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Parochieberichten 23 juli t/m 29 juli 2022 (week 30)

Parochie “De Goede Herder”Wenst u een fijne, gezelligeen zonnige vakantie.
HH Mis in het weekend:
Zondag 24 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan SmolenaersCor GeenenIntenties:
Overleden ouders Kanters - Konings (vanwege verjaardag en sterfdag moeder)Overleden ouders Adrianus Lucius en Hendrika Lucius - VogelsPiet van den Braak (vanwege sterfdag)Stien Lucius - van AsseldonkJan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege verjaardag Jan)Antoon Verstraten (namens de K.B.O.)
HH Mis door de week:
Dinsdag 26 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 vieringop 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 streamU 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.________________________________________________________________________________________________________
GevondenTijl Scholtus heeft een horloge/smartwatch gevonden op het schoolplein.Bent u hem kwijt? Bel Wibo 06-30739574
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Lieve mensen uit Vorstenbosch,Graag wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor de vele mooie kaarten, berichtjes, attenties en bloemen die ikheb mogen ontvangen bij mijn jubileum- en afscheidsfeest van Basisschool Op Weg.Een speciaal woord van dank aan Sel en Rita Somers die mij met paard en koets naar school hebben gebracht,de zusjes Brugmans, Wilma, Ely, Els en Jolanda, die me prachtig hebben toegezongen en het gilde dat me eenvendelgroet bracht. Wat geweldig!Ook dank aan Freddy van de Elzen die mij ’s avonds, tijdens het etentje met het team, nog verraste met eenoptreden. Wat hebben we gelachen! Ik heb een onvergetelijke dag gehad, een dag met een lach en een traan.Het was overweldigend en ik heb intens genoten!Ik ben dankbaar dat ik 41 jaar met liefde en plezier en in goede gezondheid les heb mogen geven op onzeprachtige school Op Weg.Ik wens jullie alle goeds toe en hoop jullie nog regelmatig te zien! Dank je wel!Juf. Wilma.
Senioren KBO Vorstenbosch:Handwerken en buurten: Elke dinsdagmiddag komen de dames van de handwerkgroep bij elkaar omgezellig wat te handwerken. Aanvang: 14:00 uur. Iedereen is welkom om mee te doen of voor een gezelligpraatje. Ook is er in deze vakantieperiode de gelegenheid om te biljarten.Clubavond: Elke dinsdagavond is er gelegenheid om te rikken, jokerenen en biljarten). Aanvang: 19.00 uur.Bridgen: Op maandagochtend (9.00 uur) en donderdagavond (19.00 uur) kan er gebridged worden.Website: Voor meer nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .
Eetcafé in de StuikOp vrijdag 29 juli. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.Opgeven voor zondag 24 juli bij: Joke v.Os, tel 366604.Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.
Muziekspektakel Proms 2023!Muziekvereniging De Notenkrakers gaat aan de slag met de organisatie van een groots muziekspektakelProms. Noteer 22-23-24 juni 2023 maar alvast in je agenda.Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. We zijn op zoek naar solisten, muzikanten, hulp in de organisatie enhelpende handjes tijdens het opbouwen/opruimen.Op zaterdag 3 september a.s. houden we een inloopmiddag voor muzikanten en solisten.Dan kunnen we mede met jullie input, wensen en genres een fantastisch programma in elkaar gaan zetten.Heb je interesse om mee toe doen? Geef je dan op en door een e-mail te sturen aansusanvdvelden@hotmail.com. Mocht je vragen hebben dan kun je terecht bij Susan via 06-23473494.Opgeven kan ook met het formulier op www.notenkrakersvorstenbosch.nl.
Vorstenbossche Boys.De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn in volle gang en er zijn nog diverse postenwelke ingevuld dienen te worden:Seniorenafdeling: Veldtrainer derde selectie-elftal (dinsdag 20.15-21.45 en donderdag 18.45-20.15) Veldtrainer recreatieteams (donderdag 20.15-21.30) Vorstenbossche Boys 4: Teambegeleiders zondag Zondagsdienst / Sleuteldienst: in het algemeen van 09.30 tot 14.00 (ook parttime tijdenmogelijk indien u beter uitkomt).Jeugdafdeling: Mo17: leider, vlagger en trainers Mo15: trainers Jo15: (mede)leider, trainers Jo08-1: leider Jo07: leiderInteresse of nadere info? Marianka Dominicus-Geenen (06-53680000) - Mike Rijkers (06-21598870)
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Gilde-St.Antonius-Abt – Jeu de Boules KampioenschapZaterdag 27 augustus organiseren wij weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.U kunt zich nu al digitaal inschrijven via onze website www.gildevorstenbosch.nlOok is er de mogelijkheid om op de donderdagavonden te oefenen voor dit spannende toernooi.U bent van harte welkom op ’t Gildebergske, Nistelrodesedijk 2.
