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Parochieberichten 4 september t/m 10 september 2021  (week 36)

HH Mis in het weekend:

Zondag 5 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie v.d. Brand
Piet v.d. Velden

Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers
Pater Hendrik van Kessel en overleden familie
Marinus van de Ven (namens de K.B.O.)
Nolda van Zutphen - van Moorsel (vanwege sterfdag)
Bertha Heesakkers - van der Heijden (vanwege sterfdag) en overleden familie

HH Mis door de week:
Dinsdag 7 september om 09.30 uur: Eucharistieviering.

In Memoriam
Op zondag 22 augustus overleed te Rosmalen Leny van de Wetering-Kappen in de leeftijd van 82 jaar.
Samen hebben we afscheid van haar genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag
28 augustus waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij Louis op ons Parochiekerkhof.
Wij wensen 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.

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.

Jubileumviering Pastoor Ouwens, zondag 19 september 10.00 uur te Nistelrode
Zondag 19 september is er in Vorstenbosch geen eucharistieviering.
In de parochiekerk van Nistelrode is er om 10.00 uur een jubileumviering vanwege het 25 jarig
priesterjubileum van pastoor Ouwens en 12½ jaar pastoor van Nistelrode / Vorstenbosch.
I.v.m. de coronamaatregelen kunnen jammer genoeg niet meer dan 120 mensen de viering bijwonen.
Wie graag de viering te Nistelrode bijwoont dient zich aan te melden: info@pastoraleeenheidnv.nl / of
schriftelijk in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 4.
U kunt de viering via ‘livestream’ volgen via YouTube. U zoekt naar ‘parochie dgh Nistelrode’, dan Live
selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan.
________________________________________________________________________________________
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Gilde St.Antonius Abt
Afgelopen zaterdag was het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch met 52 teams.
De winnaars van het 29e  toernooi waren: Bert en Thea van Os en Mark de Kok.
De winnaars van het jeugdtoernooi waren Wes Geenen en Kris Jansen.
Volgend jaar staat het 30e Kampioenschap alweer op de agenda, dus hou 27 augustus 2022 alvast vrij.
Wij danken alle deelnemers en vrijwilligers die het toernooi weer tot een succes hebben gemaakt.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 2 september halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden). Ophaalbeurt: Jeanne Geenen, Alexander van Doorn
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Maarten van der Pas, Sandra de Wit

Zaterdag 4 september halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Jacques de Groot, Sander van den Tillaart

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier: -Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten. -Bij regenachtig weer niet te vroeg
klaarzetten. Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

Senioren KBO Vorstenbosch:
Jeu de Boules: Donderdagmiddag 2 september Jeu de Boules op het “Gilde terrein”.
Aanmelden vanaf: 13.15 uur. Starttijd: 13.30 uur.
Rikconcours: Donderdagavond 2 september KBO rikwedstrijden. Begintijd: 19.00 uur.
Bridgen: Maandagochtend 6 september bijeenkomst bridgers. Aanvang: 9.00 uur.
Clubavond: Dinsdagavond starten we de wekelijkse clubavonden weer met rikken, jokeren en biljarten.
Aanvang: 19.00 uur.
Kaarten maken: Op vrijdagochtend 10 september start het seizoen “Kaarten maken”. Aanvang: 9.00 uur.
Website: Voor andere activiteiten en actueel KBO nieuws kijk op onze website:
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Vorstenbossche Boys – Programma jeugd
zaterdagdienst:                Jo Kouwenberg & Annie en Arnold Verbruggen                               
zaterdag 4 september 2021 Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
V'Boys jo19-1 - Ach.reek jo19-1 13:30 14:30 Peter Raijmakers
V'Boys mo19-1 - OJC mo19-2 13:45 14:30 Thomas Hoevenberg
V'Boys jo17-1 - vrij                                      
V`Boys mo17-1 - Ach.reek mo17-1 13:45 14:30 Chiel v.d. Aa
Heeswijk jo15-1 - V'Boys jo15-1 11:45 13:00    
Ach.reek mo15-1 - V'Boys mo15-1 10:30 11:30    
Berghem s.jo13-4 - V'Boys jo13-1 11:00 12:15    
V'Boys jo12-1 - vrij                                    
V'Boys jo11-1 - vrij                                    
V'Boys jo10-1 - Berghem s.jo10-6 09:30 10:00 Willem van Lankveld
V'Boys jo9-1 - vrij                                    
V'Boys jo8-1 - Rhode jo8-3 09:30 10:00 Lara Bos
V'Boys jo8-2 - Rhode jo8-4 09:30 10:00 Jip van Heeswijk
Berghem s.jo7-6 - V'Boys jo7-107:30 08:30    
Berghem s.jo7-5 - V'Boys jo7-207:30 08:30    
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Programma senioren Vorstenbossche Boys

zondag 5 september aanwezig aanvang
Wedstrijd coördinator: Gerard vd Loop

Zondagdienst: Chrisje vd Ven

Avesteyn 1 -Vorstenbossche Boys 1 12:15 14:30

Scheidsrechter: Amarant Vereijken
Vorstenbossche Boys 2 -Prinses Irene 3 11:00 12:00

