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Parochieberichten 11 september t/m 17 september 2021  (week 37)

Pastoorspraatje_________________________________En dan is het ineens bijna zo ver.
Met alle mitsen en maren die er bij deze tijd horen, is een groepje mensen een tijd geleden toch begonnen aan
de organisatie van een dubbel jubileum en daarbij de welverdiende vrijwilligersavonden voor onze beide
geloofsgemeenschappen.
Met alle slagen om de arm die we overal tot op het laatste moment bij moeten houden, ziet het er nu naar uit
dat we toch iets met elkaar mogen gaan vieren, binnen de mogelijkheden die er zijn.
We starten met twee vrijwilligersavonden en wel op vrijdag 17 september in Vorstenbosch en zaterdag 18
september in Nistelrode om onze onvermoeibare vrijwilligers te bedanken en elkaar na al die tijd op een
gezellige en informele manier te ontmoeten.
Op zondag 19 september staan we dan stil bij een dubbel jubileum, namelijk 25 jaar priester en 12,5 jaar
pastoor in Nistelrode en Vorstenbosch, tijdens de viering om 10.00 uur met aansluitend receptie.
Terwijl ik dit aan het schrijven ben, sta ik er toch met wat verbazing bij stil dat het allemaal al zo lang geleden
is en waar ik dan nu ben en onwillekeurig denk je dan aan het idealisme van het begin en wat daar vandaag
nog van over is. De jaren zijn terugkijkend heel snel gegaan en er is veel in gebeurd, net als in ieder
mensenleven en zon en schaduw hebben elkaar steeds afgewisseld. Onderweg heb ik het nodige te verstouwen
gekregen, maar dat geldt voor iedereen, dus daar hoeven we het niet over te hebben.
Daarbij ben ik gezegend met gezondheid tot op vandaag en is mijn geloof niet wezenlijk veranderd en zijn er
steeds hele goede mensen om mij heen waar ik op leunen en steunen mag, net als anderen op mij.
Samen met anderen, maar op tijd ook alleen heb ik de weg gezocht om nu vanuit geloof te kunnen leven en
werken en met dat geloof anderen van dienst te kunnen zijn.
En dan gaan er onderweg dingen goed, maar ook op tijd verkeerd en je leert overal wat van als je wilt.
Al met al mag ik vooral een dankbaar mens zijn en me gezegend voelen door een God die er altijd is en ons
draagt en begeleidt.
Ik hoop dan ook oprecht dat U samen met mij bij deze momenten stil wilt staan en in dankbaar gebed samen
met mij bij God wilt zijn. Samen dankbaar voor geloof en het samenzijn met mensen op een prachtig stukje
wereld, waar het heel goed is om geboren te zijn!
Ik dank op voorhand alle mensen die zich de komende weken extra inzetten voor onze bijzondere mijlpalen
met elkaar en we mogen elkaar toewensen; nog vele jaren!
Uw dankbare pastoor Frits Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 12 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
met zang van ons Ensemble Cor Geenen

Intenties:
Ben van den Heuvel
Sjan van den Braak (vanwege sterfdag)
Leny van de Wetering - Kappen

HH Mis door de week:
Dinsdag 14 september om 09.30 uur: Eucharistieviering.
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Gedoopt op 5 september:
Lonneke van der Heijden dochter van Maikel van der Heijden en Linda Doedee.

Eerste Heilige Communie.
Andere jaren waren de voorbereidingen van de eerste H. Communie voor de kinderen van groep 4 alweer in
volle gang. In nauw overleg met de pastoor hebben we als werkgroep besloten om in 2022 geen
communieviering te houden in Vorstenbosch.
In 2023 gaan we er weer 3 mooie vieringen van maken met de kinderen die op dat moment in groep 4 en
groep 5 zitten. De kinderen uit Vorstenbosch die nu in groep 4 zitten (In of buiten Vorstenbosch op school) en
toch graag in 2022 de Communie willen doen kunnen zich aanmelden in Nistelrode.0
Ze kunnen een aanmeldingsformulier vragen aan Yvonne van Kessel (yvk2009@live.nl)
Daarnaast zijn we als werkgroep heel hard op zoek naar versterking.
Dit hoeft niet persé een ouder van een communicant te zijn, iedereen mag zich hiervoor aanmelden.
Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met Yvonne. We zouden heel blij zijn met jouw hulp !

