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Maandelijks nieuwsblad voor en door leden DuBOS         Editie nr. 10       oktober 2021 

 

    

  
  

 Activiteitenkalender 

• Woensdag 10 november   19.30 uur          

Ladies-Night     Boer Goossens 

• Maandag  29 november     19.30 uur                                 

BINGO              Litserborg                                      

 

DuBOS komt net als 

vanouds weer helemaal 

los !!! 

 

De vakantieperiode is weer voorbij.  Onze leden 
komen weer langzaam in het ‘oude vertrouwde rit-
me’. Als DuBOS kennen we immers geen echte 
vakantieperiode, onze activiteiten lopen in de zo-
mermaanden gewoon door.                                   
De activiteitencommissie organiseert met veel suc-
ces  ook in de zomermaanden leuke evenementen. 
Zo hebben we de afgelopen maanden o.a. al kun-
nen genieten van de koffie-uurkes in Litserborg.          
Waar we natuurlijk ook echt naar uitgekeken heb-
ben zijn de wekelijkse activiteiten die plaatsvinden. 
Hierbij gaat onze welgemeende dank uit naar de 
coördinatoren die hun clubjes weer ‘in beweging’ 
hebben gekregen. 
 
Ook voor de komende (winter)maanden heeft onze 
activiteitencommissie weer een aantal leuke acties 
op touw gezet. Zie hiernaast de activiteitenkalen-
der. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen 
aan deze ongetwijfeld leuke avonden, misschien 
dat je familieleden of vriendinnen ook graag aan-
sluiten. Dus vul de antwoordstrookjes van verschil-
lende activiteiten in. Deze vindt u verder in dit blad. 
 

Ware Jacob & DuBOS nieuwsblad              
Op dit moment zijn we serieus in gesprek met de 
Redactie van de Ware Jacob om een gedeelte uit 
het parochieblad op te nemen in ons nieuwsblad, 

Waarom gaan we dit doen ????? 

We weten dat een aantal van onze leden niet zo 
‘digitaal’ zijn ingericht, dus geen computer of mail-
adres etc. 

Maar ook een aantal Ware Jacob lezers zijn niet in 
bezit van een computer of laptop. We gaan  onder-
zoeken of we dit per 1 januari geregeld kunnen krij-
gen. Komende uitgave’s van ons nieuwsblad en 
Ware Jacob lees u hier meer over. 

 november 

• Woensdag 29 september Eetclub     

19.45 uur vertrek vanaf de Litserborg  

naar:  SMAAKVOL                                                    

  Hoogstraat 161,                                    

  5258BC Berlicum 

Bij het uitbrengen van dit blad zou deze 

avond misschien al plaatsgevonden hebben. 

• Woensdag 6 oktober       13.30 uur      

RIK– en JOKERMIDDAG                       

plaats: Grand-Café Litserborg 

• Maandag 18 oktober         19.30 uur                                 

BINGO                 Litserborg                                          

plaats: Litserborg        

•  Woensdag 20 oktober       13.30 uur      

RIK– en JOKERMIDDAG                       

plaats:  Grand-Café Litserborg 

 september 

 oktober 
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  Sint Jacobusstraat 6 

  Den Dungen 

  tel: (073)-594 1324 

 

Will Janssen                 

Maaskantje 29               

5271 XD  Den Dungen                                                

supermarkt met     

ruime parkeerplaatsen 

Op het moment van dit schrijven is 

-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*op binnenschilderwerk 
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Litserborg is het ontmoetingscentrum voor 
alle inwoners van Den Dungen & Maaskantje; 
de huiskamer van Den Dungen en de plek 
waar men kan genieten en ontmoeten; waar 
mensen en ideeën bij elkaar komen en waar 
verbindingen gelegd kunnen worden tussen 
huurders/gebruikers en medewerkers/
vrijwilligers en iedereen die zich bij Den Dun-
gen betrokken voelt.  

