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Parochieberichten 26 februari t/m 4 maart 2022  (week 9)

Begin de ochtend met een lach,
Zorg dat je ’s middags stralen mag
Maak van de avond een fijne tijd,

En raak ’s nachts je droom niet kwijt.

HH Mis in het weekend:
Zondag 27 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

Lambert v.d. Wijst
Intenties:
Om zegen over onze parochiegemeenschap

HH Mis door de week:
Dinsdag 1 maart 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.
________________________________________________________________________________________

Hallo,
Is er iemand die een verkeerde jas heeft meegenomen na het feest van de ketel op 19 februari?
Het gaat om een zwarte jas met een zilveren binnenkant en oranje strepen. In de zakken zit een sleutelbos. 
Ben jij diegene die hem heeft of weet je misschien wie die heeft meegenomen?
Stuur mij dan een berichtje zodat ik hem op kan komen halen of bel naar 06-30795014
Groetjes, Cas van der Velden

RIKKEN !!!!!
Beste kaarters,
Op vrijdagavond 18 maart beginnen we weer met kaarten.
Ook nu hebben we weer mooie prijzen en een loterij. De volgende datums volgen zsm.
Supportersclub Vorstenbossche Boys.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Koersballen: Donderdagmiddag 3 maart koersballen. Aanvang: 14.00 uur
Rikconcours: Donderdagavond 3 en 17 maart rikwedstrijden. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Clubavonden: Dinsdagavond 8 maart starten we met de wekelijkse clubavonden (rikken, jokeren en
biljarten). Aanvang: 19.00 uur
Bridgen: Donderdagavond 10 maart bridgen. Aanvang: 19.00 uur.
Website: Wilt u op de hoogte zijn van actueel KBO nieuws bezoek dan onze website:
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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CARNAVALSPROGRAMMA 2022

Pierehol 2022: Peelstraat 6 te Vorstenbosch.

Vrijdag 25 februari:
AFTRAP CARNAVAL 2022.
Om 18.30 uur: ONTHULLING JEUGDPRINSEN, -PRINSESSEN en -ADJUDANTEN
Kijk ook thuis de onthulling van de jeugdprinsen, -prinsessen en –adjudanten mee!
Deze wordt live gestreamd en is te bekijken op de facebookpagina van Stichting Carnaval de Piereslikkers.
Om 20.00 uur: DE ONTHULLING!
Kijk ook thuis de onthulling mee! Deze wordt live gestreamd en is te bekijken op de facebookpagina van
Stichting Carnaval de Piereslikkers.
De muziek wordt verzorgd door DE PIEREBLOAZERS.
Vanaf 20.30 uur GEKOSTUMEERD BAL met live muziek van MUSIC ON DEMAND

Zaterdag 26 februari:
Ook in 2022 hebben we ‘t Papierke met daarin onze nieuwe heerser van Vorstenbosch, het 55 jarig jubileum
en leuke anekdotes. De leden van de stichting zullen op zaterdag tijdens de carnaval ‘t Papierke 2022 huis aan
huis bezorgen. 

11.11 uur ONTHULLING PLAATJE op Mr. Loeffenplein
12.30 uur SLEUTELOVERDRACHT in het Pierehol
Vanaf 14.00 KINDERCARNAVAL
14.11 uur Live-stream MINI OPTOCHT
15.00 -19.00 bal met “LOKALE DJ HELDEN”
Vanaf 19.00 uur GEKOSTUMEERD BAL met live muziek van DJ TERENCE

Zondag 27 februari:
10.49 uur STRAATNAAMONTHULLING, start vanaf het mr. Loeffenplein.
12.30 uur: BRONTE MÊRGE
Vanaf 14.00 TONPROATERS afgewisseld met PRINSENRECEPTIE
Vanaf 18.00 uur GEKOSTUMEERD BAL met live muziek van DJ DANNY ROBBEN
Vanaf 21.00 uur GEKOSTUMEERD BAL met live muziek van DJ SANDER BEKKERS  

Beste Sportievelingen,
Op zaterdag 3 september vind de Family Buffelrun in Boerdonk plaats van 6 kilometer.  Het lijkt ons leuk om
ook hier met een groep uit Vorstenbosch aan deel te nemen. Ze hebben nog in 1 vak plek voor 140
sportievelingen. Dat is het vak; de Bizon met starttijd 10:20 uur.
Dus mochten jullie / mocht je weer zin hebben in een leuke, gezellige en sportieve ochtend, dan geef je snel
op via de site want de verkoop gaat razendsnel :
https://buffelrun.eventgoose.com/event/familybuffelrun-2022-2

De Schaapskooi
Gelukkig mogen we weer feesten, en daarom staan wij met z’n allen weer graag voor jullie klaar 
voor wat lekkers...... Wij zijn open:
Vrijdag    25 februari   12.00 – 22.00 uur
Zaterdag  26 februari   12.00 – 22.00 uur
Zondag    27 februari   12.00 – 22.00 uur
Maandag en Dinsdag zijn we GESLOTEN
Wij wensen iedereen een fijne en gezellige carnaval

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 

https://buffelrun.eventgoose.com/event/familybuffelrun-2022-2
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Johnnie en Mieke’s-Dagwinkel
Onze openingstijden gedurende Carnaval:
Vrijdag   25 februari:   08.00 tot 17.00uur
Zaterdag 26 februari:   08.00 tot 16.00uur
Zondag gesloten
Wij wensen iedereen hele gezellige carnavalsdagen toe.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

AMBACHTELIJKE WORSTENBROODJES
Zaterdagochtend hebben we ze weer! Bestel ze tijdig op=op.
Ook diverse soorten vlees van onze Duroc varkens.
Nu tijdens carnaval geopend op vrijdag en zaterdagochtend.
Loop gerust eens binnen aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.
Bestellingen kunnen we op afspraak leveren.
Voor info bel of WhatsApp Alexander van Doorn (06)29547852.

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. 

VACATURE DE STUIK
Onze beheerder heeft te kennen gegeven, dat hij na 14 jaar als beheerder voor MFA de Stuik gewerkt te
hebben, toe is aan een nieuwe uitdaging.
Het Bestuur roept sollicitanten op voor:  Beheerder MFA de Stuik M/V

De Stuik:
MFA De Stuik in Vorstenbosch bestaat al ruim 60 jaar en is het middelpunt van het dorp die vele sociale
activiteiten herbergt. Daarnaast zijn er enkele commerciële bedrijven gevestigd en is er recent een nieuwe
gym/sportzaal aan gebouwd die tevens dienst kan doen voor grotere evenementen.

Beheerder:
De beheerder leidt de dagelijkse gang van zaken. Hij/zij heeft de algehele leiding, is aanspreekpunt voor onze
gasten, zorgt voor de zaal en personeelsplanning, maakt afspraken met leveranciers, inkoop en doet de
facturering. De beheerder is ook meewerkend.

Arbeidsvoorwaarden:
De inzet is gemiddeld 24 uur per week, meer uren zijn bespreekbaar
Buiten de aanwezigheid is de beheerder beschikbaar voor zaken die geen uitstel dulden.
Honorering: Conform CAO Horeca

Informatie:
Voor meer informatie over deze uitdagende functie kunt U terecht bij Mari van der Ven, tel.: 06 25285420 of
per mail: m.vanderven@home.nl

Procedure:
U kunt uw sollicitatie richten aan: Bestuur MFA de Stuik, email: theonicola@home.nl
De vacature sluit 15 maart. De sollicitatiegesprekken staan voor eind maart, begin april gepland.

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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 

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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