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Parochieberichten 17 september t/m 23 september 2022  (week 38)

Pastoorspraatje__________________________En toch staat ie er nog, onze Lambertus.
We leven met elkaar in een tijd waarin de ontwikkelingen wereldwijd en in ons eigen land zo snel gaan dat
we ze, zelfs al zouden we het proberen, nauwelijks bij kunnen houden. En in die overvloed van nieuws en
gebeur-tenissen houden we onszelf maar net overeind en maken noodgedwongen de keuzes die nodig zijn om
zelf te overleven. We zien de wereld in een rap tempo veranderen en dat trekt ook een wissel op ons leven en
ons geloven. Samen staan we voor enorme uitdagingen wat klimaat en milieu betreft, maar ook veel dichter
bij huis is er van alles aan de hand en doemt voor veel mensen het beeld van armoede op door de enorme
prijsstijgingen en rekeningen, die nauwelijks nog te betalen zijn. Iedereen krijgt in het eigen leven iets mee
van wat er wereldwijd gebeurt, want alles en iedereen staat met elkaar in verbinding en we kunnen niet meer
zeggen dat wat er in Rusland gebeurt, iets is van daar en dat ze dat zelf maar uit moeten zoeken en dat het
onze zaak niet is. Alles hangt met elkaar samen en de wereld is een dorp geworden, waar het gedrag van
iedereen wordt gezien, getoetst, maar ook effect heeft op iedereen. En in die uitdagingen en turbulente tijden,
we mogen onszelf daarbij wel troosten met de gedachte dat de tijden altijd turbulent zijn geweest, wordt ons
geloof niet zelden op de proef gesteld en weg gezet als een niet ter zake doende overtuiging. En dan kijken we
op 17 september als geloofsgemeenschap samen naar ‘onze’ Lambertus en is de vraag wat hij ons vandaag te
zeggen heeft. Hij is een verstild beeld in onze kerk en tegelijk is hij als patroon zeker zo niet bedoeld, omdat
in ons geloof patronen van kerken en andere gebouwen, maar ook die van mensen in bepaalde situaties een
levende inspiratie zijn voor anderen. Onze Lambertus staat er daarom niet voor niks, want naast een wat beter
of minder geslaagde afbeelding van hem, gaat het vooral over het verhaal dat hij ons vertelt. Vermoord, in wat
ze toen ook turbulente tijden noemden, in het jaar 705 werd hem door deze gewelddadige dood niet het
zwijgen opgelegd, maar spreekt zijn geloof tot op vandaag. Hij wist wat de waarheid was in een tijd, waarin
het voor iedereen gemakkelijker was om die waarheid maar te negeren en hij bleef zijn stem verheffen. De
leiders van toen waren net zo corrupt en vol van zichzelf als vandaag, alleen koos Lambertus niet de veilige
weg van het zwijgen, maar het openlijk benoemen van wat krom was. Dat dit niet goed af kon lopen heeft hij
natuurlijk geweten, maar toch was de waarheid, die voor hem alles met God te maken had, belangrijker en
zwaarder dan zijn eigen veiligheid en gemak. In die zin mag hij ook vandaag nog een inspiratie zijn voor
gelovig leven in de praktijk en het opkomen tegen onrecht, welke vorm dat ook heeft. Dat we daarbij mensen
tegen de haren instrijken is onvermijdelijk, maar dat wil niet zeggen dat wij altijd moeten zwijgen. Als
gelovige mensen mogen we nooit tegen wit zwart gaan zeggen en andersom, maar zijn we verplicht aan ons
geloof dat we het kwade benoemen en proberen uit te bannen. Het is de vraag of wij deze keuze altijd maken
of kunnen  maken, maar daarom is het ook goed om ieder jaar zijn gedachtenis te blijven vieren en te beseffen
dat hij meer is dan een stoffig beeld of een reliek uit het verleden, maar vooral een inspiratie vandaag in
turbulente tijden, die vragen om aanpakkers en doeners van geloof. Hij staat er nog steeds, onze Lambertus,
en al zijn de kleuren soms wat vervaagd; toch houdt hij ook over ons de wacht en wil ons de kracht geven om
een mens van God te zijn in deze tijd, zoals hij het was in de zijne! . Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend: Feest van onze kerkpatroon St. Lambertus.
Zondag 18 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

