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Parochieberichten 7 januari t/m 13 januari 2023  (week 2)

Pastoorspraatje___________________________________________2023, een openbaring!
Nu we met elkaar weer een heel nieuw jaar krijgen waarvan we niet weten wat het ons zal gaan brengen,
maakt ons dat vooral blij en vol gespannen verwachting. Want zal uitkomen wat ik hoop en zal ik alles
krijgen wat ik graag wil en zal ik mijn plaats vinden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen? Voor
iedereen zit er een onzekere factor in het kijken naar de toekomst, want zal alles verlopen zoals ik het
verwacht, hoop of zoals het lijkt te gaan gebeuren? Het hangt van heel veel verschillende dingen af of het
allemaal wel komt op de manier waarvan wij denken dat die het beste is en hoe gaan wij dan om met een
ander scenario? We stappen natuurlijk niet onbeschreven een nieuw jaar in, want we nemen heel wat mee uit
het verleden en beseffen inmiddels ook dat resultaten uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de
toekomst. En toch blijven we op zoek naar geluk en is er geen andere weg dan vooruit, al zou je soms het
allerliefste teruggaan naar dat wat je kwijt bent en je vandaag nog ongekend mist. Die optie is er niet, want
voorbij is geweest en komt nooit terug en we moeten met wie we zijn en wat we kunnen er vandaag iets van
maken. En dat is nou net wat de wijzen uit het Oosten ons als boodschap mee geven nu er een heel nieuw jaar
begint. Zij gaan op weg en laten daarmee hun oude manier van denken en doen achter en zijn er van overtuigd
dat er ergens iets beters is dat ook zin aan hun leven zal geven en daar gaan ze naar op zoek. En in die zin
mag 2023 ook voor ons een openbaring zijn, want er is nieuwe tijd die we krijgen om er ook echt een zinvolle
inhoud aan te geven en daarmee een ander leven te vinden voor onszelf en met elkaar. De toekomst is dan ook
altijd het antwoord wanneer wij vastgelopen zijn in ons eigen leven en voelen dat het zo niet verder kan en we
echt anders willen zijn en steeds meer worden. Er is dat grote onbekende waarvan God ons in de reis van die
wijzen uit het Oosten laat zien dat wie zoekt inderdaad vindt en mensen langs een andere weg, met een andere
levensvisie, weer naar huis gaan. Wanneer je open staat voor Gods antwoorden in ons leven, dan zul je ook
anders kunnen kijken naar dat leven en naar de mensen om je heen. Dan is status niet meer het belangrijkste
en is de nieuwste telefoon geen must meer, maar zie je wat er echt toe doet in het leven en dat maakt een heel
stuk rustiger. Niet meer jachten en jagen maar vooral herkennen hoe het leven een gave is en tijd niet iets is
om alleen maar veel te kort te komen, maar om zinvol in te vullen door echte aandacht voor de mensen en de
dingen om je heen. God gaf een ster om de weg te wijzen naar waar het echte geluk van deze wereld te vinden
is; namelijk in een stal en niet in het winkelcentrum waar we de leegte in ons leven opvullen door vooral veel
onnodige rommel te kopen die onze huizen vult. Mogen we in 2023 de openbaring krijgen die ons laat zien
dat achter een ster aangaan soms heel onverwacht precies kan brengen wat je zoekt; namelijk zin in het leven
op alle mogelijke manieren. De wijzen gingen ons voor, gaan wij met geloof achter ze aan en het zal een mooi
jaar worden. Een heel Zalig Nieuwjaar en voor U allen veel gezondheid, licht en geluk door God ons
gegeven! Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Viering van Openbaring van de Heer / Driekoningen
Zondag 8 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

Met zang van ons Ensemble Hennie van den Brand
Intenties:
Pater Hendrik van Kessel en overleden familie (vanwege sterfdag)
Berna Voet - Wijdeven (vanwege sterfdag op 3-1)
Martien Dortmans (namens de K.B.O.)
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans vanwege sterfdag vader
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HH Mis door de week:
Dinsdag 10 januari om 09.00 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:
Gelukkig Nieuwjaar: Het KBO bestuur wenst u allen een geweldig mooi en gezond 2023.
Rikconcours: Donderdagavond 5 januari is het wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.
Kaartverkoop Pronkzitting senioren: Vrijdagmorgen 6 januari kaartverkoop voor de Pronkzitting van
27 januari. Aanvang: 10.00 (tot 11.00).
Voor KBO leden geldt een gereduceerde entreeprijs van € 10,00. Niet leden betalen € 17,50.
Kaarten maken: Vrijdagmorgen 13 januari is het kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Bewegen voor Ouderen: Vrijdag 13 januari is de definitieve inschrijving voor de nieuw te starten gymgroep
‘Bewegen voor Ouderen’. Aanvang 14.00 uur.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 5 januari halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden)  Ophaalbeurt: Jeanne Geenen, Jan Dortmans
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Susan van den Heuvel, Guus Schoenmakers

