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Parochieberichten 18 september t/m 24 september 2021  (week 38)

Pastoorspraatje_________________________________________Voorbeelden gezocht!
Iedere tijd vraagt om leiders en mensen die voorop gaan om anderen mee te nemen en te inspireren, om
bepaalde wegen te kiezen.
In onze dagen zoeken we vooral naar houvast om te zien hoe we de planeet moeten redden, maar ook hoe we
met een pandemie om moeten gaan. En dan zijn er onderweg genoeg mensen die zich als voorbeeld en
inspiratie willen profileren, maar zijn ze dat ook?
Zoeken ze het podium op om mensen inderdaad een voorbeeld te geven van hoe het kan en moet, of staan ze
er toch met een dubbele agenda en is er ook een ander doel? Het is jammer dat ons vertrouwen in leiding en
leiders zo ver gekelderd is dat we eigenlijk al helemaal anders luisteren, wanneer zij beginnen te spreken en
we menen zelf ook zeker wel te weten wat het beste voor ons is en dat maakt het gesprek op tijd ook lastig.
Toch zoeken we zonder meer naar bevestiging en voorbeelden en dat gaat door alle generaties heen. We
kunnen nog zo denken dat we het zelf allemaal wel uitvinden, onze ideeën komen toch vaak van anderen en
we zoeken ook naar gelijkgestemden om onze eigen mening te onderbouwen.
Wie dan een voorbeeld is, kan per persoon verschillend zijn, maar iedereen heeft wel mensen die inspirerend
gevonden worden en daar neem je meer van over dan je denkt of zou willen. We verdiepen ons in hun manier
van leven en denken en nemen veel over en de sociale media helpen ons verder op weg. Toch valt het vaak op
dat er maar weinig mensen zijn, die blijvend een verschil maken en met de ster sterft ook vaak het voorbeeld.
Het relativeert ook wel dat niemand het eeuwige leven hier heeft en waar we ons vandaag over opwinden, zal
ook voor het grootste gedeelte in de geschiedenis weer vergeten worden en vaak is dat maar goed ook.
Toch heeft iedere tijd weer voorbeelden nodig, om ons ook een spiegel voor te houden, wat hier en nu
belangrijk is en waar we zelf mee aan de slag moeten.
Op onze heiligenkalender komen er dagelijks voorbeelden voorbij, maar de meesten zijn voor ons grote
onbekenden geworden of hebben hun houdbaarheidsdatum inmiddels overschreden. Toch mogen we een
aantal van hen onder de aandacht blijven brengen en één daarvan is zeker onze patroon, de Heilige
Lambertus, die we op 17 september vieren.
Was hij vroeger nog wat heiliger dan nu, afgaande op zijn levensbeschrijving die veel legenden bevat, ook
vandaag kan hij ons inspireren in ons geloof. Hij stierf uiteindelijk, omdat de waarheid gezegd moest worden
en juist dat mag ons nu nog aan het denken zetten.
Want hoe waarheidsgetrouw zijn wij vandaag en hoe sterk komen wij voor die waarheid op?
Lambertus vond het evangelie zo de moeite waard dat het hem tot een waarachtige mens maakte, die vooral
bezorgd was voor het geluk van een ander en daarin is hij tijdloos, want zulke mensen heeft iedere tijd nodig.
Laten we dan in deze tijd bij het zoeken naar voorbeelden toch eens serieus opnieuw naar hem kijken en zien
wat geloof met hem heeft gedaan en de vraag stellen: ‘wat deed ik vandaag al waardoor de wereld veranderd
is?’
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 19 september:  GEEN VIERING

HH Mis door de week:
Dinsdag 21 september om 09.30 uur: Eucharistieviering.

Intentie: Mieke van der Sangen – Goorts
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Beste parochianen

Tot grote spijt van het organisatiecomité “jubileum pastoor Ouwens” kunnen parochianen zich niet meer
aanmelden voor de jubileumviering van de pastoor op zondag 19 september te Nistelrode.
(alle plaatsen zijn bezet; er mogen slechts 120 mensen binnen, rivm-maatregel)

Uiteraard bent u van harte welkom de pastoor te feliciteren na de viering in zaal ’t Tramstation, Raadhuisplein
3 in Nistelrode. Direct na de viering volgt een serenade van fanfare Sint Lambertus Nistelrode en een
vendelgroet van het Vorstenbosche Gilde op het kerkplein.

De viering kunt u volgen via livestream, via YouTube. U zoekt naar “parochie dgh Nistelrode”
dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan. De viering begint om 10.00 uur.

