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Parochieberichten 31 juli t/m 6 augustus 2021  (week 31)

Parochie “De Goede Herder”
Wenst u een fijne, gezellige
en zonnige vakantie.

HH Mis in het weekend:

Zondag 1 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Lambert v.d. Wijst

Intenties:
Voor allen die op vakantie zijn, om een goede reis en een behouden thuiskomst.

HH Mis door de week:
Dinsdag 3 augustus 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.

Parochiemagazine De Goede Herder
Afgelopen week heeft u, samen met de parochieberichten, weer de nieuwe uitgave van het Parochiemagazine
ontvangen. Tip voor de vakantieperiode is: “Ons Kloosterpad”
Bekijk de pagina’s 12 en 13 voor verdere informatie.
________________________________________________________________________________________

Beste inwoner van Vorstenbosch
Elke week op vrijdag organiseren wij als Stichting Zorgvoorzieningen een gezellige ontmoetingsochtend
waar iedereen welkom is in de Huiskamer van De Stuik.
Aanstaande vrijdag staat de koffie/thee vanaf 10.00 uur weer klaar.
Ingang via de hoofdingang of via de Eggerlaan.

Onze gastvrouwen hopen u te mogen begroeten.
U bent van harte welkom!



2

Gilde St.Antonius Abt
Zaterdag 28 augustus organiseren wij, indien mogelijk, weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van
Vorstenbosch.
Op donderdagavond 29 juli starten we met de oefenavonden en is iedereen welkom om te komen oefenen van
19 tot 23 uur op ‘t Gildebergske. Hou rekening met de geldende corona regels.
Daarna kunt u nog oefenen op 5 – 12 – 19 en 26 augustus.

NIEUW muziekopleiding ‘de Muziekfabriek’
In september start muziekvereniging de Notenkrakers samen met muziekschool MusicFun Mill de
Muziekfabriek.
Op donderdagmiddag (start 23 of 30 september) van 14:15-15.00 uur.
Op een melodica leren de kinderen toonladders en verschillende muzieknoten herkennen en spelen. Diverse
instrumenten komen aan bod in de instrumentlessen, ter voorbereiding op instrumentkeuze in
vervolgopleiding voor bijvoorbeeld slagwerk of een blaasinstrument. Maar vooral leren zij spelenderwijs en
samen met leeftijdsgenootjes muziek maken en alles wat daar bij komt kijken. Dat is leuk en leerzaam. Deze
cursus vormt een stevige basis voor de verdere muzikale ontwikkeling van uw kind.

De opleiding omvat 10 lessen (tot december).
Kosten bedragen €  70,=, excl borg voor een melodica om thuis te oefenen.
Een klas omvat maximaal 15 leerlingen.
Bij voldoende aanmeldingen zijn er max 2 klassen.
Leerlingen vanaf groep 4 kunnen aanmelden. Na 1 januari is er een vervolgopleiding mogelijk en bij veel
belangstelling is er opnieuw een instapcursus.
Inschrijven kan via het aanmeldformulier op www.notenkrakersvorstenbosch.nl.
Registratie in volgorde van binnenkomst en vol is vol.

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!

2.000e inwoner in Vorstenbosch! 
Op 15 juli 2021 om 07:59 uur mocht Vorstenbosch haar 2.000e inwoner verwelkomen: Duuk van der Steen.
Duuk is geboren in Vorstenbosch en maakt het erg goed. Trotse ouders Peter en Renée genieten van de eerste
momenten met hun zoon en vinden het erg bijzonder dat hij de 2.000e inwoner is. John Groen, voorzitter van
de Dorpsraad Vorstenbosch, heeft namens de Dorpsraad aan de kersverse ouders een cadeau overhandigd en
hen heel veel geluk gewenst. John: ‘We hopen dat Duuk gaat genieten van alles wat Vorstenbosch te bieden
heeft en met veel plezier woont in dit prachtige dorp!’

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl/&data=04|01||16427df2d23a41b24d3708d94f9c5830|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637628355171014483|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
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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. 

Slagerij van den Tillart
Openingstijden (Bouwvak):
Nistelrode gesloten van 9 t.m. 24 Aug.
Vorstenbosch gesloten van 14 t.m. 30 Aug.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Collega’s gezocht - Dagwinkel Vorstenbosch
Wij zoeken per direct collega’s:
vulkrachten (min. 14 jaar) en kassa / verkoopmedewerk(st)er (min. 15 jaar).
Van maandag t/m zaterdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur geopend.
Uren en werktijden in overleg.
Interesse? Mail dan naar info@dagwinkelvorstenbosch.nl
Of bel de Dagwinkel 0413-362222 of Johnnie 06-12946405

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.

mailto:mrijkers@ziggo.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
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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

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