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Parochieberichten 25 juni t/m 1 juli 2022  (week 26)
HH Mis in het weekend:

Zondag 26 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
met zang van ons Ensemble Cor Geenen

Intenties:

Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie
Overleden ouders Kanters - Konings (vanwege sterfdag vader)
Frans en Door van Nistelrooij - Bos
Antoon Verstraten

HH Mis door de week:

Dinsdag 28 juni om 09.30 uur: Eucharistieviering

Peelmissietour – noteer alvast op de kalender
De fietstocht t.b.v. projecten in de missie word gehouden op zondag 4 september, vertrek vanaf 11 uur .
Inschrijven in de tent op het Terraveenplein, onderweg kan je gebruik maken van verschillende stops waar je
gebruik kan maken van koffie, fris, soepje en pannenkoeken.
De tocht is 30 of 50 km, dus voor iedereen wat te kiezen.

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.
________________________________________________________________________________________

Wijngaard
In navolging van de wijngaard in buurtgemeenschap “De Rietakker”, is er de intentie om een tweede
wijngaard te realiseren voor alle geïnteresseerden uit Vorstenbosch. Bij voldoende belangstelling volgt er
nadere info en zal de wijngaard gerealiseerd worden op locatie Derptweg 10.
Lijkt het je leuk om hieraan bij te dragen en mee te werken, meld je dan aan bij Tjerk de Boer, email:
tjerk55@gmail.com of tel: 06-53404862

Kaartverkoop voor de Streetdance uitvoering op zaterdag 16 juli
Maandag 27 juni tussen 18.30-19.30 uur is de kaartverkoop voor de Streetdance uitvoering in de Stuik
Vorstenbosch. Kaartjes kosten € 6 incl. 1 consumptie! Gelieve gepast betalen.
Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis komen kijken, maar hebben wel een gratis kaartje nodig. 
Deze zijn tijdens de voorverkoop ook verkrijgbaar in de Stuik. 
Er zijn 2 voorstellingen op zaterdag 16 juli: 
De middagvoorstelling van 14:00 tot ca. 15:30 uur en de 
avondvoorstelling van 18:30 tot ca. 20:00 uur.
Meer informatie is te verkrijgen via streetdancevb@hotmail.com
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Jeu de Boules: Donderdagmiddag 23 juni Jeu de Boulen op het “Gildeterrein”. Aanvang: 13.30 uur.
Busreis: Op woensdag 29 juni staat de bus voor de deelnemers voor vertrek klaar om 8.40 uur bij de Stuik.
Biljartcompetitie: In september begint de KBO weer met de interne biljartcompetitie. Wilt u graag meedoen,
maar bent u nog geen KBO lid. Meld u dan aan en speel ook mee! Aanmelden kan bij Jan van Grunsven of
via onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

Kinder-toneel
Kindertoneelvereniging Efkes Jonger uit Nistelrode en toneelvereniging de Verenigde Spelers uit Loosbroek
brengen gezamenlijk een toneelstuk op de planken: Koko en de Chocoladetoko.
Op 25 juni: 19.00 uur de Wis in Loosbroek
en  26 juni: 15.30 uur de Stuik in Vorstenbosch.
Het resultaat is anders dan het publiek gewend is van de Verenigde Spelers, maar toch zeker de moeite waard!
Kaarten à €5,- te reserveren via 06-83396709 of marielle.dams@outlook.com

ZONDAG  3 JULI  KOFFERBAKVERKOOP  BEDAF.
Kom zondag 3 juli naar de altijd gezellige kofferbakverkoop van buurtschap Bedaf.
Veel handel en altijd gezellig met muziek, koek en zopie!
Geniet op het gezellige terras van een hapje en een drankje.
De markt gaat open om 09:30 uur en de toegang is slechts € 2,- pp. (Ingang via de Bergweg)
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Een grondplaats kost 15 euro. Info: Sel Somers 06-22978571

FIETSTOCHT !!!!!!!
Zondag 3 juli is onze fietstocht. Starten/ inschrijven tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
SUPPORTERSCLUB.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
organiseert op 6 juli 2022 om 10.00 uur een koffieochtend met als thema Bibliotheek.
Wat kan de Bibliotheek voor je betekenen?
Op 6 juli 2022 geeft een medewerker van de Bibliotheek een presentatie over het aanbod voor ouderen bij
Stichting Zorgvoorziening Vorstenbosch in de MFA De Stuik.
Diensten van de Bibliotheek
De presentatie gaat over de diensten die de Bibliotheek biedt, naast het uitlenen van boeken. Denk
bijvoorbeeld aan het Digitaalpunt en het Informatiepunt Digitale Overheid, waarbij de Bibliotheek mensen
helpt met taalvragen, cursussen geeft of helpt met het regelen van een DigiD. Natuurlijk komt de Dementheek
ook aan bod. Deze collectie is speciaal voor mensen die te maken hebben met dementie.
Dan zijn er nog het lijstje speciaal voor ouderen die we benoemen. Denk hierbij aan Grootletterboeken, de
Boekenbezorgdienst. Maar ook informatie over Muziekweb of de Filmbieb.

Zomeravondconcert
Op dinsdag 12 juli van 19:30 tot 22.00 uur A Hot Summernight bij de Stuik.
Onder het genot van een drankje luisteren naar muziek van de slagwerkgroep, het fanfareorkest en popband
SoNutzz en samen de zomer inluiden. Na 2 jaar afwezigheid zijn we er weer. De toegang is gratis.
Een project van muziekvereniging Notenkrakers.
Een fijne zomer. www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wie komt ons team versterken? COLLEGA’S gezocht……
Wij hebben per direct een vacature voor de functie van verkoopmedewerker/ster voor 20 tot 32 uur.
(beschikbaar maandag t/m vrijdag overdag) Uren en tijden in overleg.
Tevens zijn we op zoek naar vakantiemedewerkers die beschikbaar zijn in de schoolvakantie.
Ook bezorgers voor onze folder mogen nog steeds reageren.
Kom naar de winkel of bel Johnnie 06-12946405.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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.

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
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