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.
________________________________________________________________________________________

Gevonden voorwerpen
Kindervakantieweek 2021 was weer een geslaagde editie.
Er zijn nog gevonden voorwerpen af te halen tot 12 september bij Inge van Kessel op Heiveld 10.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Bridgen: Donderdagavond 9 september Bridgen. Aanvang: 19.00 uur.
Kaarten maken: Op vrijdagochtend 10 september start het seizoen “Kaarten maken”. Aanvang: 9.00 uur.
Rikconcours: Donderdagavond 16 september KBO rikwedstrijden. Begintijd: 19.00 uur.
Clubavond: Elke dinsdagavond rikken, jokeren en biljarten. Vrije inloop aanvang: 19.00 uur.
Jaarvergadering: Donderdag 30 september algemene jaarvergadering in grote zaal van de Stuik.
Aanvang; 14.00 uur.

Vorstenbossche Boys – Programma jeugd

Zaterdagdienst: Adrie Langens                                  
Zaterdag 11 september 2021 Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
Bl.Geel'38 JO19-2 - V'Boys jo19-1 13:30 14:45    
Aves/Heesw MO19-1 - V'Boys mo19-1 11:45 13:00    
V'Boys jo17-1 - vrij                                      
V`Boys mo17-1 - Festilent MO17-1 13:45 14:30 Stan Rijkers
Bl.Geel'38 JO15-3 - V'Boys jo15-1 11:45 13:00    
EVVC MO15-1 - V'Boys mo15-1 09:30 10:30    
V'Boys jo13-1 - DAW JO13-2JM 11:15 12:00 Jur Vogels
OSS'20 JO12-1 - V'Boys jo12-1 09:00 10:00    
MOSA'14 JO11-1 - V'Boys jo11-1 08:30 09:30    
V'Boys jo10-1 - VOW JO10-1 09:30 10:00 Tjeu Vogels
FC Uden JO9-2JM - V'Boys jo9-1 08:00 09:00    
V'Boys jo8-1 - vrij                                      
Avesteyn JO8-2 - V'Boys jo8-2 09:15 10:15    
4x4 Prinses Irene - V'Boys jo7-1 09:30 10:30    
4x4 Vorstenbosch - V'Boys jo7-2 09:30 10:00    

mailto:yvk2009@live.nl
mailto:yvk2009@live.nl
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Vorstenbossche Biljart Kampioenschappen 2021
Vanaf donderdag 16 tot en met 24 september aanstaande worden de jaarlijkse Vorstenbossche Biljart
Kampioenschappen gespeeld bij BBQ Restaurant Smook.
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de Corona (Covid ) maatregelen!
Spelers zijn bekend, speelschema is gepubliceerd  op www.vbk1994.nl
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de biljarters aangemoedigd zouden worden door publiek;
Wij heten iedereen dan ook van harte welkom!

Uitslagen en programma senioren Vorstenbossche Boys

Zondag 5 september
Avesteyn 1 - Vorstenbossche Boys 1 2 - 2
Vorstenbossche Boys 2 - Prinses Irene 3 3 - 2
Vorstenbossche Boys 3 - Prinses Irene 5 1 - 3
Vorstenbossche Boys 4 - Heeswijk 8 8 - 0
Vorstenbossche Boys 5 - Avesteyn 7 4 - 3
Vorstenbossche Boys 35+1 - Heeswijk 9 15 - 1
Blauw Geel'38/JUMBO VR1 - Vorstenbossche Boys VR2 4 - 0
ST Avesteyn/Heeswijk VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 1 - 2

donderdag 9 september aanwezig aanvang

Unitas '59 1 - Vorstenbossche Boys 1 (vr) 18:30 20:00
zondag 12 september aanwezig aanvang
Wedstrijdcoördinators: Maria Raaijmakers en Harrie Dominicus
Zondagsdienst: Jan Vink
Vorstenbossche Boys 1 - Ruwaard 1 12:45 14:30

