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Parochieberichten 8 mei t/m 14 mei 2021  (week 19)

Pastoorspraatje_____________________________________Met Maria verder op weg.
In de bekende bedevaartplaats Kevelaer, net over de Duitse grens, kiezen ze ieder jaar een thema, om in het
bedevaartseizoen extra aandacht en betekenis aan te geven en enkele jaren geleden was het de titel van dit
praatje: ‘Met Maria verder op weg’.
Iets om ook in deze dagen over na te denken, nu we samen onderweg zijn naar een hopelijk wat betere zomer
dan die van vorig jaar, maar dat is nog allerminst zeker, want er zijn nog veel factoren die alles weer anders
kunnen maken.
En als je dan op weg bent en je hebt steeds meer moeite om te zien waar het allemaal heen moet en hoe we
samen en ook zelf verder komen, is het prettig om een houvast te hebben en een tochtgenoot.
We mogen ons in deze meimaand dan ook zeker proberen vast te houden aan Maria als moeder van alle
gelovigen, die overal zorgend en vol aandacht om ons heen is, als wij onderweg zijn.
Moeders hebben wel eens de neiging om overbezorgd te zijn en dat kan heel verstikkend aanvoelen, maar de
bedoeling is meestal goed en soms moeten we ook anders leren kijken om de goede zorgen te waarderen.
Het komt meestal uit liefde voort en die kan zich op heel veel manieren uiten. En de ene keer herkennen we
die ook beter dan de andere en zo kunnen goede bedoelingen helemaal anders overkomen.
Toch mogen we vooral ook geloven, dat de bedoelingen van Moeder Maria goed zijn en dat zij daarom een
waardevolle tochtgenoot kan zijn in deze tijd.
Met Moederdag voor de deur mogen we dan ook niet alleen onze eigen moeders eren, maar zeker ook deze
Moeder van alle mensen.
Als we met Maria op weg gaan en blijven, gaan we anders op weg en is er altijd iemand aan wie je het eigen
verhaal kwijt kunt en die het nooit zat wordt om naar ons te luisteren of ons te troosten. We zijn allemaal op
zoek naar houvast in deze dagen, zeker ook, omdat we weten dat er nog zo veel is dat ons parten kan gaan
spelen. Maar als we op weg durven te gaan met Maria, hebben we zeker grond onder de voeten.
Ik wens U allen een hele goede Meimaand toe met het zien van opkomend groen, dat hoop betekent op nieuw
leven en het voelen van Maria’s aanwezigheid op Uw eigen weg.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 9 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
Simon Smits

Intenties:

Annie Wijdeven - Verwegen
An van Asseldonk - Raaijmakers
Wim Raaijmakers
Driek en Lientje Geenen en zoon Peter
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven (namens de K.B.O.)

HH Mis door de week:

Dinsdag 11 mei om  09.30 uur: Eucharistieviering.
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Hemelvaartsdag:
Donderdag 13 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

Lambert van der Wijst
Intentie:

Harrie en Lies van Doren - van Boekel

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: Vorstenbosch Parochie DGH.
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.
________________________________________________________________________________________

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 6 mei halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk,
Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Harrie Lucius, Alexander van Doorn
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Simone Vogels, Ingrid van Bruggen

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

Bericht van de Dorpsraad
Update: Herinrichting Kerkstraat
Onderstaand bericht heeft Mark van der Leest, projectleider van de herinrichting van de Kerkstraat, opgesteld.
Heeft u vragen over dit project?
Dan kunt u contact met hem opnemen via telefoon 0412-45 88 88, of via e-mail gemeente@bernheze.org.

Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de
Kerkstraat ter inzage heeft gelegen. We hebben als gemeente veel verschillende reacties mogen ontvangen.
We willen alle reacties zorgvuldig afwegen en zo veel als mogelijk meenemen in een aangepast ontwerp.
Hiervoor hebben we meer tijd nodig dan gepland was. De verwachting is dat een aangepast ontwerp eind mei
gepresenteerd kan worden.

