 

eind van de tweede wereldoorlog. Het bezoek 

brengt ons dorp op de Australische nationale TV.  

Aan het Liebregtsplein wordt een blok woningen 

gesloopt. Nieuwbouw laat nog even op zich 

wachten. Het eerste team van de 

Vorstenbosscheboys wordt in het nieuw gestoken.  

 

Oktober 

Fred heeft zijn debuut in een reclame. Jo en Els van 

den Berg vieren hun gouden bruiloft. Er is weer een 

PostNL punt in de dagwinkel. De KVO afdeling 

Vorstenbosch houdt na ruim 77 jaar op te bestaan.  

Fietsen is nu  voor iedereen mogelijk met de 

Duofiets van de Stichting zorgvoorziening.   

 

 

 

November 

Sinterklaas is weer n Vorstenbosch. Mario van 

Berkom gaat vertrekken als trainer en Ruud 

Fleskens zal terugkeren. De Vorstenbossche boys 

behouden een midden positie in de 5deklasse H.  

Het water uit de kraan is vanaf nu ook zachter in 

Vorstenbosch. 

 

 

 

December 

Een kudde schapen trekt door het dorp, er worden 

knuffelapen verdeeld onder zieke kinderen en er 

loopt een ontsnapte kangaroe in het dorp. De 

dorpsraad houdt haar druk bezochte 

jaarvergadering in de Stuik met informatie over 

wonen en zorg en als afsluiter het jaaroverzicht 

door Jo van den Berg. De gemeenteraad weet zich 

geen raad met een burgerinitiatief voor opknappen 

van het speelterrein aan de Eggerlaan. Thierry en Wesley Pittens behaalden hun successen en werden Enduro 

kampioen. 

Natuurlijk ontbreekt de kerstmarkt niet en hebben verenigingen hun eindejaarsbijeenkomsten. 



Twee verenigingen ontvangen een bijdrage van het coöperatief dividend van de Rabo bank. Het gilde ontvangt 

een Koninklijke erepenning.  Het jaar wordt afgesloten met de buurt jeu de boules, een jubilarissenconcert 

van de muziekvereniging, een winterwandeltocht,  oliebollen van Jong Nederland en vuurwerk. En op 28 

december hadden we de koudste dag in het warmste jaar 2014. 

 

Activiteiten en evenementenkalender 

Zie voor een overzicht van activiteiten en 

evenementen in het nieuwe jaar 2015 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, foto's of door het onderhouden 

van pagina's. 
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