
1

Parochieberichten 11 februari t/m 17 februari 2023  (week 7)

Pastoorspraatje_______________________________________En wie is jouw Valentijn?
Of de heilige Valentinus nou ooit verwacht heeft dat zijn sterfdag een wereldwijde feestdag van de liefde zou
gaan worden is maar zeer de vraag, maar het is ondertussen wel gebeurd. Op de veertiende februari is hij
honderden jaren geleden onthoofd vanwege zijn geloof in Christus en heeft hij als martelaar een onverwachte
draai in zijn loopbaan gemaakt door voorspraak te worden voor verliefde stellen. De connectie die er ligt is
dan ook zeker dat je vol kunt zijn van iets en daar helemaal voor gaan en dat past bij Valentinus en bij mensen
die verliefd zijn. Hoe dan ook is zijn feestdag inmiddels wereldwijd doorgedrongen als DE dag om aan
iemand te laten merken dat je gevoelens voor diegene hebt en dat moet dan ook zeker heel speciaal duidelijk
gemaakt worden. En wie is dan onze Valentijn dit jaar? Is het diegene waar je al heel lang mee op weg bent of
juist iemand die je net ontmoet hebt, of die je alleen nog maar vanuit de verte durft te bewonderen?
De liefde doet heel veel verschillende dingen met mensen en ze worden er niet altijd verstandiger van, maar
gevoel kan verstand zo gaan overheersen dat je vooral doet wat niet logisch is. En als de liefde dan echte
passie wordt dan worden mensen anders en zijn ze tot de grootste dingen in staat, maar ook tot de meest
vreselijke. Liefde die een obsessie wordt, kan bij de ander ook veel kapot maken en we horen, hoe
verbijsterend ook, dat mensen elkaar zelfs omwille van de liefde het leven afnemen. Maar dat is ook geen
liefde, dat is vooral egoïsme en de ander willen bezitten om jou gelukkig te maken en dat kan nooit de
bedoeling zijn. De vraag wie onze eigen Valentijn is mogen we dan ook zeker stellen, want wie is er zo
speciaal in jouw leven dat diegene je veel geluk brengt en dat je er ook op uit bent die ander gelukkig te
maken? Ik zie onderweg relaties voorbij komen in alle vormen en maten die er maar zijn en de ene brengt
meer geluk dan de andere en dat hangt vooral af van de intentie waarmee iemand de ander benadert.
Dus wie onze Valentijn is mogen we ons ook vooral afvragen in het licht van het leven van Valentinus, want
hebben wij dezelfde passie als hij? Zijn wij zo vol van iemand dat het geluk van diegene ons boven alles gaat
of is die ander vooral bedoeld als basis voor mijn geluk? Valentinus was zo vol van zijn geloof in Christus dat
hij vol passie zijn leven durfde te geven voor die Christus, omdat hij wist dat die Christus hem iets kon geven
wat niemand anders kon, namelijk geluk en leven zonder einde. En in zijn passie voor het leven en voor
Christus mogen wij vandaag nog de inspiratie vinden voor ons leven en liefhebben vandaag.
We hebben allemaal wel een keer iemand in ons leven die ons niet onberoerd laat; vraag is alleen met welke
intentie we er voor willen gaan, onszelf of samen. Mag Valentinus helpen bij het vinden van de echte liefde in
ons leven, maar vooral ook bij de inhoud van wat wij liefde vinden noemen.
Een mooie Valentijnsdag voor iedereen!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 12 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Piet v.d. Velden
Met zang van Interval

Intenties:
Christ Verstegen (vanwege sterfdag)
Jan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege sterfdag Jan)
Piet van Driel (jaargetijde)
Jas en Miet van Zoggel - de Laat (vanwege beider sterfdag)
Jas van Kessel (vanwege verjaardag)
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In Memoriam
Op donderdag 26 januari overleed thuis aan de Kattenberg Wim van der Burgt in de leeftijd van 79 jaar.
Voor hem werd er een Avondwake gehouden in onze kerk op donderdag 2 februari en was er het afscheid
zaterdag daarna.
Wij wensen zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe nu zij in zo’n korte tijd beide ouders verloren hebben en
hopen dat de goede herinneringen veel kracht en steun zullen geven.

