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Parochieberichten 5 februari t/m 11 februari 2022  (week 6)
(Deze week geen pastoorspraatje, daarom een gedicht.)

Geven…

een zachte blik, een blij gelaat
een vriendelijk woord, een grote daad

al lijkt het weinig wat je schenkt
je geeft veel meer dan je denkt.

HH Mis in het weekend:

Zondag 6 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen
met zang van ons Ensemble Piet van de Velden

Intenties:
Mien van Heeswijk - Aarts (namens de K.B.O.)
Ties en Drieka van der Valk - Zomers (vanwege trouwdag)
Toos Hurkmans - van der Valk
Chris Miltenburg

HH Mis door de week:

Dinsdag 8 februari 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.
________________________________________________________________________________________

Verloren
Heeft er iemand een zwarte samsung A12 telefoon met bescherming gevonden?
Verloren waarschijnlijk langs de Heuvel of Kerkstraat. Graag contact opnemen met 06-55331632

Bedankt
Graag willen wij, Koos, Karin en Rianne iedereen bedanken voor alle lieve kaartjes en berichtjes na het
plotselinge overlijden van Betsie van Lieshout.
Eén van de acties van Betsie gedurende de laatste dagen, was het schrijven van berichtjes aan degenen die ze
achterlaat én aan de vrienden en kennissen uit Vorstenbosch. Ze hoopte van harte dat de dorpsgenoten een
praatje zullen blijven maken met Koos, als hij aan de wandel is met de hond.
Vanuit haarzelf bedankt ze iedereen voor de mooie en goede tijd die ze gehad heeft onder andere bij de KBO
en zeker ook bij de voetbalclub.
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Hartelijk Dank.
Hartelijk dank voor het medeleven bij het overlijden van ons pap, Peer Kuijpers.
De overweldigende dankbetuigingen, bloemen en telefoontjes hebben ons enorm veel steun gegeven.
Ook het uitzwaaien was een grote steun voor ons.
Janic, Peerke, Haske en Joepke Kuijpers.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Biljarten: De interne biljartcompetitie mag weer voorzichtig hervat worden.
Vrij biljarten: Vrij biljarten is met ingang van 31 januari weer toegestaan.
Bridgen: De bridgers kunnen op de maandagochtenden weer spelen.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 11 februari kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Maandagmiddag 21 februari kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Helaas: De overige activiteiten kunnen nog niet beginnen. Mogelijk na de volgende persconferentie.
Puzzel: Tot 12 februari kunnen de oplossingen van de KBO puzzels ingeleverd worden.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 3 februari halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk,
Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Alexander van Doorn, Jos van Dijk
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Sandra de Wit, Truus Lamerichs

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

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
Eetcafé. 
We mogen starten. Op 11 februari kunnen wij weer gasten ontvangen voor ons eetcafé.
Wel moeten we ons houden aan de regels, dat betekent dat we 30 gasten kunnen ontvangen.
Iedereen houdt de 1,5 meter afstand, iedereen moet een corona toegangsbewijs laten zien, en bij binnenkomst
mondkapjes op.
U kunt zich opgeven bij Joke van Os telefoonnummer: 366604.

Huiskamerproject
We zijn iedere vrijdagmorgen open van 10.00 tot 11.30 uur. Kom een kopje koffie/thee drinken in de
huiskamer van De Stuik. Ingang via de Eggerlaan.

Bibliotheek.
Wist U dat wij in de huiskamer ook een bibliotheek hebben, waar je een boek kunt lenen  € 0,20 per boek.
Er zijn ook grootletterboeken aanwezig. 
Iedereen mag van deze bibliotheek  gebruik maken.

VOETBALBOEKJE HET GEELZWARTJE.
Beste bezorgers van ons voetbalboekje het Geelzwartje.
Volgende gaan wij weer het voetbalboekje maken.
Graag vanaf 9 februari het boekje weer ophalen en bezorgen, bedankt.
Supportersclub Vorstenbossche Boys.

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Vorstenbossche Boys - jeugd
Zaterdagdienst: Adrie Langens                                  
Zaterdag 5 februari 2022 Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
V'Boys jo19-1 - Margriet JO19-3 13:30 14:30 Marcel Dominicus
V'Boys mo19-1 - Berghem St MO19-1 13:45 14:30 Peter van Kessel
OSS'20 JO17-1 - V'Boys jo17-1 14:00 15:15
V`Boys mo17-1 - SCG'18 MO17-1 13:45 14:30 Louis van den Heuvel
VESTA'19 JO15-1 - V'Boys jo15-1 12:45 14:00    
TGG MO15-1 - V'Boys mo15-1 10:30 11:30    
V'Boys jo13-1 - Avanti'31 JO13-3 11:15 12:00 Jur vogels
V'Boys jo12-1 - vrij                                                      
V'Boys jo11-1 - FC Uden JO11-2 11:30 12:00 Len Geenen
V'Boys jo10-1 - UDI'19 JO10-1 09:30 10:00 Ries van der Wijst
FC Uden JO9-1 - V'Boys jo9-1 08:00 09:00    
Berghem S.JO8-5 - V'Boys jo8-1 07:30 08:30    
Bl.Geel'38 MO8-1 - V'Boys jo8-2 09:15 10:15    
4x4 Prinses Irene - V'Boys jo7-1 09:30 10:30    
4x4 DAW schaijk - V'Boys jo7-2 08:00 09:00    

Programma senioren Vorstenbossche Boys

zondag 6 februari aanwezig aanvang
Wedstrijdcoördinator:  Harrie Dominicus + Jo Kouwenberg
Zondagdienst: Chrisje vd Ven
Vorstenbossche Boys 1 - Nog niet bekend 14:30

Scheidsrechter: KNVB
Vorstenbossche Boys 2 - Boekel Sport 3 11:00 12:00

Scheidsrechter: Jos Poorts
Schijndel/DE WIT 5 - Vorstenbossche Boys 3 10:30 12:00
FC Uden 8 - Vorstenbossche Boys 4 08:30 10:00
Schijndel/DE WIT 7 - Vorstenbossche Boys 5 10:30 12:00
Vorstenbossche Boys 35+1 - WEC 35+1 09:00 10:00

Scheidsrechter: Erik van
Houdt

Vorstenbossche Boys VR1 - Nog niet bekend
Vorstenbossche Boys VR2 - HVCH VR3 11:00 12:00

Scheidsrechter: Nico Verstraten

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Hartelijk dank voor alle felicitaties voor ons 10-jarig jubileum.

Wie komt ons team versterken? COLLEGA’S gezocht……
Wij zoeken twee collega’s, (beschikbaar maandag t/m vrijdag overdag) uren en tijden in overleg.
Vacature is voor 20 tot 32 uur. Zowel vast als tijdelijk.
Kom naar de winkel of bel Johnnie 06-12946405.

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

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

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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4

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

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

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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