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Parochieberichten 21 augustus t/m 27 augustus 2021  (week 34)

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

HH Mis in het weekend:

Zondag 22 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
met zang van ons Ensemble Simon Smits

Intenties:
Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege verjaardag en sterfdag Ans)

HH Mis door de week:
Dinsdag 24 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.

Beste parochie vrijwilligers,
Het parochiebestuur organiseert een feest-/vrijwilligersavond voor de Vorstenbossche 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

Bernhezer FietsEendaagse zondag 22 augustus.
Scouting Mira-Ceti uit Nistelrode en de Meierijsche Museumboerderij uit Heeswijk-Dinther organiseren
samen een GRATIS fietstocht die je de fraaiste plekjes van Bernheze laat zien.
Tussen 9 en16 uur kan de tocht gefietst worden. In verband met de organisatie kun je tot 20 augustus,
inschrijven door een  mailtje te sturen naar: info@museumboerderij.nl OF fietstocht@miraceti.nl .
Daarin vermelden: naam en leeftijd(en) van de deelnemer(s).
Wij sturen een mailtje terug met de route en belangrijke gegevens.
Print die route uit, maak een keuze uit de diverse mogelijkheden (20-40-60-80 km) en neem de route mee
tijdens de fietstocht. Je kunt op elk punt van de route starten vanuit je eigen dorp.
Eventueel zijn er die zondag nog gedrukte routes beschikbaar bij de Meierijsche Museumboerderij in
Heeswijk-Dinther of bij Scouting Mira-Ceti, Raadhuisplein Nistelrode.
Daar zijn ook de hele dag de terrassen geopend. Alle vrijwilligers wensen u een gezellige zondag!

Gilde St.Antonius Abt
Zaterdag 28 augustus organiseren wij weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.
Inschrijven voor het Jeu-des-boules toernooi is verlengd tot 22 augustus, ook reserve-spelers gewenst.
Op donderdagavond 19 augustus kunt u komen oefenen van 19 tot 23 uur op ‘t Gildebergske.
Daarna kunt u nog oefenen op 26 augustus. Hou rekening met de geldende corona regels.
Denk om de Corona-check bij de ingang voor deelnemers en bezoekers.
Bewijs van inenting kan met de telefoonapp of met een geprint bewijs van de inenting.
Breng deze dan mee naar het jeu de boules toernooi.

Senioren KBO Vorstenbosch:
KBO hervat binnenkort meer activiteiten o.a.:
Donderdagmiddag 2 september Jeu de Boules wedstrijden,
Donderdagavond 2 en 16 september rikconcours-wedstrijden,
Maandagochtend 6 september bridgen
Dinsdagavond 7 september de wekelijkse clubavonden,
Vrijdagochtend 10 september kaarten maken.
Website: Voor actueel KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

STICHTING ZORGVOORZIENINGEN VORSTENBOSCH 
Eetcafé.
Na een lange pauze willen we 10 september weer starten met het eetcafe. 
We moeten wel de 1,5 meter afstand handhaven dat betekent dat we niet meer dan 30 gasten kunnen
ontvangen. Opgeven bij Joke van Os telefoon 366604.
Kluscafé.
Het kluscafé zal voorlopig niet doorgaan, zolang de 1,5 meter afstand geldt. Wanneer deze weer opstart zal
bekend gemaakt worden via de parochieberichten.
Huiskamer.
Aanstaande vrijdag staat de koffie/thee weer klaar om 10.00 uur. Komt U ook.  

Zoek je werk voor de vrijdag? 
Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s die willen werken in de horeca; keuken, bar of bediening.
We zoeken een enthousiaste, klantgerichte collega.
Ervaring is niet noodzakelijk. Minimaal 16 jaar. 
Interesse?
Neem dan contact op via info@alpacavorstenbosch.nl

Vakantie tijden cafetaria de schaapskooi
Wij zijn week 33: Woensdag 18 augustus gesloten
Donderdag en vrijdag en zaterdag en zondag zijn we gewoon om 12 uur open.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Namens team De schaapskooi
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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.

Berichten 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 (55+). Behalve het
informatieve gedeelte, moeten de sessies ook bovenal gezellig zijn.

Noteer de volgende data in uw agenda:
Locatie: MFA De Stuik

22 september 2021 – vanaf 20:00 uur
Volwassenen: Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van FREDDY VAN DEN ELZEN EN
FRANK MULDERS
29 september 2021 – vanaf 19:30 uur
55+: Informatieve sessie en amusement met medewerking van CABARETGROEPJE WITTE GÈ DA NOG
6 oktober 2021 – vanaf 20:00 uur
Jong volwassenen (18+): Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van GIEL DE WINTER
Nieuwe datum: 13 oktober
Aanvullende sessie voor een afvaardiging van de buurtverenigingen, meer informatie hierover volgt nog
Meer informatie volgt na de zomervakantie via de parochieberichten en op vorstenbosch-info.nl/dorpsraad
We hopen u te zien tijdens één van deze 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

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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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.
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

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

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
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