
1

Parochieberichten 18 februari t/m 24 februari 2023  (week 8)

Pastoorspraatje___________________________________Veul schik en veul slappe klets.
Eigenlijk vatten we de vorm van Carnaval hier wel mee samen en we maken ons met plezier ook op voor die
dolle dagen. We smeren dat inmiddels ook wel uit over een langere periode en er zijn ook plaatsen waar het
de week voor Carnaval al helemaal los barst en de eerste optocht is al gelopen. Samen even wat anders en
even de boel de boel laten, om er met nieuwe energie weer tegen aan te kunnen gaan. Een feest met veul schik
en veul slappe klets hebben we op tijd ook nodig, want als je in de wereld van vandaag rond kijkt, word je
daar niet altijd vrolijk van. En daarom is de ontspanning die Carnaval geeft ook hard nodig om daarna het
leven weer op te pakken, zoals het is en de antwoorden te geven op de uitdagingen van deze tijd. Het gonst en
het gist in onze gemeenschappen en de voorpret is voelbaar en al bijna net zo groot als de dagen zelf.
Voor mij breekt dat ene moment in het jaar weer aan dat ik vooral leuk moet zijn en na al die jaren weet
iedereen wel dat dit voor mij een hele stap is. Misschien ben ik ook wel serieuzer dan goed is voor mijn eigen
welzijn, maar helaas heb ook ik mezelf niet gemaakt en moet het doen met wat ik kreeg.
De inmiddels drie Carnavalsmissen op de zaterdag: Heesch, Vinkel en Nistelrode, maken dat ik heel goed
mag proberen om niet alleen iets van de sfeer te proeven, maar er vooral ook aan bij te dragen.
De overweging van deze vieringen kost me dan ook meer inspanning dan welke andere ook en de druk is
voelbaar. Het is dan ook niet zo niks dat je als pastoor ook één keer per jaar slappe klets mag verkopen en dat
dit nog verwacht wordt ook! (De rest van het jaar is het dan ook echt per ongeluk)
Ik ben al langere tijd in de weer met het bedenken van een insteek en een voorwerp om het allemaal wat
duidelijk te maken en dat vertel ik alleen, zodat jullie merken dat ik Carnaval bloedserieus neem!
Samen op weg naar vier dolle dagen en de meesten hebben er meer dan zin in. Even geen energie of andere
crisis en helemaal de knop om, zodat we hoopvol verder kunnen naar Pasen.
Het leven is zo slecht nog niet zegt ons een liedje, dus stap er maar in, want je hebt zo veel om te geven!
Ik wens iedereen een hele mooie en fantastische Carnaval met de hoop dat er in alle schik en klets heel veel
energie wordt gevonden en iedereen nog na kan vertellen wat er gebeurd is.
Doe niks wat je normaal ook niet zou doen, maar maak vooral veul schik met mekaar en laad de batterij op
voor wat er na die dagen weer op ons wacht.
Alaaf van Fr. Ouwens, pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag 19 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Jan Smolenaers
  Samenzang

Intenties:

Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege sterfdag)
Uit dankbaarheid
Overleden familie Manders
Overleden familie Smulders

HH Mis door de week: Aswoensdag

Woensdag 22 februari om 18.00 uur: Eucharistieviering met oplegging van het Askruisje,
dag van vasten en onthouding
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In Memoriam
Op zaterdag 4 februari overleed thuis aan de Nistelrodesedijk Nellie Verhoeven - de Kock in de leeftijd
van 91 jaar. Samen hebben we afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op
vrijdag 10 februari waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op ons Parochiekerkhof
waar ze een plek heeft gevonden met haar zoon Frans die ze zo gemist heeft.
Wij wensen haar man Toon en haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat
zij voorgoed mag leven bij onze God die een God van levenden is.

In Memoriam
Op dinsdag 7 februari overleed op Laarstede te Nistelrode Tonnie Broks van Wanrooij in de leeftijd
van 95 jaar. Samen hebben we afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op
zaterdag 11 februari waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op ons Parochiekerkhof
bij haar man Bert.
Wij wensen haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en hopen dat de goede
herinneringen een steun en troost kunnen zijn en zij voorgoed leeft bij onze God.

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.
________________________________________________________________________________________________________

Gilde St Antonius Abt
In wintercompetitie kruisboog van de Hoge Schuts is Paul Heerkens 2e geworden in Klasse A met 59 punten
uit 60, Peter van de Broek is 2e geworden in Klasse C met 55 uit 60 punten.

