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Parochieberichten 9 oktober t/m 15 oktober 2021  (week 41)

Pastoorspraatje_______________________________________En maar blijven bidden.
Iedere dag van het jaar is inmiddels wel toegewijd aan iets wat wij samen belangrijk vinden en waar we extra
aandacht voor willen vragen. Zo heeft iedere ernstige aandoening een eigen dag en is er voor andere dingen
zelfs een hele week uitgetrokken, zoals bijvoorbeeld de Week tegen Eenzaamheid.
Ook in de kerk is er het hele jaar rond iets dat om aandacht vraagt en sommige onderwerpen krijgen een hele
maand, zoals Maria of Jozef en daarnaast is er iedere dag wel één of andere heilige te gedenken en te vieren.
De aandacht die er in de kerk aan dingen wordt besteed, is vaak een biddende aandacht en zo maken we een
jaar rond iedere keer een verschil. Het verschil dat wij als gelovige mensen maken, is dat van ons gebed en het
verwoorden van en bidden voor bepaalde intenties.
Stuk voor stuk goede dingen om aandacht voor te hebben, maar als we ze wat beter bekijken, dan komen niet
alleen steeds dezelfde dingen terug, maar is ook het effect van ons bidden op die dingen niet altijd even
meetbaar of te merken. Zo heb ik zelf al langere tijd wat moeite met de Vredesweek en het samen blijven
bidden voor de vrede in de wereld.
Niet omdat bidden voor vrede niet zinvol zou zijn, maar als je in de wereld rond kijkt, dan vraag je jezelf toch
wel eens af of er naar al dat bidden wordt geluisterd?
Want niet alleen Christenen werken aan of bidden voor vrede, maar dat doen talloze mensen vanuit hun eigen
achtergrond en daarnaast werken mensen, ook los van religie, onvermoeibaar aan vrede.
En al die inzet en aandacht zouden toch ergens te merken moeten zijn, maar als we het nieuws volgen dan
lijkt het tegendeel eerder waar. Het is zo teleurstellend om te zien hoe moeizaam bevochten vrede en relatieve
rust heel vlug weer helemaal weg zijn als de zogenaamde brengers van vrijheid en vrede zich terug trekken.
Je zou er als mens ook echt de moed van kunnen verliezen, want iedere keer ontstaat er weer ergens anders
een conflict en gaan mensen met elkaar weer een bloedige strijd aan, waardoor de wereld nooit helemaal
veilig is voor iedereen.
De wereldwijd enorme stroom vluchtelingen laat zien tot wat mensen steeds maar weer in staat zijn en hoe de
zachte krachten het nog steeds niet lijken te winnen.
Tel daarbij op de enorme interne conflicten binnen de meeste kerkgenootschappen in ons land en je krijgt een
onbehaaglijk gevoel bij zoveel intenties.
Toch is bidden altijd zinvol, omdat het mensen verandert en misschien nog wel het meeste de bidder zelf.
Bidden om bijvoorbeeld vrede is een teken dat je ziet wat er aan nood is in de wereld en hoe je daar op jouw
eigen manier iets aan probeert te doen.
Het gebed is daarbij altijd een startpunt en een eindpunt en daar tussen in zal het ook om daadwerkelijke inzet
gaan.
We mogen God de kracht vragen om er iets aan te doen en dan aan de slag gaan en het eindresultaat in Zijn
handen leggen, waardoor het nog meer zegen brengt.
En maar blijven bidden is dan ook ons enige antwoord op al de nood die wij zien en waar we vanuit ons
geloof van beseffen dat we er iets aan moeten proberen te doen.
Laten we dan met vertrouwen blijven bidden om het inzicht wat onze bijdrage zou kunnen zijn en daarbij de
kracht om er naar te handelen.
En dan is het op tijd ook goed om herinnerd te worden aan wat er speelt door dagen en maanden die een
thema hebben.
O ja, dat van oktober is in onze kerk, de Rozenkrans.
Pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis in het weekend:
Zondag 10 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

met zang van ons Ensemble Cor Geenen

Intenties:
Francien van den Braak - Gloudemans (vanwege sterfdag)
Jos van der Pas (vanwege verjaardag en sterfdag) en overleden familie
Moeder van Kessel - de Groot (vanwege verjaardag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 12 oktober om 09.30 uur: Eucharistieviering.

