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Parochieberichten 4 juni t/m 10 juni 2022  (week 23)

Pastoorspraatje_____________________________________________Wat bezielt ons?
We vragen ons vast wel eens af wat mensen eigenlijk bezielt als we ze bezig zien. Een in het oog springend
voorbeeld daarbij is natuurlijk  Poetin, want wie van ons kan begrijpen waar hij nu mee bezig is en waarom
hij letterlijk over lijken gaat? Toch stellen we ons vaak diezelfde vraag, ook over mensen in onze meer directe
omgeving, of zoals het lied 15 miljoen mensen al zong: de grote vraag blijft altijd, ‘waar betaalt ie nou zijn
huur van?’ En dan is het toch, andermans boeken is duister lezen oftewel; je weet nooit precies waarom
iemand iets doet. Tegelijk blijven we ons die vraag wel stellen en hebben vaak al een antwoord klaar, want we
hebben het blijkbaar nodig om alles om ons heen te kunnen verklaren. Maar laat alles zich wel uitleggen en
zijn wij dan de aangewezen persoon om niet alleen de vragen te stellen, maar ook het oordeel te geven? Als
we iemand bezig zien is nogal eens gauw gezegd; snap jij nou dat, maar moeten wij het snappen dan waarom
iemand iets doet? Het zou al enorm schelen als wij elkaar eens echt de ruimte en de vrijheid gaven, want we
worden aan alle kanten steeds meer ingeperkt en beperkt in wat we zeggen en denken mogen en dat is een
hele vervelende ontwikkeling. Als iemand zich door jou beledigd voelt, dan kun je zo maar gecanceld worden
en al lijkt dit een systeem waarmee de samenleving zichzelf corrigeert; het is inmiddels een manier geworden
om mensen monddood te maken en je eigen mening te laten zegevieren. Maar als je mensen het zwijgen
oplegt, zijn ze dan ook anders gaan denken en maakt het cancelen ook andere mensen van ze, of verharden ze
alleen maar in hun mening? Alles wat de media beheerst, is over het algemeen iets wat in de Randstad
belangrijk gevonden wordt, maar wat verder van die bubbel af en op het nog steeds zo hetende platteland,
hebben mensen vaak toch wat andere problemen en ook een andere manier van leven. Het goede van die
dorpsgeest wordt inmiddels opnieuw ontdekt door programma’s als Het Dorp, waarin de waarde en de
waarden van het dorpsleven worden belicht en ook wordt gezegd dat dit een kostbaar goed is en bewaard
moet blijven. En als mensen van buiten af naar ons kijken, zullen ze zich ook regelmatig afvragen wat ons
bezielt, maar daar hebben we als het goed is een antwoord op. Ons leven met elkaar is namelijk gebouwd op
het gezamenlijk besef dat we niet zonder elkaar kunnen en dat is geen noodlot voor een mens, maar een zegen
en een kracht. En hoe belangrijk de eigen persoonlijke ontwikkeling ook is, we zijn altijd nog een deel van het
geheel en samen maken we er meer van. Daarbij is het wel belangrijk dat we met elkaar een aantal basiswaar-
den proberen te delen en meestal voelen we die met elkaar ook haarfijn aan. Toch vraagt het doen van wat je
denkt extra kracht en daarvoor mogen we ons laten bezielen met een Goede Geest.
Pinksteren is voor ons vaak een heel vaag feest geworden, maar juist die Goede Geest mag ons bezielen en als
die eerste leerlingen doen zijn, vol enthousiasme en vuur voor de goede zaak. Bidden we in deze dagen om
die Goede Geest voor onszelf en ons samen, zodat mensen zich inderdaad af mogen vragen wat ons bezielt,
maar aan onze vruchten zien dat het goed is wat ons drijft. Mooie Pinksterdagen toegewenst.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: PINKSTEREN
Zondag 5 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

met zang van ons Ensemble Simon Smits
Intenties:
Diny Dominicus - Willems
Pieta van Houtum
Antoon Verstraten
Jan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege verjaardag Marietje)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 7 juni 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.
________________________________________________________________________________________

Bedankt
De kermis is weer voorbij. Het was gezellig om weer samen te zijn en het weer viel erg mee.
Iedereen die de kermis heeft bezocht, ons heeft geholpen of heeft opgetreden, hartelijk bedankt.
Toch zijn er enkele mindere zaken te melden:
Iemand heeft een bril verloren, er is een schilderij weggenomen bij de Kloosterkapel en er zijn stroomkabels
weggehaald. Heeft u iets gezien, gehoord of gevonden, dan horen wij dat graag.
Tevens hopen wij op 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.
We zijn op zoek naar mensen met nieuwe en verrassende ideeën om de kermis te kunnen behouden.