Cor Geenen
Intenties:
Oma Diny Dominicus - Willems (vanwege verjaardag opa op 21-09) ; Ben van den Heuvel ; Antoon van
Doorn (vanwege verjaardag).
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HH Mis door de week:

Dinsdag 20 september om 09.00 uur: Eucharistieviering

Doop;
Op zondag 18 september wordt Julie Smits dochter van Miel Smits en Anne Raaijmakers gedoopt en wij
wensen haar en haar familie heel veel geluk en gezondheid toe.

Eerste Heilige Communie. 
In 2022 is er geen eerste H. Communie geweest, in 2023 is de eerste H. Communie dan ook voor zowel
leerlingen van groep 4 als van groep 5.
De voorbereidingen van de eerste H. Communie zijn alweer in volle gang. De kinderen die in Vorstenbosch
op school zitten in groep 4 en groep 5 ontvangen komende week een brief met een aanmeldingsformulier.
Kinderen die buiten Vorstenbosch op school zitten en graag in 2023 de Communie willen doen kunnen een
aanmeldingsformulier opvragen bij Yvonne van Kessel,  CommunieVorstenbosch@hotmail.com 
Graag dit ingevulde aanmeldingsformulier voor vrijdag 17 september a.s. retour naar Bijsterveld 4,
Vorstenbosch. NB: Alle activiteiten rondom de communie worden na schooltijd uitgevoerd.
De datum van de Communie is vastgesteld op zondag 16 april 2023
De kennismakingsviering is vastgesteld op 19 maart en de naviering op 14 mei 2023

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.
________________________________________________________________________________________________________

Goede Doelen Week Vorstenbosch 2022 4 t/m 6 oktober
De collectematerialen liggen klaar om te worden verspreid door de collectanten. De Goede Doelen Week in
Vorstenbosch is daarmee klaar voor de start. Tijdens de Goede Doelen Week kunt u de goede doelen van uw
keuze extra financiële ondersteuning geven. Alle deelnemende doelen zijn CBF erkend.
Van 4 oktober t/m 6 oktober wordt uw envelop met daarin uw donatie en intekenlijst bij u opgehaald door
de collectant. We hopen ook dit jaar weer op een succesvolle collecte.
Collectanten ontvangen de enveloppen en intekenlijsten via hun coördinator tussen 30 september en 2
oktober.
Namens de coördinatoren van onderstaande doelen alvast hartelijk dank!
Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse
Hartstichting, Nierstichting, Reuma Nederland, Kinderhulp en Stichting ALS Nederland
Goede Doelen Week: Een extra steuntje in de rug voor het goede doel van uw keuze!

NIEUW IN VORSTENBOSCH “BOOTCAMP VORSTENBOSCH”
Wil je na een welverdiende vakantie toch weer iets sportiefs gaan doen, dan is dit misschien iets voor jou!
Bootcamp voor ons is sporten in de buitenlucht, sporten in groepsverband en sporten op je eigen niveau.
Bootcamp Heeswijk-Dinther olv Karin van Es verzorgt deze lessen.
De eerste les is een proefles zodat je kan ervaren of bootcamp iets voor jou is!
Wanneer:
Donderdag 15-9 19.30-20.30 uur
Dinsdag 20-9 9.00-10.00 uur
Dinsdag 20-9 10.00-11.00 uur; bootcamp “light” (minder herhalingen, rustiger tempo)
Waar:
Op het veld “kwart over 12”, naast de tennisbaan aan de Tipweg.
Wil je nog meer informatie over bijvoorbeeld kosten of groepsgrootte kijk dan op
www.bootcampheeswijkdinther.nl.
Opgeven doe je via info@bootcampheeswijkdinther.nl

mailto:CommunieVorstenbosch@hotmail.com
http://www.bootcampheeswijkdinther.nl
mailto:info@bootcampheeswijkdinther.nl
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo Clubsupport 2022: Heeft u nog niet gestemd? Als lid van de Rabobank mag je nog tot 27 september
stemmen. DOE MEE en stem op KBO VORSTENBOSCH.
Rikconcours: Donderdagavond 15 september. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Kienen: Maandagmiddag 19 september is het KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.