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 !
________________________________________________________________________________________

Goede Doelen Week Vorstenbosch 2021 van 4 t/m 7 oktober
De collectematerialen liggen klaar om te worden verspreid door de collectanten.
De Goede Doelen Week in Vorstenbosch is daarmee klaar voor de start.
Tijdens de Goede Doelen Week kunt u de goede doelen van uw keuze extra ondersteuning geven.
Alle deelnemende doelen zijn CBF erkend.
Dit jaar organiseren we de collecte vanwege het coronavirus op een aangepaste wijze, evenals vorig jaar.
Vanaf 5 oktober t/m 7 oktober kunt u uw envelop met donatie en intekenlijst inleveren bij uw collectant.
We hopen weer op een succesvolle collecte, zeker in deze tijd.
Collectanten ontvangen de enveloppen en intekenlijsten via hun coördinator tussen 28 september en 1
oktober.

Namens de coördinatoren van onderstaande doelen alvast hartelijk dank!
Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse
Hartstichting, Nierstichting, Reuma Nederland en Kinderhulp

Goede Doelen Week: Een extra steuntje in de rug voor het goede doel van uw keuze!

Gilde St.Antonius Abt succesvol op mini gildendag te Rosmalen.
Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag enkele mooie prijzen in de wacht te slepen op de mini-
gildendag met 12 deelnemende gilden bij het Sint Joris-Sint Catherina Gilde in Rosmalen bij gelegenheid
van het 100 jaar herinrichting van het gilde sinds 1921.

Bij het geweer schieten zijn diverse prijzen behaald:
Wout Nooijen 1ste prijs Jeugd
Dieke Nooijen 2e prijs Jeugd
Zilveren Koningskruis Peter v/d Broek,
2e prijs personeel geweerschieten Patricia Heerkens-Steenbakkers

Bij het Jeu de boules wist Jan v.d. Broek een 2e plaats te behalen.

mailto:yvk2009@live.nl
mailto:yvk2009@live.nl
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Uitslagen en programma senioren Vorstenbossche Boys
zondag 12 september beker
Vorstenbossche Boys 1 - Ruwaard 1 4 0
Blauw Geel'38/JUMBO 3 - Vorstenbossche Boys 2 3 0
HVCH 9 - Vorstenbossche Boys 3 5 1
Avesteyn 6 - Vorstenbossche Boys 4 2 7
Blauw Geel'38/JUMBO 13 - Vorstenbossche Boys 5 2 6
Blauw Geel'38/JUMBO 14 - Vorstenbossche Boys 35+1 0 3
Vorstenbossche Boys VR1 - Rood Wit'62 VR1 1 7
Vorstenbossche Boys VR2 - VOW VR2 2 5

zondag 19 september beker aanwe-
zig

aan-
vang

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: Jos Poorts
Vorstenbossche Boys 35+1 - Avesteyn 5 09:00 10:00

Scheidsrechter: Tomas Hoevenberg
Vorstenbossche Boys VR1 - Nooit Gedacht VR2 11:00 12:00

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

Scheidsrechter: Nico Verstraten

Instuiftraining Vorstenbossche Boys 2021
Het seizoen is weer begonnen en sinds vorig jaar zijn we begonnen met de instuiftraining in het najaar te
houden. Voor jongens en meisjes die geboren zijn in 2016 hebben we een 8-tal trainingsdagen op zaterdag om
te kijken of voetbal iets voor hun is.
Na die 8 trainingen gaan we kijken welke kinderen willen gaan voetballen, zodat we in het voorjaar ons gaan
inschrijven in een competitie en dan ook wedstrijdjes gaan spelen tegen andere teams.

Op Zaterdag 16 oktober is de eerste training. deze begint om 10.30 en duurt tot 11.30
De andere datums zijn:
zaterdag 23 oktober zaterdag 30 oktober
zaterdag 6 november zaterdag 13 november
zaterdag 20 november zaterdag 27 november
zaterdag 4 december

Dus vind je het leuk om een balletje te komen trappen, of twijfel je of voetbal iets voor jou is, dan is dit een
leuke kans! Opgeven kan door de naam en de geboortedatum van de deelnemer te mailen naar
jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com. Laat hierbij ook even weten om welke datum/data het gaat.
Doe dit voor 10 oktober.

Hiernaast zijn wij ook opzoek naar trainers/ trainsters voor de (komende) voetballertjes en voetbalsters. Lijkt
het je leuk om een team te begeleiden of zijn er verder vragen kan ook het bovenstaande mailadres gebruikt
worden, of spreek iemand van het Jeugdbestuur aan!
Hopelijk tot op een van de trainingen op ons sportpark

