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Parochieberichten 28 mei t/m 3 juni 2022  (week 22)

Pastoorspraatje_________________________________Zijn veertig dagen wel genoeg?
In de Bijbel is het getal veertig een maat om aan te geven dat iets lang geduurd heeft.
Zo heeft het Joodse volk veertig jaar door de woestijn getrokken, voordat zij het beloofde land mochten
binnengaan en heeft Jezus zich in de woestijn veertig dagen voorbereid op Zijn zogenoemde openbare leven.
Een getal om aan te geven dat belangrijke gebeurtenissen en opdrachten goed voorbereid moeten worden en
dat het niet allemaal zo maar gebeurt of vanzelf gaat. Het vraagt om voorbereiding en bezinning om aan een
reis te beginnen die je leven totaal verandert, maar zeker ook als je jezelf opnieuw moet uitvinden.
Na Pasen zijn we inmiddels veertig dagen onderweg en de verrezen Christus is al die tijd bij ons gebleven om
te laten zien dat Hij dezelfde is van voor Pasen. Op allerlei manieren en momenten heeft Jezus het
verrijzenisgeloof bevestigd en ons daarbij voorbereid op een tijd waarin Hij niet meer tastbaar aanwezig is.
De leerlingen hebben zeker geworsteld met dat verrijzenisgeloof en dat doen wij vandaag ook, want wat wil
dat nou zeggen dat Hij uit de doden is opgestaan? Het is mooi om te zien dat God ons ook in de worsteling
tegemoet komt en dat Hij toch probeert ons geloof te bevestigen op een manier die wij verstaan. Met de
leerlingen van Emmaüs gaat Hij aan tafel en zij herkennen Hem aan het breken van het brood en dat teken is
er ook voor ons vandaag. Af en toe is het wel eens jammer dat wij ons gevoel voor Gods tekenen wat kwijt
zijn geraakt en menen dat alles een zaak van het verstand is geworden als het over geloven gaat, maar met
weten alleen komen we er echt niet. En hoe meer we weten, hoe meer we beseffen toch maar een heel klein
deel van een universum te zijn en dat mag ons ook doen geloven in meer dan onszelf alleen.
Of veertig dagen wel genoeg zijn om tot verrijzenisgeloof te komen is maar de vraag, want het is haast niet te
bevatten dat dood niet dood is, maar nieuw leven betekent. Toch mogen we hoop putten uit de ervaring van
het Joodse volk en van de leerlingen, want op hun zoektocht naar God is die God niet afwezig maar aanwezig
en blijkt dat Hij, die ze gezocht hebben er altijd al was!
Laten we op die manier Hemelvaart vieren en daarbij beseffen dat wij altijd nog moeten groeien in geloof en
dat God daar niet verder van weg raakt, maar juist heel dichtbij is om ons te laten zien dat je er een leven lang
over mag doen om tot dat geloof te komen.
Veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart zijn eigenlijk niet genoeg om het ons op eigen geloofskracht te
laten doen, maar geen nood, de Heilige Geest is al onderweg!
Pastoor Fr. Ouwens

Hemelvaart
Donderdag 26 mei GEEN viering

HH Mis in het weekend:
Zondag 29 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

met zang van Interval Cor Geenen
Intenties:
Antoon Verstraten
Jan Kanters (namens de K.B.O.)
Toos Hurkmans - van der Valk (vanwege trouwdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 31 mei om 09.30 uur: Eucharistieviering
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In Memoriam
Op woensdag 11 mei overleed thuis aan de Schoolstraat Antoon Verstraten in de leeftijd van 80 jaar.
Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op dinsdag 17 mei
waarna hij is begeleid naar het Crematorium.
Wij wensen zijn vrouw Annie en zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en hopen dat
de goede herinneringen een steun zijn om samen verder te gaan.

Peelmissietour – noteer alvast op de kalender
De fietstocht t.b.v. projecten in de missie word gehouden op zondag 4 september, vertrek vanaf 11 uur .
Inschrijven in de tent op het Terraveenplein, onderweg kan je gebruik maken van verschillende stops waar je
gebruik kan maken van koffie, fris, soepje en pannenkoeken.
De tocht is 30 of 50 km, dus voor iedereen wat te kiezen.

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.
________________________________________________________________________________________

Bedankt
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele lieve woorden, de kaarten, jullie hartverwarmende
medeleven en aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst.
Bedankt namens Annie Verstraten en kinderen.