Berichten van de Dorpsraad
Vorstenbosch sessiesAllereerst willen we als Dorpsraad iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de Vorstenbosch sessies.De deelname van de inwoners van Vorstenbosch was weer buitengewoon hoog!Daardoor hebben we een goed beeld gekregen van hoe de inwoners van Vorstenbosch denken dat de toekomstvan ons mooie dorp eruit moet zien.We hebben de resultaten samengevat in mooi boekje dat inmiddels ook aan het College van B&W isaangeboden. Uiteraard zijn de boekjes met de resultaten ook voor u als inwoners beschikbaar.Er liggen exemplaren voor het meenemen voor u klaar in MFA Stuik.Ook is er een digitale versie beschikbaar:https://issuu.com/dorpsraadvorstenboswch/docs/220708_dv_vorstenbosch_sessies_def_web
Herinrichting Kerkstraat VorstenboschOp maandag 12 september starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Kerkstraat inVorstenbosch. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaande verkeer op de Kerkstraat.
Gefaseerde uitvoeringHet werk wordt gefaseerd uitgevoerd:Fase 1 Kruising Kerkstraat-Broekkant t/m Kerkstraat 49 12 september t/m 21 oktoberFase 2 Kerkstraat 49 tot kruising Kerkstraat-Schoolstraat 6 oktober t/m 11 novemberFase 3 Kruising Kerkstraat Schoolstraat t/m Kerkstraat 13 24 oktober t/m 25 novemberFase 4 Kerkstraat 13 t/m Kerkstraat 5 9 januari t/m 10 februari 2023Gedurende de feestdagen (tussen 26 november en 9 januari) zijn er geen werkzaamheden en stellen we deKerkstraat weer open voor doorgaand verkeer.
OmleidingenHet doorgaande verkeer wordt bij Nistelrode en Veghel omgeleid via de A50.Deze omleiding geldt gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, met uitzondering vande feestdagen.Voor het lokale verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.Uitgangspunt hierbij is dat het verkeer richting het noorden (richting Nistelrode) zoveel als mogelijk eenandere omleiding krijgt dan het verkeer richting het zuiden (richting Veghel).Dit doen we om tegemoetkomend verkeer in de woonstraten van de omleiding te beperken.De omleidingsroutes staan aangegeven door middel van borden.
Informatieavond uitvoering herinrichting KerkstraatOp woensdag 31 augustus is er van 19:30 uur tot 21:00 uur een inloopavond over de uitvoering van deherinrichting van de Kerkstraat. Deze inloopavond wordt gehouden in MFA De Stuik, Schoolstraat 14 inVorstenbosch. Aanmelden is niet nodig.
ContactgegevensDe contactpersonen bij de gemeente zijn de heer Mark van der Leest, projectleider en de heer Jos Arts,toezichthouder. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0412 – 45 88 88 en per mail via gemeente@bernheze.org.
Meer informatieMeer informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.bernheze.org en ga naar Inwoners &ondernemers – Parkeren, verkeer en vervoer – Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch.
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Johnnie en Mieke’s Dagwinkel - COLLEGA’S gezocht…… Wij zijn nog op zoek naar vakantiemedewerkers die beschikbaar zijn in de schoolvakantie. Ook bezorgers voor onze folder mogen nog steeds reageren:(’t Lieske/Bergakkers/Schoolstraat/Kerkstraat/Hondstraat/Molen-en-Korenakkers/Kapelstraat)Kom naar de winkel of bel 0413-362222 of 06-12946405.Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
Thuiszorg PanteinBel 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.nlwww.thuiszorgpantein.nl
Laverhof Ondersteuning ThuisIn 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 thuisThuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorgmaakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe uzo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorgof bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu
Stichting zorg kringlooploop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.euwww.stichtingzorgkringloop.euinleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.
Podotherapie van den HeuvelPodotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van eenafwijkende voetstand.De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de NederlandseVereniging van Podotherapeuten.Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nlof voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.
Digitaal VorstenboschOp 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 lezenU kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nlen op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nlBerichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com
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