Wil je een van de trainingen van vorig jaar zien ga dan naar de website www.vorstenbosschboys.nl 

mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
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Vorstenbossche Boys – Programma jeugd
Zaterdagdienst:                Suzanne Jacobs & ??                                      
Zaterdag 18 september 2021 Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
V'Boys jo19-1 - OSS'20 JO19-2 13:30 14:30 Peter van Kessel
WSC MO19-1 -V'Boys mo19-1 10:30 12:00    
OSS'20 JO17-1 - V'Boys jo17-1 14:00 15:15    
V`Boys mo17-1 - Rhode MO17-1 13:45 14:30 Timo de Boer
Bl.Geel'38 JO15-3 - V'Boys jo15-1 11:45 13:00    
NLC'03 MO15-1 - V'Boys mo15-1 12:00 13:00    
Erp JO13-2 - V'Boys jo13-1 10:45 12:00    
Margriet JO12-1 - V'Boys jo12-1 09:30 10:30    
V'Boys jo11-1 - EVVC JO11-1 11:30 12:00 Jur Vogels
Bl.Geel'38 JO10-4 - V'Boys jo10-1 08:00 09:00    
V'Boys jo9-1 - Festilent JO9-1 09:30 10:00 Lara Bos
V'Boys jo8-1 - Avesteyn JO8-1 09:30 10:00 Jip van Heeswijk
Schijndel JO8-3 - V'Boys jo8-207:45 08:45    
V'Boys jo7-1 - vrij                                       
4x4 Prinses Irene - V'Boys jo7-209:30 10:30    

Uitslagen jeugd 11 september
Beker   
Bl.Geel'38 JO19-2 - V'Boys jo19-1  5 1
Aves/Heesw MO19-1 - V'Boys mo19-1  4 3
Bl.Geel'38 JO15-3 - V'Boys jo15-1  2 0
EVVC MO15-1 - V'Boys mo15-1  9 5             

Competitie
V'Boys jo13-1 - DAW JO13-2JM  1 5
OSS'20 JO12-1 - V'Boys jo12-1  3 6
MOSA'14 JO11-1 - V'Boys jo11-1  3 5
V'Boys jo10-1 - VOW JO10-1 10 7
Avesteyn JO8-2 - V'Boys jo8-2  3 5
V'Boys jo7-1(3wedstr.) - Prinses irene, Berhem Sport 24 1
V'Boys jo7-2(4wedsft.) - Prinses irene, Whv en Evvc  9 7

Vriendschappelijk
V'Boys jo17-1 - Boekel port Jo17-2 12 1
Juliana Mill jo9-1 - V'Boys jo9-1  5 4

Prachtig Piereslikkers Pakket
Door het overweldigende succes van vorig jaar en de meer dan enthousiaste reacties op de smaak en kwaliteit
van de door ons geleverde verse worstenbroodjes, gaan we ook dit jaar weer voor u aan de slag om
overheerlijke verse Brabantse worstenbroodjes voor u te bakken volgens oud-Vorstenbosch recept.
Zeer smaakvol en ambachtelijk voor u gemaakt i.s.m. BBQ-restaurant Smook:
Wij staan voor u klaar in onze verkoopkraam op
vrijdag 24 september van 17.00-19.00 uur op het Meester Loeffenplein.
Vergeet niet vooraf te informeren bij ouders/familie/vrienden/buren of zij nog van uw diensten gebruik
kunnen maken, zodat u voor hen ook wat lekkers mee kunt nemen.
Als u vrijdagmiddag tussen 15.00-17.00u telefonisch bestelt (bel dan: 06-22665172), is het ook mogelijk dat
we de Brabantse lekkernijen bij u bezorgen in Vorstenbosch op zaterdag tussen 10.00-12.00u.
Bezorgkosten per adres: €  2,-
Bestellen vanaf vandaag ook mogelijk via Email: a.burgt@ziggo.nl
Alvast hartelijk dank voor uw enthousiasme en graag tot ziens op vrijdag 24 september!!!
Namens Carnavalsvereniging De Piereslikkers,
De Oud - Prinsen

mailto:a.burgt@ziggo.nl
mailto:a.burgt@ziggo.nl
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Rikconcours: Donderdagavond 16 september KBO rikwedstrijden. Iedereen is hartelijk welkom.
Leden betalen €  2,- (niet leden €  3,-). Aanvang: 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.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 24 september. Aanvang 18.00uur. Kosten €  9,00.
Opgeven voor zondag 19 september bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

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.

Bericht van de Dorpsraad
Schets mee aan de toekomst in de Vorstenbosch Sessies!
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
13 oktober
Aanvullende sessie voor een afvaardiging van de buurtverenigingen, meer informatie hierover volgt nog

Let op: Of de sessies op de geplande data doorgaan hangt af van de corona maatregelen die worden
gesteld door de overheid. We verzoeken iedereen om de komende week vorstenbosch-info.nl/dorpsraad
te raadplegen om te zien of daadwerkelijk alle sessies op bovengenoemde data plaatsvinden.
Uiteraard houden wij u ook via de parochieberichten op de hoogte.

mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:joketheovanos@gmail.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl/&data=04|01||16427df2d23a41b24d3708d94f9c5830|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637628355171014483|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
http://www.vorstenbosch-info/dorpsraad
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Bezorgers van ons clubblad “De Geel Zwarten”.
In week 38  komen de boekjes weer uit en kunnen dus weer bezorgd worden.
Ophalen bij Johan Bijl. Liebregtsplein 17
Supportersclub Vorstenbosche Boys

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:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@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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