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Parochieberichten 17 juli t/m 23 juli 2021  (week 29)

OPENLUCHTMIS  op het terrein van’t Gildebergske op 18 juli WELKOM
met zang van ons Ensemble

HH Mis in het weekend:

Zondag 18 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
In de open lucht Cor Geenen

Intenties:
Om zegen over onze gemeenschap.
Driek en Pieta Noijen-van Dijk en Johan en Betsie v.d. Heijden-v.d.Linden.

HH Mis door de week:
Dinsdag 20 juli om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Beste parochie vrijwilligers,
Het parochiebestuur organiseert een feest-/vrijwilligersavond voor de Vorstenbosche parochievrijwilligers
op vrijdag 17 september in de Stuik. Aanvang 19.00 uur.
Tegelijk wordt gevierd dat pastoor Ouwens 12½ jaar pastoor is van de Pastorale Eenheid Nistelrode /
Vorstenbosch en 25 jaar priester.
Deze feesten zijn in 2020 niet doorgegaan vanwege de pandemie.
Het bestuur hoopt dat corona dit jaar geen roet in het eten gooit.
(u ontvangt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging met aanmeldstrook)

Zondag 19 september is er om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van
Nistelrode, voorgegaan door pastoor / de jubilaris.

________________________________________________________________________________________



2

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van ons pap Marinus v.d. Ven 
Familie van de Ven

Schutterskoning en Jeugdprins 2021
Donderdag 8 juli konden de Gildebroeders en Gildezusters eindelijk weer eens samenkomen voor het
schutterskoning en gildeprins schieten, aangevuld met een gezellige BBQ.
Van de jeugdleden namen 10 jongeren deel aan het Jeugdprins schieten.
Bram Somers was de gelukkige die het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot en zich gildeprins
2021 mag noemen. Na het kruisboog- en geweer schieten bleek Jan van Grunsven de meeste treffers te
hebben genoteerd en werd Schutterskoning 2021.
Bram en Jan, Proficiat.

Goede Doelen Week  Vorstenbosch 2021
Dit jaar zal de Goede Doelen Week plaatsvinden van 4 t/m 7 oktober 2021.
Verdere informatie over de organisatie van deze week zal op een later moment volgen en mede afhankelijk
zijn van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de daaruit voorvloeiende richtlijnen.
De collectanten worden t.z.t. geïnformeerd door hun coördinator.
Namens de coördinatoren van de deelnemende goede doelen

VOETBALLEN  IN  ZATERDAGTEAM  HEREN?
Onlangs is bij spelers en begeleiding van de heren seniorenafdeling een enquête gehouden m.b.t. het oprichten
van een herenteam (volledige competitie 11x11, B-categorie) voor de zaterdagmiddag.
Uit deze enquête bleek dat er in principe voldoende draagvlak is om een team in te schrijven.
I.v.m. deadline inschrijvingen KNVB is dit inmiddels ook gebeurd.
Aanvangstijd van de thuiswedstrijden zal 16.30 zijn.
De komende periode gaan we ons richten om te kijken of we het team verder vorm kunnen geven.
Om ook daadwerkelijk te kunnen starten in de competitie eind september.
We zijn nog op zoek naar spelers om het team een vast geraamte te geven.
Daar om heen zal het team per week aangevuld worden met spelers van de selectie welke we zo veel als
mogelijk speelminuten willen laten maken, Jo19-spelers om zo ervaring met seniorenvoetbal op te laten doen
en recreanten welke incidenteel op de zondag verhinderd zijn.
Ben je in het verleden gestopt omdat de zondag jou niet uitkwam, of ken je andere spelers die liever op
zaterdag voetballen?
Neem dan even contact op met Mike Rijkers ( 06 - 21 59 88 70 of via mail: mrijkers@ziggo.nl )
voor meer informatie.
Ook aan de spelers welke in de enquête (anoniem) aangaven dat ze liever op zaterdag dan zondag voetballen
het vriendelijke verzoek om even contact op te nemen. 

OPROEP DEELNAME
De Stuik in Kerstsfeercommissie is al bezig met het voorbereiden van de Stuik in Kerstsfeer 2021.
Na corona zou het fijn zijn om weer samen kerst te mogen vieren.
We hebben een donatie ontvangen van het Postcodeloterijbuurtfonds en dit jaar willen we het groots
aanpakken en in alle zalen activiteiten aanbieden, heel het gebouw MFA de Stuik in kerstsfeer dompelen.
DOEN JULLIE OOK MEE ??  ZATERDAG 11 DECEMBER
Wij vragen U en jullie : talent op allerlei vlakken, verkooptalenten, standhouders,  muziektalenten,
kooktalenten, muziekgroepen, zangers, artiesten, bloemenschikkers met kerststukken, verenigingen die een
doe- activiteit willen doen voor het publiek, evt. voor een goed doel.
Verder willen we een kerstman, een levende kerststal goochelaars, verhalenvertellers enz.
Alles is natuurlijk volgens de dan geldende coronaregels !
DOE JE MEE?  “WEER SAMEN EEN GOEDE KERST TEGEMOET GAAN “
Aanmelden en info voor 1 september via info@de-stuik.nl , 06-20480277 en /of briefje in de brievenbus van
de Stuik.

mailto:mrijkers@ziggo.nl
mailto:mrijkers@ziggo.nl
mailto:info@de-stuik.nl
mailto:info@de-stuik.nl
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Bericht van de Dorpsraad

Schets mee aan de toekomst in de Vorstenbosch Sessies!
We wonen in een mooi dorp waar de laatste jaren veel mooie zaken zijn gerealiseerd zoals de MFA,
Bergakkers III en het speelveld bij de school. Het dorp blijft echter in beweging en het is belangrijk om te
blijven inspelen op de wensen van de inwoners. Leefbaarheid is belangrijk en de Dorpsraad heeft hierin een
grote rol. De Dorpsraad is al langer in gesprek met de gemeente over het verder verbeteren van de
leefbaarheid in Vorstenbosch en wat hiervoor nodig is. Daar hebben wij echter uw hulp bij nodig!

De Dorpsraad wil graag met u in gesprek over de toekomst van Vorstenbosch. Wat vinden de bewoners van
Vorstenbosch belangrijk voor de leefbaarheid van Vorstenbosch in de komende 10 jaar? Wij willen dit doen
in meerdere sessies om de behoeftes van verschillende doelgroepen goed in beeld te krijgen. Hierbij is
gekozen voor een sessie voor jong volwassen (minimaal 18+), volwassen en senioren. Behalve het
informatieve gedeelte, moeten de sessies ook bovenal gezellig zijn.
Daarvoor hebben wij voor elke sessie een bekende gastheer gevonden.

Noteer alvast de volgende data in uw agenda:
- 22 september 2021: de Vorstenbosch Sessie voor volwassenen
- 29 september 2021: de Vorstenbosch Sessie voor senioren
- 6 oktober 2021: de Vorstenbosch Sessie voor jong volwassen
De sessies zullen starten om 20.00 en duren tot circa 22.30 uur. De komende maanden zullen wij meer
informatie delen over de inhoud van de Vorstenbosch Sessies!

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

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.

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 06-20610291. 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.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.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

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz.
enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
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

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