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Parochieberichten 5 maart t/m 11 maart 2022  (week 10)

Accepteer zoals het is…
Laat los hoe het was…

En blijf Geloof hebben in wat zal komen.

HH Mis in het weekend: Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 6 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen

Piet van de Velden
Intenties:
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven (eerste jaargetijde)
Overleden ouders Adrianus Lucius en Hendrika Lucius - Vogels
Sjef en Mien van der Velden - van Rijssel
Jan van Beekveld (vanwege sterfdag)
Overleden ouders Aarts van den Heuvel en zonen Martien, Piet en Leo en overleden familie
Theo van Os
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
Jan, Triena en Huub van der Heijden - van Doorn en overleden familie (vanwege verjaardag Triena)

HH Mis door de week:
Dinsdag 8 maart om 09.30 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op dinsdag 22 februari overleed thuis aan de Schoolstraat Theo van Os in de leeftijd van 77 jaar.
Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op zaterdag 26 februari
waarna hij is begeleid naar het Crematorium.
Wij wensen zijn vrouw Joke en zijn gezin heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en bidden dat
hij voorgoed mag leven bij onze God die een God van levenden is.
Als geloofsgemeenschap zijn we Theo ook veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet op verschillende
terreinen en alles wat hij voor ons gedaan heeft. Een blijvende herinnering aan hem is zeker ook het afdak dat
hij maakte over het kruisbeeld heen dat op onze begraafplaats staat, Theo bedankt voor alles.

INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP.
Vanaf zaterdag 19 maart tot maandag 1 mei zal er in de kerken van Parochie De Goede Herder gereedschap
ingezameld worden voor de Solidariteitswerkplaats te Uden.
Deze gereedschappen worden gerepareerd en samengesteld voor b.v. een timmerman, metselaar, elektricien.
Deze samengestelde gereedschapsboxen worden ter beschikking gesteld aan derden in Afrika, Tanzania,
Ghana enz. om zo deze mensen een waardevol bestaan te geven.
De kerkportalen van Nistelrode en Vorstenbosch zullen dagelijks geopend zijn
van 09:00 uur tot ongeveer 19:00 uur.
Heeft u veel gebruikt gereedschap wat u wenst te doneren neem dan contact op met 0610402525.
Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.
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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.
________________________________________________________________________________________

CENTRALE CARNAVALSVIERING VORSTENBOSCH:
bedankt Piereslikkers, van groot tot klein voor de fijne carnavalsdagen.
We kunnen met z’n allen met trots terugkijken op een geslaagd carnavalsfeest in het mooie Pierehol en mede
dankzij jullie hebben we er een grandioze carnaval van gemaakt.
De organisatoren: Bar de Ketel, Smook en Stichting Carnaval de Piereslikkers.

Ook wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de geweldige carnaval 2022.
Het was schitterend en onvergetelijk!

 Prins Edwin d’n 1ste
Adjudanten Gijs en Maikel
Jeugdprinsen Teun en Tijn
Jeugdprinsessen Fien en Sarah
Jeugdadjudanten Mart en Mies
En de Jeugd Raad en de Raad van Toezicht

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 3 maart 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: Ad Geenen, Patrick van der Heijden
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Susan van den Heuvel, Willemijn Zwanenberg
Zaterdag 5 maart halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ron Dortmans, 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:
Koersballen: Donderdagmiddag 3 maart koersballen. Aanvang: 14.00 uur
Rikconcours: Donderdagavond 3 en 17 maart rikwedstrijden. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Clubavonden: Dinsdagavond 8 maart starten we met de wekelijkse clubavonden (rikken, jokeren en
biljarten). Aanvang: 19.00 uur.
Bridgen: Donderdagavond 10 maart bridgen. Aanvang: 19.00 uur.
Kaarten-maken: Op vrijdagochtend 11 maart kaarten-maken. Aanvang: 10.00 uur.
Puzzel: Tot 12 maart kunnen de oplossingen van de KBO puzzels ingeleverd worden.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch. - Eetcafé
Het is alweer 15 jaar geleden dat wij gestart zijn met het eetcafé.
Dit willen we vieren op 11 maart met een 4 gangendiner voor dezelfde prijs  Dus  € 9,50
U kunt zich hiervoor opgeven voor 6 maart bij Joke van Os tel. 0413-366604 of per mail
joketheovanos@gmail.com

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Gezocht; personeel!
Voor de zondagen zijn wij op zoek naar iemand die ons team kan komen versterken.
Ben jij op zoek naar het leukste en gezelligste bijbaantje op zondag?
Laat het ons weten, ook voor informatie bel 06-23145822 (Ineke vd Sanden). Hopelijk tot snel
Vorstenbossche Boys