Kermis van 26 t/m 29 mei
Donderdag 26 mei: Opening van de kermis omstreeks 14 uur.
Optreden van Radio Palomala en om ± 16 uur de band “So Nutzz” op het podium bij Bar De Ketel.
DJ Polleke zal op donderdagmiddag de prijsuitreiking verzorgen van de kleurplaten wedstrijd.
Vrijdag 27 mei opent de kermis omstreeks 15 uur.
Zaterdag 28 mei opent de kermis omstreeks 15 uur.
Zondag 29 mei is er muziek en mogen kinderen zich gratis laten schminken van 15 tot 18 uur
EXTRA: Van 15 tot 16 uur komt Goochelaar Marc ons verrassen met een magische goochelshow.
Omstreeks 17 uur komen “de Hippe Gasten” een geweldig optreden verzorgen.
Let op: Zondag parkeerverbod vanaf de kermis t/m de molen.
Expositie in de Kloosterkapel:
Hemelvaartsdag 26 mei en Kermiszondag 29 mei tonen drie  kunstenaars schilderijen, sieraden en keramische
werken in de Kloosterkapel. De kapel is open van 11.00  tot 17.00 uur, de toegang is vrij.
Avondprogramma in Bar de Ketel:
Woensdagavond: DJ – Joey van Heertum
Donderdagavond: Biercantus
Vrijdagavond: De band Nicky’s Pride
Zaterdagavond: Sander Bekkers
Graag zien we uitbreiding van onze organisatie zodat we voor volgend jaar weer een nieuwe versie van
Vorstenbosch Pakt Uit kunnen organiseren, info/aanmelding bij Henny van der Heijden, tel. 06-51941808.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS:
Aanmelden Dansgarde
We zijn al weer bezig voor het komende carnavalsseizoen seizoen: 2022-2023.
Ieder jaar komt er weer een nieuwe groep bij de dansmariekes.
Stichting Carnaval De Piereslikkers doet daarom een beroep op jou!
Ga jij naar groep 7, wil je graag 2 jaar meedansen bij de dansgarde en kun je tijdens alle optredens van de
dansmariekes aanwezig zijn, meld je dan nu aan!
AANMELDEN per email vóór 1 juni naar: secretariaat@piereslikkers.nl, vermeld in de mail je naam, adres,
postcode, telefoonnummer. Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot.



3

RECTIFICATIE
Jong Nederland voor Oekraïne! VERZET!!
Vanwege Hemelvaart hebben wij onze datum voor de actie verzet!
In week 22 van 31 mei t/m 4 juni komen wij met onze leden langs om lege flessen in te zamelen! De
opbrengst hiervan zullen wij via Giro555 doneren aan Oekraïne.
Hieronder het overzicht van wanneer wij in welke straat zullen langskomen:

Di 31 mei
19.00-20.30

Wo 1 juni
19.00-20.30

Do 2 juni
19.45-21.15

Vr 3 juni
19.00-20.30

Za 4 juni
13.00-14.30

Binnenveld Rietbeemden Liebregtsplein Eggerlaan Streepkant
Heuvel Oude Veghelsedijk Hondstraat Schoolstraat Kattenberg
Kapelstraat Akkerweg Broekkant De Helling
Korenakkers Peelstraat Dorpsrand
Molenakkers Rietdijk Bijsterveld
Kerkstraat Heiveld

Berichten van de Dorpsraad:

Samen bewegen
Op woensdag 1 juni en woensdag 6 juli zal Jori Vermeulen voor advies en begeleiding aanwezig zijn bij de
beweegtoestellen. Jori is sportinstructeur en tevens coördinator van samen bewegen van het sportakkoord.
Het sportakkoord is opgesteld door de gemeente Bernheze.
Maak dus van de gelegenheid gebruik om samen onder deskundige leiding lekker te bewegen!

Storingen of klachten over de openbare ruimte
Middels dit bericht willen we u er nogmaals op attenderen dat indien er storingen of klachten zijn over de
openbare ruimte in het dorp, u dit zelf kunt melden bij de gemeente. 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.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Ondersteuning / Nadere informatie door ouderenadviseurs: Onlangs heeft de Stichting Ons Welzijn aan
de inwoners die kortgeleden 75 of 80 jaar zijn geworden of dat binnenkort worden een brief gestuurd waarin
is aangegeven om, als daar behoefte aan is, gebruik te maken van de hulp van een ouderenadviseur.
Het gaat daarbij om advies of nadere informatie op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg,
huishoudelijke hulp, vervoer en welzijn of ontspanning.
Om van dit aanbod gebruik te maken kan men contact opnemen met een van de ouderenadviseurs.
Dit zijn: Jan van de Ven, tel 0413-363278 of Leo Somers, tel 0413-350429.
Federatie biljartkampioenschappen: Op dinsdagmiddag 31 mei en woensdagmiddag 1 juni worden in
Vorstenbosch de individuele kampioenschappen gespeeld van de federatie Brabant ‘Kring Nistelrode’.
65 Jarig jubileum: Vanwege ons 65 jarig bestaan organiseren we op donderdagavond 9 juni a.s. een extra
ontspanningsavond. Leden worden verzocht om tijdig aan te melden.

