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Parochieberichten 2 oktober t/m 8 oktober 2021  (week 40)

Pastoorspraatje_______________________________Engelen voor engelen van mensen.
Het lijkt er een beetje op of in onze dagen iedereen een boodschap heeft die gehoord moet worden en als
mensen niet genoeg luisteren, dan verheffen we onze stem net zo lang tot ze het wel doen.
De grootste schreeuwers worden het meest gehoord en wat zij willen, moet en zal gebeuren en dat allemaal
onder de noemer van vrijheid.
Vrijheid is ons grootste goed geworden, maar dan wel een hele persoonlijke en egocentrische vrijheid, want
het gaat er alleen nog maar over dat ik nergens in tegen gehouden word en altijd en overal kan doen wat ik
wil. De enige reserve die mensen dan nog willen hebben of accepteren, is dat ze een ander geen leed willen
aandoen, maar los daarvan moet alles kunnen wat ik vandaag bedenk.
Het is dan ook deze mentaliteit, die we nieuwe generaties jaren hebben aangeleerd, die ons nu opbreekt in de
nadagen van de Coronapandemie, want we willen niet zo maar onze vrijheid terug; nee ons mag geen
strobreed in de weg gelegd worden, nu we ons oude leven weer op willen nemen.
En dan moeten horen dat je toch je verantwoordelijkheid moet nemen en dat je niet zoals voorheen zomaar
overal binnen kunt lopen, is opnieuw tegen het zere been en we demonstreren lustig verder. Toch is juist die
verantwoordelijkheid nemen een teken van zelf goed met je verantwoordelijkheid om kunnen gaan en het
besef dat je niet alleen op de wereld bent, maar dat we samen leven op een mooie plek, maar ook met
uitdagingen.
Zoals altijd zullen we ook dit samen moeten doen en daarbij is alle hulp welkom. Misschien dat we eerst eens
zouden kunnen beginnen met luisteren, in plaats van vertellen hoe het volgens ons allemaal gaan moet en dan
komen we toch uit bij al die engelen die we deze week gedenken.
Want op 29 september staan we stil bij die engelen, die een belangrijke boodschap voor ons hebben en
daarom ook aartsengelen heten zoals Gabriel, Michaël en Rafael, maar ook de persoonlijke beschermengel
voor iedereen, de Engelbewaarder, die extra aandacht krijgt op 2 oktober.
Heeft de één een belangrijke boodschap voor ons allemaal, de ander beschermt ons op alle wegen en ook op
deze manier is God zorgend en beschermend bij ons. We kunnen ons daar maar moeilijk iets bij voorstellen
misschien, maar het mag een zekere gerustheid geven dat we het nooit helemaal alleen hoeven te doen en
tegelijk dat God op tijd van Zich laat horen in die extra boodschappers. En dan mogen we in de reactie van
met name Maria zien wat er kan gebeuren als je inderdaad eens luistert in plaats van alleen maar vertelt.
Door haar luisterbereidheid kon zij ook open staan voor die belangrijke boodschap en vraag van God, die haar
hele verdere leven in zou kleuren en een groot verschil maken vanuit haar geloof.
Geloven betekent ook altijd luisteren naar iets dat jou overstijgt en je aan willen passen voor een groter goed.
In die zin is geloven ook vandaag zeer actueel en mogen we de engelen aan het woord laten met hun
boodschap, ook voor ons en vertrouwen op Gods bescherming, als we de keuze van geloof maken.
Er zijn om ons heen veel engelen van mensen, die vanuit goedheid en geloof alles voor een ander over hebben
en zo hun leven inkleuren. Mag hun voorbeeld ons inspireren in deze dagen en opnieuw doen luisteren naar
Gods boodschap, ons gebracht door aartsengelen en engelen van mensen.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 3 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Simon Smits

     met zang van ons Ensemble Piet van de Velden
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Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers
Diny Bos - Habraken (vanwege sterfdag)
Leny van de Wetering – Kappen
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege verjaardag moeder)
Marinus van Helvoirt en Nelly van Helvoirt, zoon Piet en kleindochter Suzan
Ouders van den Heuvel – Timmers
Jan van Kessel (Kapelstraat, jaarlijkse gedachtenis)
Sjef en Mien van der Velden - van Rijssel.

HH Mis door de week:
Dinsdag 5 oktober om 09.30 uur: Eucharistieviering.

Doopviering
Op zondag 3 oktober wordt gedoopt;
Roef van Kessel zoon van Stijn van Kessel en Kim Hommeles

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.
________________________________________________________________________________________

Verloren!
Mobiele telefoon, in de nacht van zaterdag op zondag. Iemand gevonden ?
Dan graag een seintje 06-10979865.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
De verkoop van de worstenbroodjes was wederom een succes.
Piereslikkers bedankt!