Scheidsrechter: Charles Kezer
Blauw Geel'38/JUMBO 3 - Vorstenbossche Boys 2 08:30 10:00
HVCH 9 - Vorstenbossche Boys 3 12:30 14:00
Avesteyn 6 - Vorstenbossche Boys 4 10:30 12:00
Blauw Geel'38/JUMBO 13 - Vorstenbossche Boys 5 08:30 10:00
Blauw Geel'38/JUMBO 14 - Vorstenbossche Boys 35+1 09:00 10:00
Vorstenbossche Boys VR1 - Rood Wit'62 VR1 11:00 12:00

Scheidsrechter: Nico Verstraten
Vorstenbossche Boys VR2 - VOW VR2 11:00 12:00

Scheidsrechter: Adrie Langens
zondag 19 september aanwezig aanvang
Wedstrijdcoördinator: Jo Kouwenberg en Harrie Dominicus
Zondagsdienst: Annie Van Brakel
Vorstenbossche Boys 1 - Avanti'31 1 12:45 14:30

Scheidsrechter: Jeroen van Rossum
Hapse Boys 3 - Vorstenbossche Boys 2 09:00 10:30
Blauw Geel'38/JUMBO 4 - Vorstenbossche Boys 3 10:30 12:00
WHV 3 - Vorstenbossche Boys 4 10:30 12:00
Vorstenbossche Boys 5 - Heeswijk 7 09:00 10:00

Scheidsrechter: Tomas Hoevenberg
Vorstenbossche Boys 35+1 - Avesteyn 5 09:00 10:00

Scheidsrechter: Timo de Boer
Vorstenbossche Boys VR1 - Nooit Gedacht VR2 11:00 12:00

Scheidsrechter: Adrie Langens
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Vorstenbossche Boys VR2 - RKVV Keldonk VR1 11:00 12:00
Scheidsrechter: Nico Verstraten

Berichten van de Dorpsraad

Schets mee aan de toekomst in de Vorstenbosch Sessies!
We wonen in een mooi dorp waar de laatste jaren veel mooie zaken zijn gerealiseerd zoals de MFA,
Bergakkers III en het speelveld bij de school. Het dorp blijft echter in beweging en het is belangrijk om te
blijven inspelen op de wensen van de inwoners. Leefbaarheid is belangrijk en de Dorpsraad heeft hierin een
grote rol. De Dorpsraad is al langer in gesprek met de gemeente over het verder verbeteren van de
leefbaarheid in Vorstenbosch en wat hiervoor nodig is. Daar hebben wij echter uw hulp bij nodig!
De Dorpsraad wil graag met u in gesprek over de toekomst van Vorstenbosch. Wat vinden de bewoners van
Vorstenbosch belangrijk voor de leefbaarheid van Vorstenbosch in de komende 10 jaar? Wij willen dit doen
in meerdere sessies om de behoeftes van verschillende doelgroepen goed in beeld te krijgen. Hierbij is
gekozen voor een sessie voor jong volwassen (minimaal 18+), volwassen en senioren (55+). Behalve het
informatieve gedeelte, moeten de sessies ook bovenal gezellig zijn.
Noteer de volgende data in uw agenda:
Locatie: MFA De Stuik

22 september 2021 – vanaf 20:00 uur
Volwassenen: Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van FREDDY VAN DEN ELZEN EN
FRANK MULDERS
29 september 2021 – vanaf 19:30 uur
55+: Informatieve sessie en amusement met medewerking van CABARETGROEPJE WITTE GÈ DA NOG
6 oktober 2021 – vanaf 20:00 uur
Jong volwassenen (18+): Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van GIEL DE WINTER

Nieuwe datum: 13 oktober
Aanvullende sessie voor een afvaardiging van de buurtverenigingen, meer informatie hierover volgt nog 
Meer informatie volgt spoedig via de parochieberichten en op vorstenbosch-info.nl/dorpsraad
We hopen u te zien tijdens één van deze sessies!