Streetdance seizoen 2022-2023
Streetdance Vorstenbosch is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en ouder. 
Heb je ook zin om komend jaar mee te doen? Meld  je dan aan voor 1 juni a.s.
Bij voldoende aanmeldingen proberen we je dan te plaatsen in een leuke groep! 
Meer informatie kun je vinden op www.streetdancevorstenbosch.nl (het rooster voor het nieuw seizoen is
helaas nog niet bekend) of stuur een mail naar streetdancevb@hotmail.com

Fitdance seizoen 2022-2023
Ben je 27+  En heb je ook zin in totale body workout op muziek.
Kom dan bij de fitdance op dinsdagavond van half 8 tot half 9 Er zijn nog een paar plaatsen vrij.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar Streetdancevb@hotmail.com
Mocht je na dit seizoen willen stoppen meld je dan voor 1 juni af via Streetdancevb@hotmail.com

http://www.buitenbeter.nl/
mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
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DIENSTENVEILING STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS & JONG NEDERLAND

Dienstenveiling Vorstenbosch
Onze dienstenveiling in 2017 was een groot succes en erg gezellig. Daarom organiseren we op zondag 16
oktober a.s. wederom samen een dienstenveiling!
Om dat te kunnen organiseren zijn we op zoek naar diensten en items. Zowel bedrijven als particulieren
kunnen die aanbieden. Kun jij of kan jouw bedrijf iets voor ons betekenen? Dan kun je jouw dienst
aanmelden. Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei a.s) staan we op de kermis in Vorstenbosch om mee te
denken over de bijdrage die je kunt leveren of om jouw diensten en items te ontvangen. Op andere dagen kun
je jouw diensten doorgeven bij de leden van De Piereslikkers en Jong Nederland.
Je kunt ook mailen naar dienstenveilingvorstenbosch@gmail.com
Het doel van deze veiling is om meer financiële ruimte te creëren voor de beide verenigingen, zodat we nog
lang van alles kunnen organiseren voor jong én oud.

Zomerstop? Of kennismaken met TENNIS? Doe mee aan de Zomer Challenge!
Speel je een teamsport en heb je een zomerstop, maar wil je toch graag fit blijven in de zomer?
Of wil je eens kennis maken met tennis? Dan dagen we jou en je vrienden uit voor de Zomer Challenge!
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je drie maanden vrij kunt
tennissen wanneer het jou uitkomt. Je krijgt een KNLTB lidmaatschap zodat je ook mee kan doen met alle
toernooien die landelijk georganiseerd worden.
· Je ontvangt een lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus om vrij te tennissen
  wanneer het jou uitkomt.
· KNLTB lidmaatschap zodat je je kan inschrijven voor alle toernooien. · Kosten: € 35,- Doe je ook mee?
Aanmelden kan via www.tvv82.nl ->ledenadministratie -> inschrijfformulier (kies voor zomerchallenge).

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Openingstijden met kermis: 26-5     Donderdag      Gesloten

27-5     Vrijdag           Open van 8 tot 18 uur
28-5     Zaterdag         Open van 8 tot 16 uur
29-5     Zondag           Gesloten

Bezorgers gevraagd:
Wij zijn op zoek naar bezorgers die 1x per 2 weken onze folder huis-aan-huis willen bezorgen.
Interesse: Kom langs in de winkel of bel ons.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

OPEN DAG zondag 29 mei bij Aspergekwekerij Marc en Sandra de Wit
Op zondag 29 mei van 11 tot 17 uur hebben we een OPEN DAG.
We geven dan rondleidingen door de aspergevelden en sorteerloods, een kookdemonstratie met asperges
op de BBQ, wijn- en zuivelproeverij, educatie over bijen en nog veel meer.
Ook voor kinderen is er van alles te doen en te leren, dus kom gerust een kijkje nemen!
Het is allemaal te doen komende zondag 29 mei van 11 tot 17 uur aan de Wilsvoortweg 3 in Mariaheide.

Lean Brugmans
10 juni van 20.00 tot 22.30 uur ;  Is er meer tussen Hemel en Aarde ? 
11 juni van 10.00 tot 12.00 uur ;  Ochtend speciaal voor kinderen die vastlopen in het reguliere onderwijs
11 juni van 13.30 tot 17.00 uur ;  Persoonlijke ontwikkeling met als thema ; Back to the Future.
Alles is in de Stuik.
Meer info op www.leanbrugmans.nl/agenda
Bij interesse graag aanmelden via info@leanbrugmans.nl

Alpacafarm Vorstenbosch zoekt vakantiekrachten.
Ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan in de periode van 9 juli t/m 4 september? 
Wij zoeken collega’s (vanaf 15 jaar) voor de horeca; afwas, keuken en bediening.
Ben jij minimaal 4 weken beschikbaar in de zomer en wil je 3 tot 5 dagen per week werken? 
Stuur ons dan een bericht via info@alpacavorstenbosch.nl

mailto:dienstenveilingvorstenbosch@gmail.com
mailto:dienstenveilingvorstenbosch@gmail.com
http://www.tvv82.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.leanbrugmans.nl/agenda
mailto:info@leanbrugmans.nl
mailto:info@leanbrugmans.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
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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

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.

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

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 laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad,
een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.
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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