55 JAAR STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

Vrijdag 16 september:
FEESTAVOND VOOR HEEL VORSTENBOSCH!
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 20,00 inclusief Drank.
Heb je nog geen kaarten, maar wil je wel graag komen? Dan zijn de kaarten verkrijgbaar bij Dirk Timmers,
voorzitter van Stichting Carnaval de Piereslikkers.
Met live muziek van HOTTUB HEROES.

Zaterdag 17 september:
Aanvang: 20.00 uur.
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:
Aanvang: 12.00 uur.
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).

Fietscross
Zit jij op de basisschool en ben jij ook zo’n scheurneus die van crossen houdt?
Op je fiets of op je stoere traptractor?
Schrijf je dan NU in voor de Vorstenbossche Fietscross wedstrijden!!
Wanneer: 2 oktober 2022
Waar: bij het jeugdgebouw aan de Tipweg
Aanvang: 13:30 uur
Verwachte eindtijd: 16:30 uur
We verwachten alle opgegeven kinderen om 13:00 uur bij het jeugdgebouw.
Kosten: slechts € 1,00 per deelnemer
Je kunt je opgeven voor 20 september a.s. via onze website: www.sjbvorstenbosch.nl
!!!LET OP!!! Je kunt je NIET  op de dag van de wedstrijd meer inschrijven!!!!
Graag hiermee rekening houden om teleurstellingen te voorkomen dus; geef je op tijd op!
Heb je geen crossfiets?? Geen probleem, er zijn crossfietsen aanwezig.
Je mag ook met je loopfiets meedoen.

DIENSTENVEILING STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS & JONG NEDERLAND
Dienstenveiling Vorstenbosch
Onze dienstenveiling in 2017 was een groot succes en erg gezellig.
Daarom organiseren we op zondag 16 oktober a.s. wederom samen een dienstenveiling!
Om dat te kunnen organiseren zijn we op zoek naar diensten en items.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen die aanbieden. Kun jij of kan jouw bedrijf iets voor ons betekenen?
Dan kun je jouw dienst aanmelden. Je kunt jouw dienst vóór 28 september doorgeven bij de leden van De
Piereslikkers en Jong Nederland.
Je kunt ook mailen naar dienstenveilingvorstenbosch@gmail.com
Het doel van deze veiling is om meer financiële ruimte te creëren voor de beide verenigingen, zodat we nog
lang van alles kunnen organiseren voor jong én oud.

http://www.sjbvorstenbosch.nl
mailto:dienstenveilingvorstenbosch@gmail.com
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Bekeruitslagen Senioren zondag 11 september
Vorstenbossche Boys 1 - ELI 1 0 - 2
Vorstenbossche Boys 2 - Sparta'25 5 4 - 0
HVCH 6 - Vorstenbossche Boys 3 2 - 3
Blauw Geel'38/JUMBO 8 - Vorstenbossche Boys 4 9 - 0
Vorstenbossche Boys 5 - Avesteyn 7 4 - 4

Heeswijk 9 - Vorstenbossche Boys 6 0 - 1
0

ST Heeswijk/Avesteyn VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 2 - 3
Vorstenbossche Boys VR2 - HVCH VR2 2 - 3

Vorstenbossche Boys programma senioren

zondag 18 september aanwezig aanvang
VOW 1 - Vorstenbossche Boys 1 12:15 14:30
Vorstenbossche Boys 2 - Mariahout 2 11:00 12:00

Scheidsrechter: Peter van Kessel
Vorstenbossche Boys 3 - FC de Rakt 2 11:00 12:00

Scheidsrechter: nog niet bekend
Avesteyn 6 - Vorstenbossche Boys 4 10:45 12:00
Heeswijk 7 - Vorstenbossche Boys 5 08:45 10:00
Vorstenbossche Boys 6 - Blauw Geel'38/JUMBO 14 09:00 10:00

Scheidsrechter: Erik van Houdt
Vorstenbossche Boys 35+1 - Achillis Reek 35+1 09:00 10:00

