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Parochieberichten 14 augustus t/m 20 augustus 2021  (week 33)

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

HH Mis in het weekend: Hoogfeest van Maria Ten Hemel Opneming

Zondag 15 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Cor Geenen

Intenties:
Echtpaar van der Heijden - van Dijk
Mia Raaijmakers - de Laat (namens de K.B.O.)
Henry van der Pas (vanwege verjaardag)
Nellie Hoefs - van der Leest en overleden familie (vanwege sterfdag Nellie)

HH Mis door de week:
Dinsdag 17 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.
________________________________________________________________________________________

Gilde St.Antonius Abt
Zaterdag 28 augustus organiseren wij weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.
Op donderdagavond 12 augustus bent u welkom om te komen oefenen van 19 tot 23 uur op ‘t Gildebergske.
Daarna kunt u nog oefenen op 19 en 26 augustus. Hou rekening met de geldende corona regels.
Aanmelden via het opgaveformulier dat huis-aan-huis is 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.
Bewijs van inenting kan met de telefoonapp of met een geprint bewijs van de inenting.
Breng deze dan mee naar het jeu de boules toernooi.

http://www.gildevorstenbosch.nl
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Berichten van de Dorpsraad

Schets mee aan de toekomst in de Vorstenbosch Sessies!
We wonen in een mooi dorp waar de laatste jaren veel mooie zaken zijn gerealiseerd zoals de MFA,
Bergakkers III en het speelveld bij de school. Het dorp blijft echter in beweging en het is belangrijk om te
blijven inspelen op de wensen van de inwoners. Leefbaarheid is belangrijk en de Dorpsraad heeft hierin een
grote rol. De Dorpsraad is al langer in gesprek met de gemeente over het verder verbeteren van de
leefbaarheid in Vorstenbosch en wat hiervoor nodig is. Daar hebben wij echter uw hulp bij nodig!

De Dorpsraad wil graag met u in gesprek over de toekomst van Vorstenbosch. Wat vinden de bewoners van
Vorstenbosch belangrijk voor de leefbaarheid van Vorstenbosch in de komende 10 jaar? Wij willen dit doen
in meerdere sessies om de behoeftes van verschillende doelgroepen goed in beeld te krijgen. Hierbij is
gekozen voor een sessie voor jong volwassen (minimaal 18+), volwassen en senioren (55+). Behalve het
informatieve gedeelte, moeten de sessies ook bovenal gezellig zijn.

Noteer de volgende data in uw agenda:
Locatie: MFA De Stuik

22 september 2021 – vanaf 20:00 uur
Volwassenen: Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van FREDDY VAN DEN ELZEN EN
FRANK MULDERS
29 september 2021 – vanaf 19:30 uur
55+: Informatieve sessie en amusement met medewerking van CABARETGROEPJE WITTE GÈ DA NOG
6 oktober 2021 – vanaf 20:00 uur
Jong volwassenen (18+): Informatieve sessie en meezingbingo met medewerking van GIEL DE WINTER
Nieuwe datum: 13 oktober
Aanvullende sessie voor een afvaardiging van de buurtverenigingen, meer informatie hierover volgt nog 

Meer informatie volgt na de zomervakantie via de parochieberichten en op vorstenbosch-info.nl/dorpsraad
We hopen u te zien tijdens één van deze sessies!

Zoek je werk voor de vrijdag? 
Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s die willen werken in de horeca; keuken, bar of bediening.
We zoeken een enthousiaste, klantgerichte collega.
Ervaring is niet noodzakelijk. Minimaal 16 jaar. 
Interesse?
Neem dan contact op via info@alpacavorstenbosch.nl

Vakantie tijden cafetaria de schaapskooi
wij zijn week 32:
woensdag 11 augustus gesloten

week 33:
Woensdag 18 augustus gesloten

Donderdag en vrijdag en zaterdag en zondag zijn we gewoon om 12 uur open.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Namens team De schaapskooi

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.

http://www.vorstenbosch-info/dorpsraad
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.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
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mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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