Gemeenteraad verkiezingen 2022
Stem Lokaal
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Lokaal de volgende speerpunten voor Vorstenbosch: -
Herinrichting Heuvel, - Behoud schoolgebouw Op Weg, - Woningbouw op locatie L’Avenir, - Faciliteren
nieuw IDOP, - Verkenning kunstgras trainingsveld Vorstenbossche Boys,  - Nieuwbouw van 126 woningen.
Op onze vernieuwde website: www.lokaal.nu staan de speerpunten per kern, maar ook de algemene
speerpunten voor Bernheze.
Onze kandidaten worden er gepresenteerd en het partijprogramma is er te downloaden.
Graag wil ik de stem van Vorstenbosch zijn en deze laten horen als lid van Lokaal in het Bernhezer politieke
speelveld.
Rob Houweling

Verse Asperges
Onze boerderijwinkel met verse asperges gaat vrijdag 4 maart weer open.
De winkel is weer gevuld met alle ingrediënten voor een complete asperge-maaltijd: verse soep, gerookte
zalm, ambachtelijke ham, krieltjes, huisgemaakte saus, allerlei streekproducten en natuurlijk geschilde en
ongeschilde asperges.
We kunnen ook een leuk kadopakket maken met asperges, streekproducten of leuk serviesgoed.
Open van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 18 uur.
Graag tot ziens bij Aspergekwekerij Marc en Sandra de Wit-Verhoeven, Mariaheide, tel. 0413 364176,
www.dewitasperges.nl

Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s. 
Horeca
Afwas min. 15 jaar
Keuken min. 16 jaar
Bediening min. 16 jaar
Beschikbaarheid op zaterdag en/ of zondag en in de schoolvakanties. 
Starten in april.

Schoonmaak
Op onze camping staan 15 luxe FarmCamps tenten die tijdens de wissels worden schoongemaakt. 
Wij zoeken collega’s die beschikbaar zijn op maandag en/ of vrijdag in de periode van april t/m oktober. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via info@alpacavorstenbosch.nl

Wil je onze locatie eerst bekijken? Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend.
Spreek ons vrijblijvend aan en we leiden je rond over onze boerderij. 
Op afspraak kun je ook op een andere dag onze locatie bekijken.

Hairstudio mo
Een grote verandering voor Hairstudio mo. Ik ga verhuizen èn ambulant werken.
Ik ga bij mij aan huis een salon beginnen en zal, voor diegene die dat willen, aan huis komen
als ambulante kapster.
Vanaf 1 april 2022 is het nieuwe adres De Hoef 29 te Nistelrode .
Het telefoonnummer 0612427932 blijft hetzelfde en zal als Moniek’s Hair Design verder gaan.
Graag zie ik jullie in de salon of bij jullie thuis.
Groetjes Moniek 

http://www.lokaal.nu
http://www.dewitasperges.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
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VACATURE DE STUIK
Onze beheerder heeft te kennen gegeven, dat hij na 14 jaar als beheerder voor MFA de Stuik gewerkt te
hebben, toe is aan een nieuwe uitdaging.
Het Bestuur roept sollicitanten op voor:  Beheerder MFA de Stuik M/V

De Stuik:
MFA De Stuik in Vorstenbosch bestaat al ruim 60 jaar en is het middelpunt van het dorp die vele sociale
activiteiten herbergt. Daarnaast zijn er enkele commerciële bedrijven gevestigd en is er recent een nieuwe
gym/sportzaal aan gebouwd die tevens dienst kan doen voor grotere evenementen.

Beheerder:
De beheerder leidt de dagelijkse gang van zaken. Hij/zij heeft de algehele leiding, is aanspreekpunt voor onze
gasten, zorgt voor de zaal en personeelsplanning, maakt afspraken met leveranciers, inkoop en doet de
facturering. De beheerder is ook meewerkend.

Arbeidsvoorwaarden:
De inzet is gemiddeld 24 uur per week, meer uren zijn bespreekbaar
Buiten de aanwezigheid is de beheerder beschikbaar voor zaken die geen uitstel dulden.
Honorering: Conform CAO Horeca

Informatie:
Voor meer informatie over deze uitdagende functie kunt U terecht bij Mari van der Ven, tel.: 06 25285420 of
per mail: m.vanderven@home.nl

Procedure:
U kunt uw sollicitatie richten aan: Bestuur MFA de Stuik, email: theonicola@home.nl
De vacature sluit 15 maart. De sollicitatiegesprekken staan voor eind maart, begin april gepland.

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

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

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.
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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 laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad,
een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.
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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl
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