Vorstenbossche Biljart Kampioenschappen 2021.
Na een aantal schitterende partijen en vele mooie emoties hebben we wederom laten zien dat binnen
Vorstenbosch biljarten leuk is en dat het aanwezige fanatisme enorm is.
We waren erg blij dat BBQ Restaurant Smook ons in de gelegenheid heeft gesteld de kampioenschappen
aldaar te houden, Linda en Mike enorm bedankt.
Vrijdag 23 september zijn onder grote publieke belangstelling de kwart-, halve- en uiteindelijk de
finalepartijen gespeeld.
Spanning, mooie en sportieve onderlinge strijd heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat:
 Winnaar 2021 is geworden Hein Kanters,
 Tweede plaats Rien van der Steen,
 Derde plaats Martijn Somers en
 Vierde plaats voor Cor Geenen

We danken alle deelnemers en het publiek voor aanwezigheid en hopen iedereen tijdens de
kampioenschappen van 2022  (31 maart tot en met 8 april) wederom  te mogen ontmoeten.

Notenkrakers zoekt versterking bestuur
De Notenkrakers is al 50 jaar een actieve muziekvereniging in Vorstenbosch.
De vereniging ontwikkelt naar een brede vereniging waarin samen muziekmaken centraal staat, en het
verzorgen van muziekopleiding, organiseren van activiteiten, en verschillende orkestvormen de middelen zijn.
Wij zoeken versterking en vernieuwing in het bestuur.
Heb je interesse om in een leuk team je voor een leuke vereniging in te spannen? Neem dan contact op met
Frank Geenen, voorzitter@notenkrakersvorstenbosch.nl of 0644972151.  www.notenkrakersvorstenbosch.nl

mailto:voorzitter@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:voorzitter@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
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Fitdance 30+
Op dinsdag hebben we nog ruimte bij de fitdance 30+ groep.
De les wordt gegeven van 19.30 - 20.30 uur in de Stuik.
Een uur lang training voor het hele lichaam op muziek. Van Warming-up naar aerobics en van
krachtoefeningen naar de afsluiting met stretchoefeningen. 
Doe je mee? 
Meld je aan voor een gratis proefles per mail: streetdancevb@hotmail.com

Senioren KBO Vorstenbosch:
Jaarvergadering: Donderdag 30 september algemene JAARVERGADERING in grote zaal van de Stuik.
Aanvang; 14.00 uur.
Rabo Club Support 2021: Wij doen ook mee aan de RABO CLUB SUPPORT ACTIE. Als lid van de
Rabobank mag je vanaf 4 tot 24 oktober stemmen. DOE MEE EN STEM ook op ‘KBO Vorstenbosch’.
De Vrolijke Trappers: Woensdag 6 oktober sluit de FIETSGROEP het seizoen af met een rondje
Vorstenbosch.
Koersballen: Donderdag 7 oktober starten we met KOERSBALLEN.. Aanvang: 14.00 uur.
Rikconcours: Donderdagavond 7 oktober KBO RIKWEDSTRIJD. Iedereen is welkom. Aanvang: 19.00 uur.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 8 oktober KAARTEN MAKEN. Aanvang: 10.00 uur.

Intuïtief tekenen en schilderen Atelier CrAcht
Ontdek jouw eigen manier van creatief en kunstzinnig werken.
Verkennen: Vormen, lijnen, kleuren komen onder andere aanbod in de lessen.
Verbinden: Aan de hand van een thema, bijvoorbeeld een afbeelding, woord, kaartje, of kleur gaan we op
zoek naar jouw eigen belevingswereld.
Verdiepen: De cursus biedt handvaten om te verbeelden wie je bent, waar je staat, waar je vandaan komt en
waar je naartoe wilt.
Centraal staan:
 Plezier en ontspanning
 Bewustwording
 Speelsheid
 Persoonlijke ontwikkeling
 Nieuwsgierigheid

Donderdag 30 september start de 1e les
Voor meer info: www.ateliercracht.nl of  info@ateliercracht.nl
Astrid van der Heijden 06-27280003

Cafetaria De Schaapskooi
Per 1 oktober passen wij weer onze openingstijden aan:
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag 17:00 -  20:00
Donderdag 12:00 -  20:00
Vrijdag 12:00 -  21:00
Zaterdag 12:00 -  21:00
Zondag 14:00 -  21:00
We zien jullie graag weer verschijnen
Team de schaapskooi

Pompoenfair 3 oktober 2021 bij Zorgboerderij van der Wijst
Van 11:00u - 17:00u Locatie: Derptweg 12 Vorstenbosch
Dit jaar nog meer te zien en te doen… Zoals de pompoenwinkel, streekmarkt, picknick op het paardenpark,
live muziek en veel activiteiten op de boerderij.
Entree €  2,-. Kinderen onder de 16 jaar gratis
Voor meer informatie over de pompoenfair of picknick kijk op www.zorgboerderijvanderwijst.nl

mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
http://www.ateliercracht.nl
mailto:info@ateliercracht.nl
mailto:info@ateliercracht.nl
http://www.zorgboerderijvanderwijst.nl
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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.
Locatie: MFA De Stuik