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.
________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
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’.
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.
Samen wandelen: Woensdag 13 en 27 oktober gaan we beginnen met de KBO-WANDELINGEN. Start 
vanaf de Stuik om 13.30 uur. Iedereen mag aansluiten.
Herfstviering: Op donderdagavond 21 oktober organiseren we een HERFSTVIERING. Aanmelden kan tot
uiterlijk 14 oktober.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 7 oktober 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: Jan Dortmans, Theo van Beekveld
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Elle van der Zanden, Truus Lamerichs

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

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

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Jong Nederland
Wil jij graag een kijkje komen nemen bij Jong Nederland Vorstenbosch en samen met de andere kindjes van
jouw leeftijd leuke activiteiten doen? Dat kan!
In de week van 12 tot en met 16 oktober organiseren wij een instuifweek zodat jij mee kan doen met onze
leuke activiteiten tijdens onze gezellige clubavond.
Hopelijk zien we jou snel voor een kijkje bij Jong Nederland.
Het is niet nodig om jezelf aan te melden.
Kijk voor de dag en tijd op de poster bij de Dagwinkel, Rabobank, blokhut 'De Roets' of onze
facebookpagina.
Vragen? Bel: 0625263816

Berichten van de Dorpsraad
Rabo Clubsupport 2021 Stichting Dorpsraad Vorstenbosch
Stichting Dorpsraad Vorstenbosch neemt dit jaar deel aan de Rabo Clubsupport.
Samen met vrijwilligers uit het dorp willen we een beweegtuin creëren in het sociale hart van onze kern. Om
dit te realiseren vragen wij uw steun via de Rabo Clubsupport.
Leden van de Rabobank kunnen hiertoe vanaf 4 oktober tot 25 oktober hun stem uitbrengen.
Alvast dank namens de initiatiefnemers.

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

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

MFA DE STUIK vraagt barmedewerkers(sters).
Door de toegenomen drukte zijn we op zoek naar mensen die op regelmatige basis, of af en toe achter de bar
willen staan. Er zijn in de Stuik veel verenigingen die tijdens of na hun bijeenkomst graag nog een drankje
komen nuttigen aan de bar.
Dus grote druktes hoef je niet te verwachten en het is vaak erg gezellig!
Voor meer info.: Bert v.d. Linden 0620480277

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
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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

Alpacafarm Vorstenbosch 
Wij zijn voortaan iedere vrijdag t/m zondag geopend van 10 uur tot 17 uur voor een bezoekje aan onze
68 alpaca’s, een drankje in de Alpacabar of een heerlijke lunch of high tea. 

Collega’s gezocht
Wij zoeken collega’s (min. 16 jaar) die ons horecateam komen versterken en willen werken in de keuken of
bediening. Ervaring is niet noodzakelijk. Beschikbaar op vrijdag en/ of zaterdag.
Interesse? Mail dan naar info@alpacavorstenbosch.nl. 

AMBACHTELIJKE WORSTENBROODJES
Zaterdag vers, 10 stuks €  13,50. Ook diverse soorten varkensvlees van eigen slachting.
Voor bestellingen bel of WhatsApp Alexander van Doorn (06)29547852.
Vrijdags en zaterdags vrije inloop aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.

Fancy-Fair Comité Vorstenbosch
Het F F - Comité is deelnemer aan het Rabo Club Support 2021 voor onze missionarissen.
Dus hebt u een stem over, stem op ons Comité.
Bij voorbaat dank.
Het Fancy- Fair- Comité

Koor Frappant
Koor Frappant doet dit jaar ook weer mee met Rabo Clubsupport!
Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze dan kan je stemmen op Koor Frappant.
Bij voorbaat Dank.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch doet mee aan de Rabo Clubsupport
Stemmen kan van 4 tot 25 oktober.
DOE MEE EN STEM OP DE STICHTING ZORGVOORZIENINGEN
Laat uw stem niet verloren gaan.

mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
http://www.vorstenbosschboys.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
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Stichting jeugd belangen
maakt het mogelijk dat er in Vorstenbosch voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd worden zoals
bijvoorbeeld Sinterklaas, fietscross en een Halloweentocht. Daarnaast kunnen de kinderen tijdens de
kindervakantieweek ieder jaar weer genieten van de week vol activiteiten. 
Ook dit jaar was het weer een succes met ruim 120 deelnemende genietende kinderen.
We hopen dit nog lang voort te kunnen zetten. 
Rabo-ClubSupport
Ons doel, de ranjabar die bij de verschillende evenementen gebruikt wordt, is aan vervanging toe. 
Daarnaast zijn er nieuwe gereedschappen en materialen nodig om het bouwen en knutselen tijdens de
kindervakantieweek weer mogelijk te maken. 
Ook is de baard van Sinterklaas hoog nodig toe aan een goede kappersbeurt.

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.

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.

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.

Wij doen ook dit jaar weer mee met de RABOclubsupport 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.

PIERESLIKKERS/VORSTENBOSSCHE GEMEENSCHAP/ VRIJWILLIGERS…
KOM IN ACTIE! 
S.C. De Piereslikkers doet mee aan de Rabobank Club Support en hoopt van harte op uw steun. Dus steun al
onze Vorstenbossche verenigingen en kom in actie! 
In het kalenderjaar 2022 bestaan de Piereslikkers 55 jaar!
Een reden om dit jubileumjaar te vieren met uiteenlopende activiteiten.
Activiteiten voor zowel de jeugd als oudere, alles om het 55 jarig bestaan tot een onvergetelijk jaar te maken.
We gaan terugblikken op 55 jaar carnaval in het Pierehol en gaan er samen met de Vorstenbossche
gemeenschap en bevriende verenigingen prachtig feest beleven. 

Hoe kan je onze stichting steunen? 
Als je lid bent van de Rabobank kan je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren een stem uitbrengen. Van
4 t/m 25 oktober staat deze stemming open.
Hoe meer stemmen op de Piereslikkers hoe hoger de bijdrage zal worden. 

Conclusie: 
Als we niet stemmen op onze Vorstenbossche verenigingen/stichtingen, zal het geld naar een
vereniging/stichting van een andere dorpskern gaan en dat zou erg jammer zijn.
Alvast dank, namens S.C. De Piereslikkers.
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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.

RABO CLUB SUPPORT 2021; STEM OP TVV ’82!!
Ook dit jaar doet TVV '82 weer mee aan de Rabo Club Support.
Vorig jaar hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen dankzij al jullie stemmen.
Helpen jullie weer mee om het dit jaar wederom tot een succes te maken?
Ons doel is de aanschaf van led verlichting.
Als lid mag je 3 stemmen uitbrengen waarbij maximaal 2 op dezelfde club.
Stemmen is mogelijk van 4 oktober tot met 25 oktober. 
Namens Tennis Vereniging Vorstenbosch alvast bedankt voor het stemmen!

RABO CLUBSUPPORT 2021: STEUN DE VORSTENBOSSCHE BOYS!
Om een veilige en schone omgeving voor leden en bezoekers te waarborgen dient het ventilatiesysteem van
de kleedaccommodatie verbeterd te worden. Middels extra ventilatoren op de laatste kleedkamers kunnen
deze losgekoppeld worden en blijft er daardoor weer meer capaciteit over voor de rest.
Op deze manier blijven de kleedkamers schimmelvrij en wordt de condens, afkomstig van het douchen, zo
snel als mogelijk afgevoerd.
Hierdoor verbetert de kwaliteit van de binnenlucht ten zeerste en dat is zeker in de huidige (Corona)tijd een
belangrijk onderwerp!

Stemmen kan vanaf maandag 5 oktober tot en met zaterdag 23 oktober via:
Website Rabobank: www.rabobank.nl/leden/clubsupport
Rabo App op je smartphone: Service/Lidmaatschap Rabo/Clubsupport
We hopen dat we uw stem(men) mogen ontvangen!

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 !!!!

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.

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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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

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
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