Scheidsrechter: Nico Verstraten
Avanti'31 VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 08:30 10:00
Vorstenbossche Boys VR2 - WHV VR1 11:00 12:00

Scheidsrechter: Adrie Langens

donderdag 22 september aanwezig aanvang
EVVC VR2 - Vorstenbossche Boys VR2 18:30 20:00
vrijdag 23 september in Berghem aanwezig aanvang
SCMH VR30+1 - Vorstenbossche Boys VR30+1 18:30 19:30
Vorstenbossche Boys VR30+1 - Nulandia VR30+1 20:00
UDI'19/CSU VR30+1 - Vorstenbossche Boys VR30+1 20:30
Vorstenbossche Boys VR30+1 - Berghem Sport VR30+2 21:00
vrijdag 23 september in Vorstenbosch aanwezig aanvang
Cito VR18+1 - Vorstenbossche Boys VR18+1 19:00 19:30
Vorstenbossche Boys VR18+1 - SCMH 18+1 19:05
MOSA'14 VR18+1 - Vorstenbossche Boys VR18+1 20:30
Vorstenbossche Boys VR18+1 - Festilent VR18+1 20:50

Scheidsrechter: nog niet bekend
Scheidsrechter: nog niet bekend

zondag 25 september aanwezig aanvang
Alem 1 - Vorstenbossche Boys 1 14:30
Vorstenbossche Boys 2 - DAW Schaijk 4 12:00

Scheidsrechter: Rob Houweling
Vorstenbossche Boys 3 - Festilent 4 12:00

Scheidsrechter: Jos Poorts
FC de Rakt 6 - Vorstenbossche Boys 4 10:00
DAW Schaijk 9 - Vorstenbossche Boys 5 10:00
Vorstenbossche Boys 6 - FC de Rakt 5 10:00

Scheidsrechter: Erik van Houdt
Schijndel/DE WIT 35+1 - Vorstenbossche Boys 35+1 12:00
ST Heeswijk/Avesteyn VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 12:00
Vorstenbossche Boys VR2 - SES VR1 12:00
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Scheidsrechter: Nico Verstraten

VORSTENBOSSCHE BOYS JEUGD

zaterdagdienst: Jo Kouwenberg & Annie Verbruggen
zaterdag 17 september 2022 Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
UDI'19 MO20-1 - V'Boys MO20-1 10:15 11:30
Heeswijk JO19-1 - V'Boys JO19-1 13:45 15:00
V'Boys JO17-1 - Mariahout JO17-1 13:30 14:30 Peter van Kessel
OSS'20 MO17-1 - V'Boys MO17-1 11:45 13:00
V'Boys JO15-1 - FC Uden JO15-1 11:15 12:00 Tjeu Vogels
V'Boys MO15-1 - Vrij 0:00 0:00
V'Boys JO14-1 - Margriet JO14-3JM 11:15 12:00 Len Geenen
V'Boys JO12-1 - Margriet JO12-5 9:30 10:00 Stan Rijkers
Jul.Mill JO10-1 - V'Boys JO10-1 7:45 8:45
V'Boys JO9-1 - Erp JO9-1 9:30 10:00 Finn Verhoeven
SCMH JO9-2 - V'Boys JO9-2 8:00 9:00
Nulandia JO8-3 - V'Boys JO8-1 8:00 9:00
V'Boys JO8-2 - Handel JO8-1JM 9:30 10:00 Pepijn Smits
4x4 toernooi - in Rosmalen 10:30 11:30

GEZOCHT !!!
Deelnemers aan de kerstmarkt DE STUIK IN KERSTFEER op 10 december 2022 van 18.00 uur tot 21.00
uur. Gratis deelname, gratis kraam, gratis entree voor bezoekers.
Wil je graag deelnemen aan de markt, geef je dan snel op via info@de-stuik.nl of theonicola@home.nl

Gevraagd:
Hulp in de huishouding voor een paar uur in de week of om de week.
Ook schoolgaande jongeren kunnen reageren.
Marion vd Ven 06-25281390

Slagerij van den Tillart
Met ingang vanaf 1 Oktober sluiten wij doordeweeks een half uurtje eerder.
De nieuwe openingstijden zijn:
Dinsdag t.m. Vrijdag van 8:00-17:30
Zaterdag van 8:00-16:00

TVV82
Help ons aan padel en stem vanaf 5 september op ons via de RaboClubSupport!
Stemmen op TVV'82 als Rabo-lid kan vanaf 5 t/m 27 september! Dit jaar hopen wij het geld te gebruiken
voor de aanleg van padelbanen. Kunnen we dit jaar ook weer rekenen op jouw stem?