NIEUW muziekopleiding ‘de Muziekfabriek’
In september start muziekvereniging de Notenkrakers samen met muziekschool MusicFun Mill de
Muziekfabriek. Op donderdagmiddag (start 23 of 30 september) van 14:15-15.00 uur.
Op een melodica leren de kinderen toonladders en verschillende muzieknoten herkennen en spelen.
Diverse instrumenten komen aan bod in de instrumentlessen, ter voorbereiding op instrumentkeuze in
vervolgopleiding voor bijvoorbeeld slagwerk of een blaasinstrument.
Maar vooral leren zij spelenderwijs en samen met leeftijdsgenootjes muziek maken en alles wat daar bij komt
kijken. Dat is leuk en leerzaam.
Deze cursus vormt een stevige basis voor de verdere muzikale ontwikkeling van uw kind.

De opleiding omvat 10 lessen (tot december). Kosten bedragen €  70,=, excl. borg voor een melodica om thuis
te oefenen. Een klas omvat maximaal 15 leerlingen. Bij voldoende aanmeldingen zijn er max 2 klassen.
Leerlingen vanaf groep 4 kunnen aanmelden. Na 1 januari is er een vervolgopleiding mogelijk en bij veel
belangstelling is er opnieuw een instapcursus.

Inschrijven kan via het aanmeldformulier op www.notenkrakersvorstenbosch.nl.
Registratie in volgorde van binnenkomst en vol is vol.

Te huur
Vrijstaande woning in Vorstenbosch. Beschikbaar vanaf 1 oktober 
Meer informatie,  telefoon 0413 229707

Zoek je een leuke bijverdienste?
Groepsaccommodatie D'n Eik op Bedaf in Uden zoekt een vlotte collega die wil helpen met de schoonmaak.
Wij zoeken een collega voor de maanden september, oktober, mei en juni tijdens de wisseldagen van de

http://www.vorstenbosch-info/dorpsraad
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl/&data=04|01||16427df2d23a41b24d3708d94f9c5830|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637628355171014483|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
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gasten op maandagochtend (9-12 uur) en/of woensdagmiddag (12-15 uur) en/of vrijdagmiddag (12-15 uur).
Heb je interesse in 1 of meerdere dagen neem dan contact op via info@dn-eik.nl.
Gezocht afwashulp vanaf 15 jaar
Alpacafarm Vorstenbosch zoekt vanaf november een afwashulp voor op de zaterdagen.
Werktijden half 12 - 18 uur.
Interesse? Stuur dan een mail naar info@alpacavorstenbosch.nl

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 0413-244680. 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

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.

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

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.

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

mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op 

De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling.
Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden
in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties.
Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun
probleem.  

“ONS welzijn houdt zich bezig met buurtbemiddeling in Bernheze.
We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken.
Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank.
Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk.
3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor
hun conflict. Deze gratis dienstverlening zorgt er voor dat buurtbewoners weer on speaking terms komen,”
vertelt Corrie van ONS welzijn.  

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, buurtbemiddeling:
- vermindert de ervaren woonoverlast;
- verkleint de kans op het uit de hand lopen tot strafbare feiten;
- vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;

Corrie licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het
gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.”

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten.
Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente Bernheze.
Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in
buurten. “En ook heel belangrijk,” vult Corrie verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling
zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen
oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in
gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de
buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. Corrie legt uit: “Gemiddeld is een vijfde
van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een
opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is de meest gemelde klacht, gevolgd
door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de
barbecue of dieren.” 
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Contact met buurtbemiddeling ONS welzijn
Heeft u zelf een conflict met uw buren en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met
buurtbemiddeling. ONS welzijn staat voor u klaar! Bel 088 374 2525 of mail info@ons-welzijn.nl.  

ONS welzijn is dé welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant.
ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300 medewerkers en circa 1000 vrijwilligers.
Onze teams in de wijk geven advies en hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf
(even) niet alleen kunnen oplossen. Bij zorgen over kinderen, eenzaamheid, moeite met rondkomen of om een
naaste. Ook organiseren we activiteiten en initiatieven om iets te leren of voor de ander of de buurt te
doen. Wij leggen verbindingen tussen mensen en instanties en werken samen met vrijwilligersorganisaties,
gemeenten en partners aan preventieve, duurzame oplossingen voor inwoners.  ONS welzijn werkt in de
gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad.


	Parochieberichten 11 september t/m 17 september 2021  (week 37)
	HH Mis in het weekend:
	HH Mis door de week:

