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Parochieberichten  13 februari t/m 19 februari 2021  (week 7)

Pastoorspraatje______________________________________Carnaval, klein fisje nie?
Nu we samen Carnaval op afstand moeten vieren zoeken mensen naar allerlei manieren om er toch iets van te
maken en er toch iets aan te doen. Carnavalsverenigingen sturen toch hun vrolijke kranten rond om mensen
een hart onder de riem te steken en met allerlei speciale Carnavalsnummers wordt het leed in muziek omgezet
zodat we samen zingend ons toch verbonden voelen.
Carnaval kan niet zoals anders maar kan wel en we mogen in de komende week ook zoeken naar hoe dit
Carnaval op afstand vorm te geven en in het klein toch te vieren.
Juist ook nu zien we de verbondenheid die dit feest brengt want mensen proberen samen te zien en te vinden
hoe deze bijzondere dagen toch te vieren zijn en hoe we ons daarin toch met elkaar verbonden kunnen voelen.
Alleen al door het elkaar niet aan mogen raken is Carnaval ongekend anders want hossen en de polonaise
horen er toch bij en zeker elkaar om de nek hangen, zelfs al zie je elkaar de rest van het jaar niet staan, is een
onlosmakelijk onderdeel van dit grote feest.
Iedere keer als er weer iets voorbij komt dat we in Coronatijd nog niet hebben beleefd worden de koppen bij
elkaar gestoken en wordt er gezocht naar wegen om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen en die
creativiteit brengt ook steeds iets moois voort.
Als mensen kunnen we met elkaar veel meer dan we zouden denken en ondanks alle ellende komen er hele
mooie dingen boven drijven en zingt toch dat gevoel mee van dat we er samen het beste van moeten maken.
En al lijkt dat wat werken tegen beter weten in niets doen is geen optie en brengt ons ook niet door de crisis
heen.
Samen de schouders eronder ook om het Carnavalsfeest toch een beetje kleur en inhoud te geven in
bijzondere omstandigheden is dan ook een teken van het feit dat wij er ons toch niet onder laten krijgen en dat
de mens zich aan kan passen aan de omstandigheden.
En al is Carnaval dit jaar een klein fisje het mag gevierd worden zoals het kan als lichtpuntje op een weg die
ons soms nog oneindig lang lijkt.
Misschien dat we in alle tijd die we nu zo anders kunnen besteden ook eens anders mogen kijken naar de
betekenis van Carnaval voor ons leven en samen leven.
Het is een feest dat verbindt en verbroedert en dat is ook wat wij hier en nu nodig hebben en daarom mogen
we het blijven vieren zoals het kan.
Verbonden in het feest om daarna verbonden in en vanuit het Carnavalsgeloof op weg te gaan naar Pasen, het
feest van het nieuwe leven.
En zeker ook vandaag mag die weg ons iets extra’s te zeggen hebben namelijk dat we gaan door de woestijn
van hoop en pijn zoals een lied ons zegt om thuis te komen in het leven met God waar we voor altijd met Hem
samen mogen leven!
Al is Carnaval een klein fisje dit jaar laten we toch de slingers maar ophangen en vieren wat we kunnen zodat
er even de afleiding is van dat waar we met elkaar al veel te lang ons dag in dag uit mee bezig moeten houden.
Een kleine alaaf is ook een alaaf en daarom voor de komende tijd; ALAAF!
pastoor Fr. Ouwens

Kerkbijdrage
Als uw kerkbijdrage niet via een periodieke opdracht overgeschreven wordt, kunt u uw kerkbijdrage
overmaken op: Rabobank rekening nr. NL91 RABO 0155 2943 50 t.n.v. R.K. Parochie “De Goede Herder”,
onder vermelding van Kerkbijdrage 2021. Mocht u vragen hebben i.v.m. de kerkbijdrage, dan kunt u contact
opnemen met Hennie van den Brand, 06-10402525, e-mail: hennievdbrand@outlook.com .

mailto:hennievdbrand@outlook.com
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HH Mis in het weekend:

Zondag 14 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Lambert v.d.Wijst

Intenties:
Uit Dankbaarheid
Betsie van der Wijst - van der Wijst (vanwege verjaardag)
Toos Hurkmans - van der Valk
Piet van Driel (vanwege sterfdag)
Antoon Heesakkers

HH Mis door de week:

Dinsdag 16 februari om  09.30 uur:   Eucharistieviering
_____________________________________________________________________________________________

Bedankt
Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere steunbetuigingen die we hebben
mogen ontvangen bij het overlijden van Toos, ons mam en oma. Het was voor ons hartverwarmend.
Theo Hurkmans, kinderen en kleinkinderen

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

Carnaval Stream van 11tot11
A.s. Zaterdag gaan we los vanaf Efkes Vur Elf, om vervolgens toch de carnaval af te trappen op gepaste wijze
met onze eigen Prins Teun d’n urste. 
Daarna volgen er nog vele uren met muziek, poëzie en leuke filmkes . 
Natuurlijk ben je benieuwd welke DJ’s er langs komen! Dit zijn ze:
11 uur : Dj Polleke / Dj Chrisje Vie
12 uur : “Alle 11 Gouwd” Raad v 11
13 uur : “Bronte Uurke” Chris vd Ven 
14 uur : “Ouw Knoke” Jan v Dijk /Harrie Geenen
15 uur : “Ut ouw hout gesneje en zit’n d’r wermkes be” Sel Somers/ Ad Somers
16 uur : “Niks zo rap as T&T” Ton v Kessel / Toine Dortmans
17 uur : “Bos Brothers” Jeroen en Edwin Bos
18 uur : “De Roekies” Joey v Heertum/ Wessel Dominicus
19 uur : “Lekker druk en Berekenend” William Verkuijlen/ Eric vd Wijst
20 uur : “Kasteleinsbal” Coen Janssen / Linda v Heeswijk
21 uur : “Bakken ze bruin” BBQ club
22 uur : “De Proffies” Wout en Joris
23 uur : “De Afzakkers”Dj Polleke / Dj Chrisje Vie
Dus vanaf Eskes Vur Elf in oew carnavals pekske kijken naar  www.show2all.nl/11tot11