In Memoriam
Op vrijdag 27 januari overleed te Mariaheide Toon Lucassen van de Schoolstraat in de leeftijd van  84 jaar.
Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op zaterdag 4 februari
waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats in Schaijk.
Wij wensen zijn vrouw Anny en zijn gezin hele veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat
hij mag leven bij de God in Wie hij geloofde.

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.
________________________________________________________________________________________________________

Opbrengst Kerstactie
Op maandag 6 februari hebben we een cheque van maar liefst €1700 overhandigd aan Stgn. TIM in Schijndel.
Een geweldig mooie opbrengst gerealiseerd met de verkoop van kerststukjes en decoraties.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, kopers, schenkers en niet te vergeten de makers, heel hartelijk
bedankt.  Het geld komt geheel ten goede aan materialen en activiteiten voor de vijf bijzondere kinderen die
overdag bij Stgn. TIM verblijven. Ook namens deze kinderen en hun begeleiders heel veel dank.
Sjan Geenen

Rommelmarkt bij het Gilde
De markt was weer zeer succesvol. Iedereen bedankt voor uw schenkingen, kraamhuur, bezoek etc.
Dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Sponsor Sandra's ms-behandeling
Een stamceltransplantatie kan ms stoppen! Helaas komt Sandra niet in aanmerking voor een ms-behandeling
in Nederland, dus Sandra gaat daarvoor naar Mexico.
Wij willen u vragen om een bedrag te doneren op rekeningnummer NL82RABO0362157391
t.n.v. K.Vogels eo C.A. van Heel. Meer informatie: https://gofund.me/77417373.
Ook verloten wij kaartjes om te karten bij Outdoor Karting Landsard Eindhoven twv 81 euro.
Wil je meedoen? Doneer dan 10 euro of meer o.v.v. het woord 'karting' en je telefoonnummer in de
beschrijving. Trekking 10 maart. Alvast dank!

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kaarten maken: Vrijdagmorgen 10 februari is het kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Jaarvergadering: Woensdagmiddag 15 februari is de KBO jaarvergadering. Aanvang: 14.00 uur.
Op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl meer informatie hierover (bv. agenda 2023,
notulen 2022 en jaarverslag 2022).
Rikconcours: Donderdagavond 16 februari wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.
Kienen: I.v.m. carnaval is het nu op maandagmiddag 27 februari kienen. Aanvang: 14.00 uur.

RIKKEN. RIKKEN.
Vrijdag 10 februari, onze achtste kaartavond. Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark ”De Bergakkers”
Supportersclub Vorstenbossche Boys

https://gofund.me/77417373
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Kluscafé!
Komende vrijdag 10 februari, een weekje vóór carnaval, is er nog even plek voor het Kluscafé.
Dus dan wordt er niet gehost en gekust, maar slechts geklust in de foyer van de Stuik.
Er wordt dan weer van harte en uit volle borst gerepareerd: kleding, (kleine) meubels, elektrische ditjes en
datjes, speelgoed of gebruiksvoorwerpen. Als het even kan worden ze als nieuw. Weggooien kan immers
altijd nog. Voor de hulp van onze hèndige vrijwilligers kan iedereen tussen 09.30 en 12.00 uur terecht.
Een kleine bijdrage voor de reparatie wordt op prijs gesteld. Onze vrijwilligers helpen u graag. Ook als er een
schaar of beitel opnieuw gescherpt moet worden of wanneer er vragen zijn over computer of telefoon: de
klussers weten er raad mee.
Ook Astrid van der Heijden is sinds kort van de partij tijdens de zittingen van het Kluscafé: ze boetseert al
jaren beelden en als ze van gips of klei zijn kan ze die ook repareren. En op kleur brengen. Astrid biedt ook
teken- en kleur tips aan om zelf thuis mee aan de slag te gaan. Want als je een potlood kan vasthouden kun je
ook iets tekenen of kleuren is het idee.
En: mensen die thuis wat te repareren of iets anders te verhapstukken hebben, kunnen met Annie Hoevenaars
(06-42183550) bellen voor onze Klusdienst. Speciaal ambulante klussers rukken er dan op uit om hulp te
bieden. Niet voor veel omvattende werkzaamheden, maar voor zaken die een handige harrie binnen een uurtje
op kan lossen.     

