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Parochieberichten 20 augustus t/m 26 augustus 2022  (week 34)

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

HH Mis in het weekend:

Zondag 21 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Cor Geenen

Intenties:

Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
Overleden ouders van Orsouw - Kuipers

HH Mis door de week:

Dinsdag 23 augustus om 09.00 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 – 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.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 26 augustus. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 21 augustus bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

http://www.gildevorstenbosch.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
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HELP !!!
Wij zoeken nog bouwleiding.
Wie oh wie heeft er 31 augustus en 1 en 2 september tijd op te komen helpen met het bouwen van de hutten
en het begeleiden van een groepje.
Ben je 16 of wordt je dit jaar nog 16 dan geef je snel op bij Inge v Kessel
06 46094303 of via de mail emiel_inge@hotmail.com
Kindervakantieweek Vorstenbosch 

55 JAAR STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
Noteer alvast onderstaande data in je agenda.

Vrijdag 16 september:
FEESTAVOND VOOR HEEL VORSTENBOSCH!
Entree: € 20,00 inclusief Drank.
Kaartverkoop is op dinsdag 30 augustus.
Met live muziek van HOTTUB HEROES.

Zaterdag 17 september:
Reünie leden en oud leden van stichting carnaval de Piereslikkers.
Laat ons via de mail 55jaarpiereslikkers@gmail.com weten dat je erbij bent!

Zondag 18 september:
Tonproaters met aansluitend kindermiddag voor heel Vorstenbosch.
Tonproaters: ANDY MARCELISSEN, JOEP DE WILDT en BOY JANSEN
Alle jubileum activiteiten vinden plaats op het feestterrein naast Prins Edwin d’n 1ste (Vorstenbosseweg 29).

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

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: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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