Zaterdag 7 januari halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Jacques de Groot, Ron Dortmans

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

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 13 januari. Aanvang 18.00uur. Kosten € 10,75.
Opgeven voor zondag 8 januari bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

VORSTENBOSSCHE BOYS NIEUWJAARSRECEPTIE.
Via deze willen we alle (ere)leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren uitnodigen voor de
nieuwjaarsreceptie. Zondag 15 januari 2023 vanaf 14:30
Een gezellig en informeel samenzijn na de winterstop, we hopen jullie weer te mogen ontmoeten!
Bestuur Vorstenbossche Boys

Vorstenbosch “kwist”
Na 2 1/2 jaar mogen we weer!!
De kwis commissie is weer volop bezig om weer een fantastische kwis in elkaar te zetten.
SAVE THE DATE !! Kwis avond: zaterdag 25 maart 2023
Prijsuitreiking en feestavond: vrijdag 14 april 2023.
Nadere info en over aanmelden volgt z.s.m.!

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

PRINSENBAL zaterdag 7 januari 2023
Kapel “nog inne dan" halen eerst prins Edwin 1ste met zijn gevolg af, waarna de stoet rond  20.15 uur richting
"De Stuik" vertrekt. 20.30 uur volgt het afscheid van Prins Edwin 1ste en rond 21.15 uur zal de nieuwe Prins
??????? door de “evenementencommissie de Ketel" worden onthuld.
Het prinsenbal wordt muzikaal opgeluisterd door "nog inne dan" in combinatie met een discotheek.
Kom op tijd, dan mis je niets, tot ziens in "De Stuik".

PRINSENRECEPTIE
Op zondag 8 januari 2023 kan de nieuwe Prins door dorpsgenoten, iedereen die wil en carnavalsverenigingen uit
de omringende dorpen worden gefeliciteerd vanaf 12.30 tot 18.00 uur in "De Stuik".
Iedereen is van harte welkom!

CARNAVALS JAARBOEK
Van 9 t/m 12 januari 2023 zullen leden van de stichting het carnavalsjaarboek ‘t Papierke 2023, weer huis aan
huis bezorgen. Van u vragen wij, uiteraard op vrijwillige basis, een bijdrage in de kosten voor alle
carnavalsactiviteiten, zoals b.v. het jeugd- en ouderencarnaval, pronkzitting en de carnavalsoptocht.
Uw steun is dus op vrijwillige basis, doch hopen wij op een gemiddelde bijdrage van € 5,00 per gezin.
Alvast onze hartelijke dank!

KAARTVERKOOP PRONKZITTING 2023
Op vrijdag 27 januari 2023 gaan de pronkzittingen van start.
De eerste avond voor leden van de Senioren KBO én degene die 65 jaar of ouder zijn.
Vervolgens zijn er 3 zittingen voor de overige dorpsbewoners op 28 januari, 3 februari en 4 februari.
DE AANVANGSTIJD VAN ALLE ZITTINGEN IS 19.30 UUR!
De kaartverkoop is op WOENSDAG 11 januari in De Stuik.
U kunt plaatsnemen in de zaal waar vanaf 18.45 uur lotjes, op volgorde van binnenkomst, worden uitgedeeld
en waarna de kaartverkoop exact om 19.00 uur zal beginnen. Dit jaar kunnen er 8 kaarten per persoon gekocht
worden. De kaartverkoop is bedoeld voor inwoners die in de parochie Vorstenbosch wonen of geboren zijn.
Voor de kaartverkoop en het bijwonen van de zittingen moet je 16 jaar of ouder zijn.
De kaarten kosten, inclusief 2 flessen bier of 1 fles wijn (v.a. 18 jaar) of fris € 17,50 per persoon.

