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Parochieberichten 9 juli t/m 15 juli 2022  (week 28)
HH Mis in het weekend:

Zondag 10 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen
Met zang van ons Ensemble Piet van de Velden

Intenties:

Uit dankbaarheid vanwege een zestig jarig huwelijksjubileum
Stien Lucius - van Asseldonk

HH Mis door de week:

Dinsdag 12 juli om 09.30 uur: Eucharistieviering

Andere begintijd van de viering op dinsdag!
Door een noodzakelijke verandering in mijn vieringenschema van iedere week gaat de tijd van de viering
op dinsdag van 9.30 uur naar 9.00 uur.
Deze verandering gaat in op de eerste dinsdag van augustus maar dan bent u vast op de hoogte.
Fr. Ouwens pastoor

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.

Energietoeslag ...en toch nog kans op schulden?
Zoals je vast hebt gemerkt moet iedereen meer betalen voor gas, elektriciteit en de boodschappen.
Steeds meer mensen hebben moeite om hun rekeningen te betalen. De overheid wil de mensen graag helpen.
Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft € 800,-. Zie je desondanks je toekomst duister in en verwacht je
met de huidige inflatie toch in de problemen te komen?
SchuldHulpMaatje Bernheze helpt je graag om zowel beginnende als ernstige problemen te voorkomen.
SchuldHulpMaatje Bernheze Als je contact met ons wilt opnemen 06-38165967
SchuldHulpMaatjeBernheze@gmail.com Of ga naar www.geldfit.nl
________________________________________________________________________________________________________

Kaartverkoop voor de Streetdance uitvoering op zaterdag 16 juli
Kaarten voor de uitvoering zijn via streetdancevb@hotmail.com. te bestellen.
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. 
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.
Let op vol is vol!!  Meer informatie is te verkrijgen via streetdancevb@hotmail.com
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Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 7 juli 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: Ad Geenen, Jeanne Geenen
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Guus Schoenmakers, Ingrid van Bruggen
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.
-Maak de dozen niet te zwaar, denkt u aan de ruggen van onze ophalers
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

Kluscafé
In de Stuik wordt er vrijdag 8 juli weer volop geklust.
Het Kluscafé is dan open tussen half tien en twaalf uur. Voor kledingreparatie, (kleine) meubels, elektrische
ditjes en datjes, speelgoed of gebruiksvoorwerpen kan iedereen terecht. Als het even kan worden ze als nieuw.
Weggooien kan immers altijd nog. Een kleine bijdrage voor de reparatie wordt zoals altijd op prijs
gesteld. Onze vrijwilligers helpen u graag. Ook als er een schaar of beitel opnieuw gescherpt moet worden of
wanneer er vragen zijn over computer of telefoon: de klussers weten er meestal raad mee.
Zelfs in de vakantieperiode opent het Kluscafé zijn deuren.
Dus ook op vrijdag 12 augustus. ’t Is maar dat u het weet.

Zomeravondconcert
Op dinsdag 12 juli van 19.30 tot 22.00 uur A Hot Summernight bij de Stuik.
Onder het genot van een drankje luiden we muzikaal de zomer in met optredens van de slagwerkgroep,
het fanfareorkest, een gelegenheidsensemble en de blaaskapel.
Na 2 jaar afwezigheid zijn we er weer. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!
Een project van muziekvereniging Notenkrakers www.notenkrakersvorstenbosch.nl.

“Musical groep 8”
Hallo opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, vrienden, familieleden, kennissen, ………..
Hierbij willen wij jullie uitnodigen om op maandag 18 juli om 19.00 uur naar onze musical te komen kijken
in de Stuik. Vanaf 18.45 uur is de zaal open.
We zouden het leuk vinden als jullie komen kijken!
Groetjes, Groep 8 Basisschool Op Weg

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 maanden juli/augustus.
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

SCHOONMAAK(ST)ER GEZOCHT!
Voor onze accommodatie in Uden zijn wij op zoek naar een vlotte schoonmaak(st)er voor de vrijdagmiddag
van 12.00 tot 15.00. Wij zorgen voor een fijne sfeer en een leuk team! Kom jij ons helpen?
Heb je interesse neem dan contact op via de mail info@dn-eik.nl of bel 06-21221399.
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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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