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Parochieberichten 7 augustus t/m 13 augustus 2021  (week 32)

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

HH Mis in het weekend:

Zondag 8 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand
Piet van de Velden

Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers
Ouders van de Ven - van den Broek en zoon Jan

HH Mis door de week:
Dinsdag 10 augustus om  09.30 uur: Eucharistieviering.

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.
________________________________________________________________________________________

Sporten
Er is nog plaats bij de gym club van 40+ voor het los houden van de spieren.
Wij sporten, van september tot april, elke donderdag, onder begeleiding, van 20.00 u tot 21.00 u in de
gymzaal De Stuik in Vorstenbosch.
U kunt zich aanmelden bij Frans van Rooij Tel. 0412-612570  Mob. 06-46422603

Bericht van de Dorpsraad
Herinrichting Kerkstraat - definitief ontwerp
Zoals reeds bekend, gaat de gemeente de Kerkstraat opnieuw inrichten. Aan de hand van reacties van
omwonenden en andere belangstellenden op het tweede ontwerp is er nu een definitief ontwerp gemaakt.
Benieuwd hoe dat eruitziet? Neem dan een kijkje op de website van de gemeente:
www.bernheze.org/kerkstraatvorstenbosch 
De verwachting is dat de uitvoering in het voorjaar van 2022 kan starten.

http://www.bernheze.org/kerkstraatvorstenbosch
http://www.bernheze.org/kerkstraatvorstenbosch
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Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 5 augustus 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: Harrie Lucius, Patrick van der Heijden
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Guus Schoenmakers, Jos van Dijk
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

Gilde St.Antonius Abt
Zaterdag 28 augustus organiseren wij weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.
Op donderdagavond 5 augustus bent u welkom om te komen oefenen van 19 tot 23 uur op ‘t Gildebergske.
Daarna kunt u nog oefenen op 12 – 19 en 26 augustus. Hou rekening met de geldende corona regels.
Aanmelden via het opgaveformulier dat deze week huis-aan-huis wordt bezorgd
(inleveren bij Jan v.d.Broek / Adriaan v.d.Heijden / Jan v.Grunsven)
of aanmelden via onze website www.gildevorstenbosch.nl
Hou u aan de Corona regels. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
(de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).

HELP! HELP! HELP!
Wij zijn dringend op zoek naar bouwleiding voor de kindervakantieweek!
We zien al een aantal jaren dat hier niet voldoende gehoor aan gegeven wordt en daardoor wordt het steeds
lastiger voor ons om het te organiseren. Om de kindervakantieweek dit jaar door te laten gaan hebben we
jullie inzet hard nodig. Dus heb je tijd op 1, 2 en/of 3 september dan graag contact opnemen met Inge van
Kessel 06 46094303

Beste inwoner van Vorstenbosch
Elke week op vrijdag organiseren wij als Stichting Zorgvoorzieningen een gezellige ontmoetingsochtend
waar iedereen welkom is in de Huiskamer van De Stuik.
Aanstaande vrijdag staat de koffie/thee vanaf 10.00 uur weer klaar.
Ingang via de hoofdingang of via de Eggerlaan.
Onze gastvrouwen hopen u te mogen begroeten.
U bent van harte welkom!

Aangepaste openingstijden vakantie2021!!!
Van maandag 9 augustus t/m 28 augustus.
Maandag en dinsdag gesloten!!!
Woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag tot 12.00 uur open.
Zaterdag 14 augustus de gehele dag gesloten!!
Fijne vakantie allemaal!!
GEENEN DIERVOEDERS.

Slagerij van den Tillart
Openingstijden (Bouwvak):
Nistelrode gesloten van 9 t.m. 24 Aug.
Vorstenbosch gesloten van 14 t.m. 30 Aug.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.gildevorstenbosch.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

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.

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.

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

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. 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

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz.
enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
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:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
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http://www.stichtingzorgkringloop.eu
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