Vorstenbosch kwist
Eindelijk kunnen we weer!! De inschrijving is GEOPEND!!
Op zaterdag 25 maart vindt Vorstenbosch ‘kwist weer plaats!!
Een groep enthousiaste mensen hebben weer een gevarieerde en leuke kwis in elkaar gezet.
Een kwis met vragen, raadsels en opdrachten. Voor ieder wat wils.
Roep je vrienden/familie/ buren/kennissen bij elkaar en vorm een team!
Gaat het team Breinstorm weer met de wisselbeker naar huis of …….
Schrijf je team in via www.vorstenboschkwist.nl  We hopen op veel aanmeldingen!!
De prijsuitreiking tijdens de feestavond zal plaatsvinden op vrijdag 14 april!
Tot kwist

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

De Pronkzittingen en het Pierehappertjesfestijn 2023 waren, dankzij de inzet van velen, wederom een succes.
Iedereen hiervoor hartelijk bedankt! 

PIERESLIKKERS VLAGGEN TE KOOP
Voor maar € 15,00 kun je in het bezit zijn van een echte Piereslikkersvlag! De vlaggen zijn te koop bij de
Dagwinkel. Wil je vooraf weten hoe de vlaggen eruit zien, kijk dan op www.facebook.com/DePiereslikkers
voor een foto.

TIENERBAL
Dit jaar vindt het jaarlijkse tienerbal plaats op zaterdagavond 18 februari. Je bent van harte welkom in het
Pierehol. Dit feestje is voor alle kinderen vanaf groep 6 tot en met 15 jaar. Om 18.30 knalt de dj zijn eerste
plaat door de speakers en om 20.30 uur is het feestje ten einde. 
De entree voor het tienerbal is € 2,-. Je ontvangt hiervoor 2 consumptiebonnen en een lotje voor onze loterij.
Ook zijn er vaak nog wat andere prijsjes te verdienen, dus zorg dat je erbij bent!  
De consumptieprijzen zijn € 1,00 voor frisdrank (ranja = gratis) en € 0,75 voor snoep/chips.  

OPTOCHT
Let op! De optocht start dit jaar om 13.11 uur.
Voor de categorie hoofdwagens (min. 6 mtr 2 ) kan men zich opgeven tot 10 februari bij de optocht-
commissie, ook voor info en reglementen. Deelnemers van hoofdwagens moeten tevens zorgen voor een 
hoofd- en assistent- jurylid van minimaal 21 jaar.
De inschrijving voor de loopgroepen en individuelen is op maandag 20 februari van 9.30 tot 10.00 uur in
de Stuik. Contactpersoon optochtcommissie: 
Anke Verstegen, tel 06-51059073, email optocht@piereslikkers.nl

http://www.vorstenboschkwist.nl/
http://www.facebook.com/DePiereslikkers
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CARNAVALSPROGRAMMA 2023

Vrijdag 17 februari:
Om 20.11 uur in het Pierehol: AFTRAP CARNAVAL 2023 met live muziek van SANDER BECKERS

Zaterdag 18 februari:
Pierehol geopend om 11.00 uur:
11.11 uur SLEUTELOVERDRACHT, start vanaf Meester Loeffenplein. Hier wordt het bordje onthuld met
naam van de prins. Vervolgens is de sleuteloverdracht in het Pierehol.
Om 13.11 uur gaan we in het Pierehol ouderwets FRÜHSHOPPEN onder begeleiding van Duitse
slagermuziek en Crazy Biercantus.
Vanaf 14.30 uur wordt in een gedeelte van het Pierehol een programma gedraaid voor kinderen in de leeftijd
van 0 jaar t/m groep 5.
Vanaf 20.11 uur GEKOSTUMEERD BAL met live muziek van DE BAND VAN TEGENWOORDIG
Voor kinderen van groep 6 t/m 15 jaar is er het grootste Piere Tienerbal in het Pierehol.
Aanvang ’s avonds van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Zondag 19 februari:
Pierehol geopend om 11.00 uur. 11.11 uur: STRAATNAAMONTHULLING EN BRONTE MÊRGE
Vanaf 15.00 uur: PLAYBACKWEDSTRIJD voor alle kinderen vanaf groep 1 t/m 15 jaar.
Vanaf 20.11 uur GEKOSTUMEERD BAL met THE ALLSTARTS & DJ ZANY (entreeprijs € 10,00)
Let op! Op deze avond is de toegang vanaf 18 jaar en ouder!