Belangrijke info
Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel vragen we bij de ingang om een coronatoegangsbewijs: een negatieve
testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Ga voor meer informatie naar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/coronatoegangsbewijs

Data
6 oktober 2021 – vanaf 20:00 uur
Jong volwassenen (18+): Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van GIEL DE WINTER
13 oktober 2021 - vanaf 20:00 uur
Volwassenen: Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van FREDDY VAN DEN ELZEN EN
FRANK MULDERS

Datum volgt nog
Aanvullende sessie voor een afvaardiging van de buurtverenigingen, meer informatie & de datum  volgt nog
Vragen? Neem dan contact met ons op via dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 8 oktober. Aanvang 18.00uur. Kosten €  9,00.
Opgeven voor zondag 3 oktober bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

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 uur
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

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
http://www.vorstenbosschboys.nl
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Maak je kinderfeestje compleet in MFA DE STUIK !
Bij het huren van de sportzaal voor een kinderfeestje, is het voortaan mogelijk om na afloop van het feestje in
de Stuik af te sluiten met een frietje, snacks en ranja enz.
Graag bij reservering van de sportzaal aangeven of je hiervan gebruik wil maken.
Reserveren: Bert v.d. Linden 06-20480277 of  info@de-stuik.nl

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Stichting Zorgvoorzieningen heeft zich in geschreven voor de Rabo Clubsupport.
Vanaf 4 oktober kunt u uw stem uitbrengen
Wij zijn een stichting zonder leden en zijn afhankelijk van de subsidie van de gemeente Bernheze.
Om iets te organiseren is geld nodig, denk hierbij aan de huiskamer, eetcafé en klus café, bibliotheek,
ontmoetingsochtend, koffieochtenden enz.
Doe mee en stem op Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN.

Coronacheck.
Nu de 1,5 meter verdwenen is moeten wij van de overheid vanaf 25 september ons aan de volgende regels
houden. Een vaccinatiebewijs of coronatoegangsbewijs moet U kunnen tonen.
Een PCR-test van maximaal 24 uur oud is ook toegestaan. Zorg dat u een geldig bewijs hebt. Dit geldt voor
gasten bij het eetcafé, ontmoetingsochtend, huiskamer en  ook voor de bedankavond van 16 oktober.
Stichting zorgvoorzieningen is verplicht te controleren.

KERMIS 2022
Wilt u graag weer een kermis met vele activiteiten in 2022?
Steun “Vorstenbosch Pakt Uit” bij de Rabo-Clubsupport-actie.
Wij staan vermeld onder St. Cultuur en voorzieningen. Alvast bedankt.

Stichting Muziekdependance
Ook wij doen mee met de Rabo-Clubsupport-actie.
Steun ons bij de aanschaf van melodica ’s voor de nieuwe opleiding “De Muziekfabriek”
Muziek voor onze toekomst.

Gilde St.Antonius Abt – Rabo-ClubSupport
Wij willen de tafels vervangen in onze accommodatie. Steunt u ons daarbij? Elke stem telt…
Stem voor 25 oktober op het Gilde. Alvast bedankt.

DE STUIK DOET MEE MET RABO CLUB SUPPORT
De Stuik wil de wensen van de bezoekers, zoveel mogelijk tegemoet komen.
Bijvoorbeeld voor het warm maken van een lekker worstenbroodje, willen we graag een professionele horeca
oven. De Stuik vraagt daarom Uw bijdrage, Uw stem, om deze oven te kunnen gaan aanschaffen.
Want elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 4 oktober tot 25 oktober je stem uitbrengen.
Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabo jouw lidmaatschap aan.
DANK U WEL VOOR UW STEM !!!!

De Zonnebloem
is een vereniging die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking.
Om deze mensen een fijne dag te bezorgen is natuurlijk geld nodig.
Daarom vragen wij u om, bij Rabo Club Support 2021 uw stem uit te brengen op de Zonnebloem HDLV.
U kunt van 4 t/m 25 oktober stemmen mits u lid bent van de Rabobank.
U vindt de Zonnebloem onder Heeswijk-Dinther.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Zonnebloem Heeswijk/Dinther/Loosbroek/Vorstenbosch.

mailto:info@de-stuik.nl
mailto:info@de-stuik.nl
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Wij doen ook dit jaar weer mee met de RABOclubkas campagne. 
Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze? Dan heb je de code in de Rabo Bankieren APP.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en STEM op Streetdance Vorstenbosch. 
Stemmen kan al vanaf 4 oktober a.s. tot 25 oktober. 
Alvast bedankt namens onze leden.

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/
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