Scheidsrechter: Jos Poorts
Vorstenbossche Boys 3 -Prinses Irene 5 09:00 10:00

Scheidsrechter: Rob Houweling
Vorstenbossche Boys 35+1 -Heeswijk 9 09:00 10:00

Scheidsrechter: Erik van Houdt
Vorstenbossche Boys 4 -Heeswijk 8 11:00 12:00

Scheidsrechter: Timo de Boer
Vorstenbossche Boys 5 -Avesteyn 7 09:00 10:00

Scheidsrechter: Nico Verstraten
Blauw Geel'38/JUMBO VR1 -Vorstenbossche Boys VR2 10:30 12:00

ST Avesteyn/Heeswijk VR1 -Vorstenbossche Boys VR1 10:30 12:00
dinsdag 7 september aanwezig aanvang
Festilent VR1 -Vorstenbossche Boys VR1 (vr) 18:30 20:00
donderdag 9 september aanwezig aanvang
Unitas '59 1 -Vorstenbossche Boys 1 (vr) 18:30 20:00
zondag 12 september aanwezig aanvang
Wedstrijdcoördinators: Maria Raaijmakers en Harrie Dominicus
Zondagsdienst: Jan Vink
Vorstenbossche Boys 1 -Ruwaard 1 12:45 14:30

Scheidsrechter: Charles Kezer
Blauw Geel'38/JUMBO 3 -Vorstenbossche Boys 2 08:30 10:00
HVCH 9 -Vorstenbossche Boys 3 12:30 14:00
Avesteyn 6 -Vorstenbossche Boys 4 10:30 12:00
Blauw Geel'38/JUMBO 13 -Vorstenbossche Boys 5 08:30 10:00
Blauw Geel'38/JUMBO 14 -Vorstenbossche Boys 35+1 09:00 10:00
Vorstenbossche Boys VR1 -Rood Wit'62 VR1 11:00 12:00

Scheidsrechter: Nico Verstraten
Vorstenbossche Boys VR2 -VOW VR2 11:00 12:00

Scheidsrechter: Adrie Langens

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 10 september. Aanvang 18.00 uur.
Opgeven voor zondag 5 september bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

mailto:joketheovanos@gmail.com
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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 ?
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 “
Inmiddels hebben we al een aantal aanmeldingen mogen ontvangen.
Aanmelden en info vóór 12 september via info@de-stuik.nl , 06-20480277 en /of briefje in de brievenbus
van de Stuik.

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!

Slagerij van den Tillart Vorstenbosch
Wordt jij onze nieuwe collega?
Voor in de winkel en alle bijbehorende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste flexibele
collega (tussen de 20-50 jaar) voor ± 10 uur in de week, dagen in overleg.
Heb je interesse, dan horen we het graag.
Gr Dirk en Sandra
0413-363645

mailto:info@de-stuik.nl
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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.

Shettenfarm 
Wij zijn begonnen met onze shettenfarm 
Voor info over de mogelijkheden check onze website www.shettenfarm.nl
Voor onze acties en aanbiedingen check onze Facebook pagina of bel met  0629300522 zoals voor onze kids
club of herfst actie. Ponypret voor iedereen. (Binnenkort ook een open dag )

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

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.

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

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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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.

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

Café Brein Uden/Veghel en Oss - In Balans Met Mantelzorg

Wanneer u mantelzorger bent van iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel kan er veel op u af komen.
Naast het zorgen voor een naaste kunnen er veel vragen en regelzaken zijn. Soms ziet u door de bomen
het bos niet meer en dreigt u overbelast te raken. Hoe kunt u toch in balans blijven en uw zorgtaken
blijven combineren met andere dagelijkse bezigheden?

Dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door Café Brein op maandag 27 september
2021 in Uden en op dinsdag 28 september 2021 in Oss.

Café Brein is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers,
partners, familieleden, vrienden en professionals.
Tijdens deze bijeenkomsten zal een mantelzorgmakelaar uitleg geven over de mogelijkheden op het gebied
van zorg, wonen, werk, welzijn en financiën. U krijgt naast informatie ook tips en adviezen hoe u om kunt
gaan met uw mantelzorgtaken en wie u daarbij zou kunnen ondersteunen. Tevens is er de gelegenheid om
als mantelzorger ervaringen uit te wisselen.

We nodigen u van harte uit om te komen luisteren en/of mee te praten in Uden of in Oss.

Café Brein Uden/Veghel is er op maandagavond 27 september van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal is vanaf
19.00 uur geopend. De locatie is Muzerijk, Klarinetstraat 4 in Uden.
Aanmelden is mogelijk via het e-mailadres cafebreinuden@ons-welzijn.nl.

http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
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Café Brein Oss vindt plaats op dinsdagmiddag 28 september van 14.00 uur tot 16.00 uur. De zaal is vanaf
13.30 uur geopend. De locatie is De Meteoor, Oude Litherweg 20 in Oss. 
Aanmelden is mogelijk via het e-mailadres cafebreinoss@ons-welzijn.nl.

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige en ontspannen sfeer. Het accent
ligt op contact, erkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand
is.

Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, BrabantZorg, Professionals in NAH,
Revalidatiecentrum de Tolbrug en ONS welzijn. Kijk voor meer informatie op www.breinlijn.nl.

Voor meer informatie over Café Brein kunt u contact opnemen met Enny van Roosmalen (Café Brein in Uden
via 06-14342346) of met Henk van Rijn (Café Brein in Oss via 
06-35111840).

mailto:cafebreinoss@ons-welzijn.nl
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