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Parochieberichten 30 juli t/m 5 augustus 2022  (week 31)

Parochie “De Goede Herder”
Wenst u een fijne, gezellige
en zonnige vakantie.

HH Mis in het weekend:

Zondag 31 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
met zang van ons Ensemble Simon Smits

Intenties:
Stien Lucius - van Asseldonk

HH Mis door de week:
Dinsdag 2 augustus om 09.00 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. De wijziging gaat deze week in.
Fr. Ouwens pastoor

Peelmissietour
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.
________________________________________________________________________________________________________

Slagerij van den Tillart Vorstenbosch
Wij zijn gesloten van 12 Augustus 14:00 t.m. 29 Augustus
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!
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Gilde-St.Antonius-Abt – Jeu de Boules Kampioenschap
Zaterdag 27 augustus organiseren wij weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.
U kunt zich nu al digitaal inschrijven via onze website www.gildevorstenbosch.nl
Ook 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 sessies
Allereerst 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 toekomst
van ons mooie dorp eruit moet zien.
We hebben de resultaten samengevat in mooi boekje dat inmiddels ook aan het College van B&W is
aangeboden. 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 Vorstenbosch
Op maandag 12 september starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Kerkstraat in
Vorstenbosch. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaande verkeer op de Kerkstraat.

Gefaseerde uitvoering
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd:
Fase 1 Kruising Kerkstraat-Broekkant t/m Kerkstraat 49 12 september t/m 21 oktober
Fase 2 Kerkstraat 49 tot kruising Kerkstraat-Schoolstraat 6 oktober t/m 11 november
Fase 3 Kruising Kerkstraat Schoolstraat t/m Kerkstraat 13 24 oktober t/m 25 november
Fase 4 Kerkstraat 13 t/m Kerkstraat 5 9 januari t/m 10 februari 2023
Gedurende de feestdagen (tussen 26 november en 9 januari) zijn er geen werkzaamheden en stellen we de
Kerkstraat weer open voor doorgaand verkeer.

Omleidingen
Het doorgaande verkeer wordt bij Nistelrode en Veghel omgeleid via de A50.
Deze omleiding geldt gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, met uitzondering van
de feestdagen.
Voor het lokale verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.
Uitgangspunt hierbij is dat het verkeer richting het noorden (richting Nistelrode) zoveel als mogelijk een
andere 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 Kerkstraat
Op woensdag 31 augustus is er van 19:30 uur tot 21:00 uur een inloopavond over de uitvoering van de
herinrichting van de Kerkstraat. Deze inloopavond wordt gehouden in MFA De Stuik, Schoolstraat 14 in
Vorstenbosch. Aanmelden is niet nodig.

Contactgegevens
De 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 informatie
Meer 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.

http://www.gildevorstenbosch.nl
https://issuu.com/dorpsraadvorstenboswch/docs/220708_dv_vorstenbosch_sessies_def_web
file://C:/Users/Gebruiker/Desktop/about:blank
file://C:/Users/Gebruiker/Desktop/about:blank
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Vorstenbossche Boys.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn in volle gang en er zijn nog diverse posten
welke 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 tijden

mogelijk indien u beter uitkomt).
Jeugdafdeling:
 Mo17: leider, vlagger en trainers
 Mo15: trainers
 Jo15: (mede)leider, trainers
 Jo08-1: leider
 Jo07: leider

Interesse of nadere info? Marianka Dominicus-Geenen (06-53680000) - Mike Rijkers (06-21598870)

Muziekspektakel Proms 2023!
Muziekvereniging De Notenkrakers gaat aan de slag met de organisatie van een groots muziekspektakel
Proms. 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 en
helpende 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 aan
susanvdvelden@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.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel  - Wie komt ons team versterken?

COLLEGA’S gezocht……
 Per direct is er een vacature voor de functie van verkoopmedewerker/ster voor 20 tot 32 uur.

Dagen, uren en tijden in overleg.
 Bakkerij: We zijn op zoek naar hulp in onze bakkerij om ’s-morgens vroeg broodjes af te bakken.

Werktijden tussen 5.00 en 10.00 uur. (Uren en dagen in overleg.)
 Tevens zijn we op zoek naar vakantiemedewerkers die beschikbaar zijn in de schoolperiode.

Kom naar de winkel of bel 0413-362222 of 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

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.

mailto:susanvdvelden@hotmail.com
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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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

http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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