De Zonnebloem
Ook dit jaar doen we als vereniging mee aan de Rabo Club Support.
Met het geld dat we hiervoor ophalen willen we een gezellige middag organiseren voor onze gasten.
U kunt ons vinden door te zoeken op de plaatsnaam Heeswijk-Dinther en dan op de Zonnebloem.
Alvast hartelijk dank voor uw stem.

KERMIS 2023
Wilt u graag weer een kermis met vele activiteiten in 2023?
Steun “Vorstenbosch Pakt Uit” bij de Rabo-Clubsupport-actie.
Wij staan vermeld onder St. Cultuur en voorzieningen. Alvast bedankt.

SUPPORTERSCLUB VORSTENBOSSCHE BOYS
Ook wij doen dit jaar weer met de Rabo ClubSupport mee. 
Wij hopen ook dit jaar weer op jullie steun. Alvast bedankt.

mailto:info@de-stuik.nl
mailto:theonicola@home.nl
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Supportersclub Vorstenbossche Boys.
U kunt weer stemmen op STREETDANCE VORSTENBOSCH.
Streetdance Vorstenbosch doet weer mee met de Rabo Clubsupport actie.
Wij willen deze bijdrage gebruiken voor de uitvoering en om diverse activiteiten voor onze leden te
organiseren. Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze, dan kun je van 5 t/m 27 september stemmen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en STEM op Streetdance Vorstenbosch.
Alvast bedankt namens onze leden.

DE STUIK DOET MEE MET RABO CLUB SUPPORT
De Stuik wil de wensen van de bezoekers, zoveel mogelijk tegemoet komen.
Een centrale plek in de Stuik is de bar in de foyer. Voor een update van deze bar en alle toebehoren, vragen
wij Uw stem.  Want elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 5 september t/m 27 september je stem uitbrengen.
Dit kan via de Rabo app of via Rabobank.nl/clubsupport
Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabo jouw lidmaatschap aan.
DANK U WEL VOOR UW STEM !!!!

PIERESLIKKERS/VORSTENBOSSCHE GEMEENSCHAP/VRIJWILLIGERS…KOM IN ACTIE! 
Stichting carnaval De Piereslikkers doet mee aan de Rabobank ClubSupport en hoopt van harte op uw steun.
Dus steun al onze Vorstenbossche verenigingen en kom in actie! 
Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op de vereniging of
stichting die zij een warm hart toedragen. Dit jaar wordt er weer groot bedrag beschikbaar gesteld en
evenredig verdeeld onder de stemmen. Iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen, des te meer geld de
vereniging of stichting krijgt. Ons bestedingsdoel: 
Ons bestedingsdoel is om tijdens het 55 jarig jubileum net dat extra's te bieden voor jong en oud uit het dorp
Vorstenbosch. Samen met hen willen we stilstaan bij 55 jaar carnaval in Vorstenbosch. We willen het heden
en verleden met elkaar blijven verbinden en de activiteiten hiervoor ondersteunen met deze besteding. Denk
hierbij aan extra aandacht voor de jeugd en oudere uit ons dorp.
Hoe kan je onze stichting steunen? 
Als je lid bent van de Rabobank kan je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren een stem uitbrengen. Van
5 t/m 27 september staat deze stemming open. Hoe meer stemmen op Stichting carnaval De Piereslikkers hoe
hoger de bijdrage zal worden. 
Conclusie: 
Als we niet stemmen op onze Vorstenbossche verenigingen/stichtingen, zal het geld naar een
vereniging/stichting van een andere dorpskern gaan en dat zou erg jammer zijn.
Alvast dank, namens Stichting carnaval De Piereslikkers

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

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

mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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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