Kloosterkapel
Agenda januari 2023

Vrijdag 13 januari: workshop over Salutogenese.
Als arts is Birgit Sporenberg bezig met gezondheid en presenteert met “Salutogenese, oorzaken van
gezondheid” haar professionele visie op dit onderwerp.  
Aanvang  11:00 uur. Let op: Alleen opgave voor de reservelijst is nog mogelijk
via:  https://cursussalutogenese.nl/aanmelden

Vanaf 17 januari elke dinsdagochtend: Ontdekken wat yoga met je doet!
Lea van den Bergh start met yogalessen op de dinsdagochtend om 10.00 uur en 11.30 uur. De lessen duren
1.15 uur opdat alles voorbij kan komen en we zorgen dat de sfeer vriendelijk en gezellig is. Voor informatie
of opgave, bel Lea 06-1283 8934 of mail naar leabergh@hotmail.com of
opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Zondag 22 en 29 januari : Foto-expositie ‘Kleine hommage aan Vorstenbosch’.
Fotograaf Stan van der Sluis (uit Vorstenbosch) exposeert een 'Kleine Hommage aan Vorstenbosch'.
Naast commercieel fotowerk houdt Stan zich bezig met documentaire fotografie met maatschappelijke
onderwerpen. Bijzondere mensen of groepen die zich niet snel aan de buitenwereld zullen tonen zijn zijn
geliefde onderwerpen.
In dit kader toont hij in een indrukwekkende fotoreportage het boerenleven van de Vorstenbossche Ries en
Ties Somers. Zo belicht hij in deze expositie ook Jan Smolenaers en 'zijn' molen. Dit resulteert in een
expositie die je als inwoner van Vorstenbosch zeker niet mag missen! Open van 11:00 tot 16:00 uur.

https://cursussalutogenese.nl/aanmelden
mailto:leabergh@hotmail.com
mailto:opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl


4

Rommelmarkt 5 februari 2023
Op zondag 5 februari organiseert het gilde Sint Antonius abt uit Vorstenbosch haar jaarlijkse rommelmarkt.
Kom gezellig snuffelen tussen onze eigen spullen en die van onze kraamhuurders.
De markt wordt goed bezocht, eerder kwamen er 800 bezoekers.
De rommelmarkt is voor bezoekers geopend van 9.30 uur tot 16.00 uur op het Gildebergske,
(Nistelrodesedijk 2)  te Vorstenbosch. Entree is € 2,-- p.p.
Wil je een kraam huren kijk dan op www.gildevorstenbosch.nl of stuur ons een bericht via facebook.
Een kraam kost € 15,-- en heeft een afmeting van ± 2.40x0.80mm.
Heeft u goed verkoopbare spullen voor ons, bel dan met Sel Somers, tel. 06-22978571.
Alvast bedankt.

AED vereniging Vorstenbosch
Het gaat goed met onze nieuwe AED vereniging. 
De 1e herhalingslessen in januari zitten ongeveer vol. De 1e basiscursus in februari zit vol. 
Voor de herhalingslessen in februari/maart krijgen onze leden nog een aanmeldingsmail.
De volgende basiscursus is op 8 en 15 maart. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden.
Mail naar aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390
Zo maken we samen Vorstenbosch hart-save.

Oproep van de tennisclub => hulp voor de start met padel
Als tennisclub hebben we plannen voor de aanleg van 2 padelbanen.
Een belangrijke stap waar tijdens de ledenvergadering unaniem mee is ingestemd: belangrijk om de club bij
de tijd te houden en belangrijk voor de leefbaarheid van ons mooie dorp.
Realisatie is echter een stevige uitdaging en we vragen via deze weg hiervoor aandacht.
Aan de ene kant is het belangrijk om ons ledenaantal te laten groeien en aan de andere kant zijn we nog op
zoek naar mensen of bedrijven die financieel een bijdrage willen en kunnen leveren.
Het gaat totaal om een bedrag van ca. €35.000,- wat we op deze wijze moeten organiseren.
We hebben al ingezet op de uitgifte van certificaten van €100,- per stuk en we denken nu na om dit uit te
breiden met de optie van een achtergestelde lening van bijvoorbeeld €2.000,- per stuk. Dit als aanvulling op
de eigen inbreng vanuit de club en de lening van de bank. De opties hiervoor werken we op dit moment uit.
Om het lidmaatschap onder de aandacht te brengen wordt er huis aan huis een flyer rondgebracht.
Je kan meteen lid worden of aangeven dat je lid wil worden als de padelbanen er zijn.
Ook dat is belangrijk voor ons om te weten dus meld je.
Ben je geïnteresseerd of heb je ideeën waarmee je de club kan helpen?
Laat het ons weten, we horen het graag. Mail: secretariaat@tvv82.nl
Voetzorg praktijk Iris, Pedicure in Vorstenbosch
In de praktijk gevestigd: Lendersgat 10, kunt u terecht voor al uw voetklachten, maar ook voor een gewone
pedicure-behandeling, gellac of biab op de hand/teennagels en voor een ontharingsbehandeling.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.voetzorgpraktijkiris.nl 
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Iris van Gemert: 06-28814300

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.gildevorstenbosch.nl
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
mailto:secretariaat@tvv82.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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.

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

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.

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:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
http://www.vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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