Je kunt nu ook je smikkel/drank pretpakket bestellen bij de Smook of de Ketel vóór donderdag!
Pakket A: 10,- brood met dippers , grillworst, cervelaatworst, kaas en zoutjes.
Pakket B: 15,- verschillende kleine flesjes drank, Flugel, Jagerbom, Partyshot en Schrobbelaar
Deze kun je dan op zaterdag vanaf 12u kunt afhalen.

Veul kijk en luisterplezier!
CV de Piereslikkers, Radio Palomala, de Ketel en de Smook

PIERESLIKKERS VLAGGEN TE KOOP 
Voor maar €  15,00 kun je in het bezit zijn van een echte Piereslikkersvlag!
De vlaggen zijn te koop bij de Dagwinkel. Wil je vooraf weten hoe de vlaggen eruit zien,
kijk dan op www.facebook.com/DePiereslikkers voor een foto. 

http://www.show2all.nl/11tot11
http://www.facebook.com/DePiereslikkers
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CARNAVALS JAARBOEK 
Ook dit jaar kunt u van ons mooie carnavalsjaarboek genieten! Van woensdag 10 februari t/m vrijdag 12
februari 2021 zullen leden van de stichting het carnavalsjaarboek ‘t Papierke 2021,  weer huis aan huis
bezorgen. In verband met corona bellen de leden niet aan, maar ontvangt u ’t Papierke in de brievenbus.

Van u vragen wij, uiteraard op vrijwillige basis, voor het uitbrengen van ’t Papierke een bijdrage. Ondanks
dat carnaval er dit jaar anders uit ziet, hopen wij op een gemiddelde bijdrage van €  5,00 per gezin. Met uw
bijdrage kunnen wij onze vereniging gezond houden en kunnen we activiteiten voor 2022 gaan organiseren.

We hebben twee coronaproef mogelijkheden:
1. U kunt deze bijdrage doen door bijgaande QR code te scannen;
2. Bij de dagwinkel en bij Geenen Diervoeders staan

brievenbussen waar u de bijdrage in kunt doen.

Alvast onze hartelijke dank! 

Bericht van de Dorpsraad

Voortgang Bergakkers III
Zoals iedereen heeft kunnen zien, worden er al goede vorderingen gemaakt met het bouwrijp maken van
Bergakkers III. Er komen in totaal 35 koopwoningen, 14 vrije kavels en 6 huurwoningen:
 De 35 koopwoningen worden gebouwd door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling. Er zijn woningen

in verschillende prijsklassen. Let op: 10 februari 2021 start de verkoop en deze loopt tot 21 februari
2021.

 Kijk op www.vanwanrooij.nl/vorstenbosch-bergakkers-3 voor nadere informatie over het soort
woningen, locatie, indicatieve koopprijzen en de verkoop

 De 14 vrije kavels worden aangeboden door de gemeente Bernheze. De inschrijftermijn voor deze
kavels is inmiddels verstreken.

 De 6 huurwoningen zullen op een later tijdstip in de verhuur komen. Zodra dit bij ons bekend is,
zullen wij u hierover informeren.

De Dorpsraad verwacht dat er veel animo zal zijn voor de woningen. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, meld u
dan tijdig bij Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling.

Storingen of klachten over de openbare ruimte
Onlangs heeft de Dorpsraad een goed overleg gehad met de gemeente over het wegbeheer en de
verkeersveiligheid in het dorp. Indien er storingen of klachten zijn over de openbare ruimte dan kan iedereen
dit zelf melden. Dit kan op twee manieren:

- Download de BuitenBeter app op uw telefoon: Hiermee meldt u een probleem snel en gemakkelijk bij de
gemeente. Ga voor meer informatie naar www.buitenbeter.nl
- Neem telefonisch contact op met de gemeente, via telefoonnummer 14 0412.

Wintermagazine Vorstenbossche Boys
Nu er in deze corona periode helaas weinig gevoetbald word en we elkaar
helaas niet kunnen ontmoeten hebben we een wintermagazine gemaakt. In
het magazine staan wat puzzels, quiz, interviews, nieuwtjes en een
kleurplaatwedstrijd, kijk dus vlug op onze site
www.vorstenbosscheboys.nl

http://www.vanwanrooij.nl/vorstenbosch-bergakkers-3
http://www.buitenbeter.nl
http://www.vorstenbosscheboys.nl
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Quiz en puzzels: Oplossingen graag vóór 13 februari a.s. inleveren.
Website: Voor het allerlaatste nieuws bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

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.

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.stichtingzorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

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

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.

Kinderen van Vorstenbosch
Wil je iemand in Vorstenbosch, die je mist of die zich eenzaam voelt door Corona, een berichtje sturen?
Stuur dan een leuk gedichtje / een wens of tekst naar: parochievorstenbosch@hotmail.com
De komende tijd gaan we dan de leukste inzendingen plaatsen op de parochieberichten.
Parochie “De Goede Herder”.

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

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
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