Gilde St.Antonius Abt – nieuwe Gildekoning.
Zaterdag 28 mei werd bij ’t Gildebergske weer gestreden om de titel “Gildekoning”.
Na 201 schoten kwam de vogel naar beneden en was Bert v.d.Wetering de gelukkige.
Bert was 24 jaar geleden ook Gildekoning en mag nu weer de titel dragen.
Ook werd Adriaan v.d.Heijden geëerd met het 50 jaar lang vervullen van de taak van Vaandrig.
In de ledenvergadering is hij al uitgeroepen tot erelid van het Gilde.
Het was weer een gezellige dag die werd afgesloten bij de Gildekoning thuis.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 2 juni 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: Ad Geenen, Patrick van der Heijden
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom). Ophaalbeurt: Susan van den Heuvel, Sandra de Wit
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.
-Maak de dozen niet te zwaar, denkt u aan de ruggen van onze ophalers
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

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
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AVOND WANDEL VIERDAAGSE (in een nieuw jasje)  7 - 8 – 9 en 10 juni
Na twee jaar afwezigheid i.v.m. corona is hij helemaal terug “DE AVOND WANDEL VIERDAAGSE”
(met nieuwe routes, die allemaal te bewandelen zijn met buggy/kinderwagen of bolderkar.)
Van 7 t/m 10 juni gaan we weer lekker wandelen.
Wel gaan er wat kleine wijzigingen plaatsvinden.
Zo schrijf je op je eerste wandeldag in met een aanmeldstrookje.
Deze week valt er in elke brievenbus een flyer binnen met op de achterzijde meerdere invulstrookjes.
Meerdere strookjes zijn verkrijgbaar in de Dagwinkel en liggen ook op de inschrijftafel tijdens de vierdaagse.
De inschrijfkosten zijn €5,- per persoon, deze betaal je op de eerste dag en is eenmalig voor alle wandeldagen.
Verder ontvangt elke deelnemer een waardevol leuk geschenk bij de inschrijving.
Op de laatste dag (vrijdag) ontvang je als beloning een lekker attentie.
Je kan inschrijven op dinsdag 7 juni vanaf 17:30 tot 19:00 uur op het terras van Bar de Ketel.
Mocht je echt niet kunnen op dinsdag  dan mag je ook op de woensdag inschrijven.
De andere dagen kan je dagelijks starten vanaf 17:30 tot 19:00 uur.
WIN JIJ EEN JBL BLUETHOOT SPEAKER of een van de andere leuke prijzen.
Op vrijdag houden we onder alle deelnemers een gratis loterij.
Verder nemen we op de laatste wandeldag afscheid van een aantal organisatoren die velen jaren actief zijn
geweest in de organisatie en hebben aangegeven te stoppen.
Meer info hierover vind je op de flyer. Graag tot ziens op de avond wandelvierdaagse 2022.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 10 juni. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 5 juni bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

Senioren KBO Vorstenbosch:
65 Jarig jubileum: Vanwege ons 65 jarig bestaan organiseren we op donderdagavond 9 juni a.s. een extra
ontspanningsavond. Leden worden verzocht om vóór 4 juni a.s. aan te melden.
Fietsseizoen: Elke woensdagmiddag starten ”De Vrolijke Trappers’ met hun zomerse fietstochten . Vertrek
om 13.30 uur vanaf de Stuik.
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.

MiniRock Vorstenbosch 2022
Komende 6 augustus organiseren wij in Vorstenbosch het “grootse” festival MiniRock, Met optredens van
o.a. Project Manager, Machete en Undone Dishes! Kom je ook in je minirok met ons de bouwvak inluiden?!
Volg ons op Instagram en Facebook via @MiniRockVorstenbosch voor meer informatie en kaartverkoop.

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).
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TVV ’82
Ben jij op zoek naar een flexibel werk dat goed te combineren is tijdens je studie?
Dan hebben wij het perfecte baantje voor jou!
Wij zijn op zoek naar een fijne medewerk(st)er die met plezier onze tennisvereniging schoon en fris houdt.
Taken:
- Schoonmaken van de ruimtes.
- Stofzuigen en dweilen.
- Het aanvullen van handdoekjes en andere benodigdheden.
Wij bieden:
- Flexibele uren en werktijden.
- €5,- p/u.
Iedereen met of zonder schoonmaak ervaring kan bij ons aan de slag.
Ben jij onze nieuwe poetshulp? Reageer dan direct!
Cv en korte motivatie mogen gestuurd worden naar: ledenadministratie@tvv82.nl. 

ZONDAG  3 JULI  KOFFERBAKVERKOOP  BEDAF.
Kom zondag 3 juli naar de altijd gezellige kofferbakverkoop van buurtschap Bedaf.
Veel handel en altijd gezellig met muziek, koek en zopie!
Geniet op het gezellige terras van een hapje en een drankje.
De markt gaat open om 09:30 uur en de toegang is slechts € 2,- pp. (Ingang via de Bergweg)
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Een grondplaats kost 15 euro.
Info: Sel Somers 06-22978571

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
2e Pinksterdag zijn wij 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

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.
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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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