Van een koude kermis thuiskomen!
In de volksmond betekent dit: dat iets tegen de verwachtingen in verkeerd gaat, of slecht gaat, of niet
doorgaat. In dit geval het laatste want voor het tweede jaar op rij moeten we onze gezellige dorpskermis
voorbij laten gaan.
We hadden het graag anders gezien maar ook deze keer kunnen we door corona geen kermis en andere
activiteiten rondom de kermis organiseren.
We hebben nog even gedacht aan een aangepaste activiteit maar de cijfers liegen er niet om.
We moeten het doen met de beperkte openstelling van de terrassen.
Hopelijk is er volgend jaar weer een kermis in ons mooie dorp.
Wees voorzichtig en blijf gezond.
Namens de organisatie “Vorstenbosch pakt uit”

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:gemeente@bernheze.org
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Puzzel prijsvraag: De oplossing van KBO puzzels kunnen tot 10 mei a.s. ingeleverd worden.
Website: Voor KBO nieuws kijk verder op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
 Een heerlijk Moederdag-ontbijt bestellen:

Verwen je (schoon)moeder, vrouw of vriendin met een heerlijk ontbijtje op zondag 9 mei.
Broodje-Croissantje-donut-verse jus-beleg-fruit-yoghurt-gekookt eitje.
Voor €  7,50 p.p. hangen we een ontbijt bij u aan de deur.
Bestellen kan in de winkel, via 362222 of via whats-app 06-12946405

 ZE ZIJN ER WEER:
Heerlijk verse asperges van Marc en Sandra de Wit.
Hele asperges, geschilde asperges en soepstukken.

 Muntjes van 20 en 50 cent
We hebben behoefte aan muntjes van 20 en 50 cent. Overige muntjes hebben we voldoende.

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

De Schaapskooi

Nieuwe openingstijden zomer 2021 cafetaria:
maandag en dinsdag gesloten
woensdag 12:00  - 21:00
donderdag 12:00  - 21:00
vrijdag 12:00  - 21:00
zaterdag 12:00 -  21:00
zondag 12:00  - 21:00
Het mooie terras is natuurlijk dan open van 12:00 tot 18:00 

Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken voor de bestellingen op 0413363120 of op 0620048471.
Indien nodig proberen wij te bezorgen, altijd in overleg.
Hou natuurlijk fb in de gaten van de verbouwing van de ijscorner en de vele leuke aanbiedingen en
veranderingen die er komen .
Tot gauw 
Groetjes team de Schaapskooi

BrabantZorg Thuiszorg      -           Alle zorg en aandacht bij u thuis
Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.
BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en
bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg
of bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis
In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:
Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding,
Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau,
Maaltijden.
Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau,
telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Podotherapie van den Heuvel
Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een
afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl
of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
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Stichting zorg kringloop
loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp
via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
www.stichtingzorgkringloop.eu
inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.
Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,
Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.
Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
www.thuiszorgpantein.nl

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz.
enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

Parochieberichten digitaal lezen
U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl
en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nl
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

Zeer indringend en wrang zijn de foto’s die hij gemaakt heeft van vrouwen die net na de bevrijding
publiekelijk werden kaal geschoren, omdat ze omgang hadden met Duitse mannen. Op een foto zie je hoe op
het kaalgeschoren hoofd van een vrouw een wit kruis is geschilderd. Naast haar houden twee jongens een
portret van Hitler vast. Of de foto waarop een Britse militair een Joodse jongen omarmt. Je kunt de emoties
van zijn gezicht aflezen. Weer een andere foto toont hoe Duitse militairen krijgsgevangen worden gemaakt.
Er zitten ook talrijke foto’s tussen van Britse militairen van de Prinses Irene Brigade. De foto van een
straatnaambord van de Spoorstraat in Mill draagt duidelijk tekenen van de oorlog. Het is doorzeefd met
kogelsgaten.

Slag van Mill
Mill neemt in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een aparte plaats in. Op 10 mei 1940 slaagde een
Duitse pantsertrein vol militairen er in alle vroegte in om de spoorbrug bij Gennep te passeren. Bij Mill weet
het Nederlandse leger de trein te laten ontsporen. In en om Mill wemelt het op dat moment van de
Nederlandse soldaten, die maanden daarvoor de Peel-Raamstelling hebben betrokken. Deze verdedigingslinie
die in 1939 werd aangelegd viel al op 10 mei 1940. Daarbij raakten Nederlandse militairen in een
vuurgevecht met de Duitse invallers. Hans Hermsen: “Mijn vader heeft hier veel beelden van kunnen
vastleggen, maar ook van Mill tijdens en na de militaire operatie Market Garden.”

Reageer
De foto’s van Martien Hermsen verbinden op onnavolgbare wijze en zonder ruis het hedendaagse met het
oorlogsverleden in Brabant. Lang niet alle fotobeschrijvingen zijn volledig. Weet je meer over een foto?
Reageer dan gerust en help ons aan meer informatie.

mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

