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Parochieberichten 19 februari t/m 25 februari 2022  (week 8)

Samen leven

Gewoon samen leven
Geen dingen die niet gaan
Alleen maar dit te weten

Samen kunnen wij het aan!

HH Mis in het weekend:
Zondag 20 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

met zang van ons Ensemble Simon Smits
Intenties:
Jan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege sterfdag Jan)
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege sterfdag)
Uit dankbaarheid
Overleden familie Manders
Overleden familie Smulders
Vader Jas van Kessel (vanwege verjaardag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 22 februari 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.
________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kienen: Maandagmiddag 21 februari kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Hervatten: In de maand maart, na de carnavalsdagen, hopen we alle activiteiten te kunnen hervatten.
Website: Wilt u op de hoogte zijn van actueel KBO nieuws bezoek dan onze website:
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

28e editie Vorstenbossche Biljart Kampioenschappen van 31 maart t/m 8 april '22
Op donderdag 3 maart inschrijven voor het 28e toernooi van 19.30 tot 22.00 uur bij BBQ Restaurant Smook.
Het toernooi wat plaats vindt bij BBQ restaurant Smook, begint dit jaar op donderdag 31 maart wat dus wil
zeggen dat voorrondes gespeeld worden op: donderdag/maandag of vrijdag/dinsdag. Hou hier rekening mee!
Inschrijfgeld voor VBK 2022 bedraagt €10.
Kijk ook eens op onze website: www.vbk1994.nl
De Organisatie
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Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 25 februari. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,00.
Opgeven voor zondag 20 februari bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Nu er verdere versoepelingen zijn doorgevoerd mogen en kunnen we meer gasten ontvangen voor ons eetcafé.
De mondkapjes plicht is opgeheven, de 1½ meter afstand en de corona check is komen te vervallen. 
25 februari staat een stamppottenbuffet op het menu.
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich opgeven bij Joke van Os.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS – CARNAVAL 2022
Begint het bij jullie ook al te kriebelen?
Wij gaan met elkaar carnaval vieren op vrijdag 25 februari, zaterdag 26 februari en zondag 27 februari!
Hoe en wat? Daar wordt op het moment druk over vergaderd en zaken voor op touw gezet.
Maar dat we daar met alle Piereslikkers een groot feest van gaan maken staat vast.

Maak het carnavalsweekend alvast vrij in je agenda en haal je pakje maar vast van zolder.
Wij kunnen haast niet wachten en houden jullie via onze socials op de hoogte als er meer bekend is.

CARNAVALS JAARBOEK
Ook in 2022 hebben we ‘t Papierke met verhalen over carnaval, het 55 jarig jubileum en leuke anekdotes.
De leden van de stichting zullen ‘t Papierke op zaterdag 26 februari weer huis aan huis bezorgen.
Wij vragen, uiteraard op vrijwillige basis, een bijdrage in de kosten voor alle carnavalsactiviteiten.
Wij hopen op een gemiddelde bijdrage van  € 5,00 per gezin.
U kunt de bijdrage doormiddel van de QR code die in ’t Papierke staat betalen.
Uiteraard mag u ook contant betalen.
We zullen zorgen dat er ook bij de dagwinkel een mogelijkheid is voor een financiële bijdrage.
Alvast onze hartelijke dank! 

PIERESLIKKERS VLAGGEN TE KOOP 
Voor maar € 15,00 kun je in het bezit zijn van een echte Piereslikkersvlag! De vlaggen zijn te koop bij de
Dagwinkel. Wil je vooraf weten hoe de vlaggen eruit zien, kijk dan op www.facebook.com/DePiereslikkers
voor een foto.  

Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s
We zoeken collega’s voor ons gezellige team. 
Zoek je een vaste bijbaan of een vakantiebaantje? Lees dan verder.

 Wil jij werken in de horeca?
De werkzaamheden bestaan uit bar, bediening en/ of keuken. Minimale leeftijd 16 jaar.
Vooral beschikbaar op vrijdag, zaterdag en/ of zondag en in de schoolvakanties. 

 Wil je ons schoonmaak team versterken? 
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de luxe tenten op onze camping en de vakantiewoning
en het gereed maken voor nieuwe gasten. 
Beschikbaar op maandag en/ of vrijdag van april t/m oktober. 

Hairstudio mo
Een grote verandering voor Hairstudio mo. Ik ga verhuizen èn ambulant werken.
Ik ga bij mij aan huis een salon beginnen en zal, voor diegene die dat willen, aan huis komen
als ambulante kapster.
Vanaf 1 april 2022 is het nieuwe adres De Hoef 29 te Nistelrode .
Het telefoonnummer 0612427932 blijft hetzelfde en zal als Moniek’s Hair Design verder gaan.
Graag zie ik jullie in de salon of bij jullie thuis.
Groetjes Moniek 
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Shettenfarm.nl
Binnenkort is er een open dag, de datum volgt nog.
We gaan vanaf 2 maart beginnen met een uurtje met de pony’s voor kinderen vanaf 4 jaar op woensdag
middag van 15:00 tot 16:00 uur. Kosten €10 per keer.
Voor meer informatie e-mail naar info@shettenfarm.nl of  0629300522 
Groetjes Moniek 

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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