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Parochieberichten 6 augustus t/m 12 augustus 2022  (week 32)

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

HH Mis in het weekend:

Zondag 7 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Lambert v.d.Wijst

Intenties:

Henry van der Pas (vanwege verjaardag)

HH Mis door de week:

Dinsdag 9 augustus om 09.00 uur: Eucharistieviering

Na jaren trouwe dienst!
Ons parochieblad wordt wekelijks huis aan huis bezorgd door hele trouwe mensen die zo een wezenlijke
schakel zijn in het contact van onze parochie met iedereen die er woont.
Voor Vorstenbosch is het nog een extra verhaal omdat er ook veel verenigings- en ander nieuws op ons
parochieblad vermeld staat. We staan er vaak maar weinig bij stil dat het van mensen afhangt of dat allemaal
wel doorgaat en dat het een kostbaar iets is dat wij zoveel van die mensen hebben.
Op zijn tijd is er dan ook om verschillende redenen wisseling van de wacht en ook nu is dat het geval.
Na vele jaren trouwe dienst (vanaf mei 1985) hebben Wim en Ans Rijkers uit de Kerkstraat hun taak
overgedragen en is Frank van Zoggel bereid gevonden om de bezorging in de buurt over te nemen.
Wij zijn als parochie Wim en Ans veel dank verschuldigd en het is fijn dat Frank zo spontaan de taak
overneemt. 
Wim en Ans bedankt, alle goeds en veel gezondheid voor de toekomst!
Pastoor Ouwens

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.
________________________________________________________________________________________________________



2

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 4 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: Alexander van Doorn, Jos van Dijk
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Willemijn Zwanenberg, Ingrid van Bruggen

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.
-Maak de dozen niet te zwaar, denkt u aan de ruggen van onze ophalers
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

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 12 augustus. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 7 augustus bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Clubavond: Elke dinsdagavond is er gelegenheid om te rikken, jokerenen en biljarten). Aanvang: 19.00 uur.
Bridgen: Op maandagochtend (9.00 uur) en donderdagavond (19.00 uur) kan er gebridged worden.
Ook vrij biljarten is mogelijk.
Kienen: Vanwege vakantie is het deze maand geen kienen.
Handwerken en buurten: Elke dinsdagmiddag handwerken en buurten. Aanvang: 14:00 uur.
Iedereen is welkom voor een gezellig praatje.
Website: Voor meer nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

Gilde-St.Antonius-Abt – Jeu de Boules Kampioenschap
Zaterdag 27 augustus organiseren wij weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.
U kunt zich inschrijven via onze website www.gildevorstenbosch.nl of met de huis-aan-huis bezorgde kaart.
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.

Gymclub
Er is nog plaats voor dames en heren 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. 0646422603

Zwangerschapstraining YoLi (Kapelstraat 17, Vorstenbosch)
“Ga je bevalling kalm & voorbereid tegemoet”
Informatie over de bevalling & zwangerschapsyoga. Een ontspanningsmoment voor jezelf en de baby.
Starten is mogelijk vanaf 18 weken.
Neem contact op voor meer informatie: 06-20118423 / yogayoli@outlook.com
Lidy Donkers

Slagerij van den Tillart Vorstenbosch
Wij zijn gesloten van 12 Augustus 14:00 t.m. 29 Augustus
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.gildevorstenbosch.nl
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Johnnie en Mieke’s Dagwinkel

Vakantie – gewijzigde openingstijden
I.v.m. vakantie en personeelstekort zijn er aangepaste openingstijden van 8 t/m 27 augustus.
Maandag – Dinsdag – Woensdag – Donderdag – Vrijdag
Open van 9.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur
Van 13.00 tot 16.00 uur zijn wij gesloten.

Op Zaterdag zijn wij open van 9.00 tot 18.00 uur.

Tevens zijn wij telefonisch alleen bereikbaar onder nummer 06-51941808

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.
 Vakantie hulp / Zaterdag hulp / Bakkerij hulp

Zonder medewerkers kunnen wij de Dagwinkel niet continueren.
Dus wilt u enkele uren werken of kent u iemand die op zoek is naar een baantje, laat het ons weten.

GEENEN DIERVOEDERS
Aangepaste openingstijden vakantie 2022!!
Van 8 t/m 27 augustus.
Woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag tot 12.00 uur open.
Zaterdag 13 augustus en zaterdag 27 augustus de gehele dag gesloten!!!
Fijne vakantie allemaal!!!!

PERSONEEL GEVRAAGD:
Werk je graag met dieren, heb je twee rechterhanden, hou je van variatie in je werk?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij hebben een modern pluimveebedrijf, waar veel geautomatiseerd is, en hebben een functie open staan voor
een fulltime of parttime medewerk(st)er, met eventueel doorgroeimogelijkheden.
Tevens zijn wij op zoek naar een vakantiekracht en/of weekendhulp en denken hierbij aan jeugd die graag
een zakcentje bij willen verdienen.
Voor meer info kun je contact opnemen via: tel: 06 - 28 88 98 05 of mail naar frank@epdonkers.nl
Hopelijk zien we je snel!
Groeten Frank Donkers

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

mailto:frank@epdonkers.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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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

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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