Senioren KBO Vorstenbosch:
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.
Soosruimte gesloten: Tijdens de carnavalsdagen 18, 19, 20 en 21 februari is de KBO soosruimte ‘de Rogge’
gesloten.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze eigen website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Jong Nederland Vorstenbosch 
Op vrijdag 17 februari wordt ook dit jaar weer de carnaval afgetrapt voor de jeugd bij Jong Nederland
Vorstenbosch. Het feest duurt van 19:00 tot 20:30 uur! Het jeugdtrio, prins Daan en zijn adjudanten zijn
natuurlijk ook van de partij. Geen lid? Geen probleem, alle kinderen uit Vorstenbosch zijn welkom!
Locatie: Tipweg 11 in Vorstenbosch. Tot dan!

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 24 februari. Aanvang 18.00uur. Kosten € 10,75.
Opgeven voor zondag 19 februari bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

RIKKEN. RIKKEN.
Vrijdag 24 februari, onze negende kaartavond.
Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark ”De Bergakkers”
Supportersclub Vorstenbossche Boys

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

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

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.  

SLEUTELOVERDRACHT EN STRAATNAAMONTHULLING
Let op! Dit jaar zijn de sleuteloverdracht en de straatnaamonthulling verdeeld op zaterdag en zondag, zie
onderstaand carnavalsprogramma.

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.

http://www.facebook.com/DePiereslikkers
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Dorpsraad Vorstenbosch

Gratis woningscan voor huiseigenaren: persoonlijk inzicht in energie besparen
Zoals aangekondigd tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad gaan we samen met de gemeente Bernheze
en het Energiebureau werken aan de energietransitie in Vorstenbosch. Wilt u graag inzicht krijgen in hoe u
(gemakkelijk) energie en geld kunt besparen? Weet u niet waar te beginnen maar wilt u wél graag uw huis
verduurzamen? Huiseigenaren in Vorstenbosch kunnen nu een gratis woningscan aanvragen.
Met een woningscan wordt er in een bezoek van 2 uur gekeken naar de isolatie en installaties in uw woning.
Ook worden alle kieren en tochtstromen in beeld gebracht. U krijgt na afloop van het bezoek persoonlijk
advies en tips over hoe u het beste aan de slag kan gaan en welke maatregelen u kunt treffen.
Met simpele maatregelen valt vaak al veel te winnen.
In ruil voor de woningscan zoeken we huiseigenaren die ambassadeur willen worden: bewoners die graag snel
aan de slag willen gaan en ervaringen willen delen met andere buurtbewoners.
Let op: er zijn een beperkt aantal woningscans beschikbaar dus informeer snel naar de mogelijkheden!
Als voorbereiding is het woningbestand van Vorstenbosch in kaart gebracht en onderverdeeld naar
bouwperiode. Dit is weer ingedeeld in straten met de bijbehorende huisnummers.
Indien er te veel aanvragen zijn vanuit een bepaalde straat, zal er geloot worden.
Wilt u een woningscan aanvragen? Of wilt u meer informatie over een woningscan of ambassadeur zijn?
Stuur een mail met uw contactgegevens naar dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com of bel met 06-22365524

Post NL brievenbus
Op verzoek van de inwoners van Vorstenbosch is de Post NL brievenbus verplaatst naar het Meester
Loeffenplein, schuin tegenover de kerk. De brievenbus is nu beter bereikbaar, ook voor minder validen.

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.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
I.v.m. Carnaval hebben wij aangepaste openingstijden:
Zaterdag   18 februari zijn wij geopend van 08.00 t/m 16.00 uur.
Maandag  20 februari zijn wij de gehele dag gesloten
Dinsdag    21 februari zijn wij geopend van 08.00 t/m 16.00 uur.
Wij wensen iedereen unne skone Carnaval.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

AMBACHTELIJKE WORSTENBROODJES
Naast diversen soorten varkensvlees verkopen we nu tijdelijk ook rundvleespakketten van 3kg.
Tijdens carnaval op vrijdag en zaterdag geopend, loop gerust eens binnen aan de Hondstraat 16 in
Vorstenbosch. Bestellingen kunnen we op afspraak leveren.
Voor info bel of WhatsApp Alexander van Doorn (06)17141598.

Fit en slank voor de meivakantie!
De Menpower Challenge gaat weer van start! 
Er zijn nog 2 plekken vrij voor mannen tussen 40 en 60 jaar op maandag 20.30 uur met start op 27 februari.
We gaan 8 weken enthousiast trainen op je eigen nivo om je doel te bereiken.
Daarnaast start er bij voldoende animo een nieuwe groep dames in de Ladies Challenge op dinsdag
om 18.45 uur. Deze start op 28 februari of 7 maart. Hierbij ook 8 weken trainen om je doel te bereiken!
Voor meer informatie stuur een appje naar 06-16200800.
Sportieve groeten, Sonja Ketelaars, www.sonjapersonaltraining.nl

mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
http://www.alpacavorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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

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

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