Maandag 20 februari:
Pierehol geopend om 13.00 uur:
Om 13.11 uur start de optocht nabij het sportpark.
Deelnemers worden verzocht om 12.30 uur bij het sportpark aanwezig te zijn.
ROUTE OPTOCHT: Heuvel (opstellen), Kerkstraat, De Helling, Oude Veghelsedijk, Kapelstraat, Eggerlaan
en ontbinden nabij het Pierehol.
Na afloop van de optocht vindt het Dorpscarnaval plaats bij het Pierehol en om 18.30 uur de prijsuitreiking
van de optocht met aansluitend GEKOSTUMEERD PIEREBAL. Met muziek van DJ TERENCE.

Dinsdag 21 februari:
Om 12.00 uur in het Pierehol een gezellig programma met Tonproaters en aansluitend de Drive in Show.
Tussen 19.00-20.00 uur wordt het Jeugdtrio, Prins Daan d’n Urste en hun hele gevolg bedankt.
Het Pierehol blijft daarna gewoon geopend met een optreden van DJ SANDER.

Alpacalaaf!!
Alpacafarm Vorstenbosch is in de carnavalsvakantie geopend van 10-17 uur van woensdag 22 februari t/m
zondag 26 februari. Voor kinderen hebben we deze week een leuke knipkaart voor 5 euro.
Met de knipkaart kunnen ze de alpaca speurtocht doen, alpaca’s voeren, op de foto met een alpaca
(1 vast tijdstip) en wat lekkers halen.
Voor meer informatie en om vooraf een knipkaart te bestellen kun je terecht op onze website
www.alpacavorstenbosch.nl. Op de dag zelf een knipkaart bij de entree halen is ook mogelijk.
Het weekend van 17,18,19 februari zijn wij i.v.m. carnaval gesloten voor bezoekers.

AED vereniging Vorstenbosch
Op 1 maart is er weer een herhalingsles voor onze leden. U krijgt hiervoor een mail.
Op 8 en 15 maart organiseren we weer een basiscursus Reanimatie en AED bediener. Wilt U hieraan
deelnemen? Mail naar aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

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

http://www.alpacavorstenbosch.nl
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
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Peuteropvang Stap voor Stap 
Onze Peuteropvang is gelegen in het gebouw van Basisschool Op Weg.
Deze groep is 4 ochtenden geopend, waarbij je kiest voor de combinatie dinsdag/ vrijdag of voor de maandag/
donderdag. Alle peuters tussen de 2-4 jaar kunnen bij ons terecht!
In deze leerrijke omgeving wordt met thema’s gewerkt, passend binnen het Uk & Puk aanbod.
Op de peuteropvang wordt er met een herkenbaar en terugkerend dagprogramma gewerkt.
Er wordt uitgegaan van stimulerende activiteiten waarbij de kinderen o.a. kennismaken met bv.
zelfredzaamheid en zelfstandigheid, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele
ontwikkeling en spraak-taalontwikkeling.
Er zijn diverse hoeken ingericht om kinderen uit te nodigen zodat ze lekker kunnen spelen.
Onze vaste medewerkers begeleiden de peuters deskundig, met liefde en plezier!

Heb je interesse, neem dan een kijkje op onze website www.kinderopvangstapvoorstap.nl of mail voor vragen
naar contact@kinderopvangstapvoorstap.nl. We hebben vooral nog plaatsen beschikbaar op de maandag/
donderdaggroep en inschrijven mag al vanaf 1,5 jaar.

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

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.

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

http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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