Vanwege het groeiende aantal activiteiten zijn 
wij op zoek naar een 

HORECAMEDEWERKER M/V 

Functieomschrijving: 
Je bent een gastvrije en enthousiaste per-
soonlijkheid met (zo mogelijk) horeca-
ervaring. Je bent hardwerkend en wil Litser-
borg verder helpen ontwikkelen. Je bent het 
visitekaartje en je zult onze gasten optimaal 
bedienen. Je bent flexibel en representatief en 
werken in de avonduren en weekenden is 
geen probleem voor je. Spreekt dit je aan en 
lijkt een baan in de horeca je wel wat, dan 
zijn wij op zoek naar jou! 

Wat zoeken wij: 
Een flexibele duizendpoot, die graag de hand-
jes uit de mouwen steekt en voor ca. 18 uur 
per week, incl. een dag in het weekend aan de 
slag wil.  

MAAR: Wanneer je niet helemaal voldoet aan 
wat wij zoeken of je wil minder uren of je bent 
student of scholier (>18 jaar) die in het week-
end wel bij Litserborg wil werken.        
Schroom dan niet om toch te reageren. 

Wat wij bieden: 
Werken in een prettig team in Litserborg.     
We bieden je een contract aan van voor zeven 
maanden met doorgroei mogelijkheid naar 
een vaste aanstelling. Salariëring volgens de 
horeca CAO. Heb je interesse? Stuur dan je 

sollicitatiebrief met CV naar info@litserborg 
t.a.v. Frans van der Waal. 
Voor vragen is Frans bereikbaar op                         
06-38325049.  

Rubriek vraag & aanbod……… 

Deze rubriek is speciaal om verkoper/
aanbieder en koper bij elkaar te brengen. 

Dus zoekt u iets of wilt u iets kwijt, stel hier uw 
vraag of aanbod, eventueel met ook een foto. 
Vermeld hierbij ook uw voorletter, achternaam, 
adres en woonplaats en tel. nummer of mail-
adres.  

Wij proberen deze rubriek maandelijks te plaat-
sen in dit nieuwsblad, mits er voldoende animo 
voor is. 

Het kan  bijv. zijn dat u de zolder aan het oprui-
men bent en nog waardevolle spullen kwijt wilt, 
gratis of tegen een kleine vergoeding, Als je een 
advertentie plaatst kun je er misschien iemand 
blij mee maken. Deze rubriek geldt uitsluitend 
voor DuBOS leden. DuBOS zelf heeft hier ver-
der geen bemoeienissen mee gaat uitsluitend 
tussen verkoper/aanbieder en koper. 

Eetclub DuBOS 
 
Bij de opmaak van dit nieuwsblad kunnen wij 
u mededelen dat op 29 september onze EET-
CLUB weer een culinaire avond heeft (gehad) 
bij Smaakvol in Berlicum. In de volgende uit-
gave van ons blad kunnen wij u zeker verder 
informeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u zich aansluiten bij onze eetclub kunt u 
contact opnemen met Lisette Goossens,                       
(l.goossens12@t-mobilethuis.nl) 
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Grinsel 34                                                                     

5275 JP Den Dungen                                                     

telefoon:  073-5941282                                                       

e-mail: info@minkelsassurantiekantoor.nl 

 

 
U vindt in onze boerderij      

winkel een compleet assortiment 
van verse groente, fruit en aardappelen. 

Geopend: maandag t/m vrijdag:                           
8.00-18.00 uur 

zaterdag: 8.00-17.00 uur 

Boerderijwinkel                         

Wiljan v.d. Heijden 

Bosscheweg 54  Den Dungen      
tel. 073-5941284 

www.vdheijdengroente-fruit.nl 

Flaas 4 V1             

5275 HH Den Dungen         

tel: 073-5943639 

Litserstraat 65  

Den Dungen 

tel: 073-5942566 
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Dit Nieuwsblad is een uitgave van: 

KBO – DuBOS   Den Dungen 
 
Secretariaat: (interim) 
Gerard Verhoeven (interim-secretaris)             
 
e-mail:   kbo-den dungen@hotmail.com 
website: www.kbo-dubos.nl 
 
Rekeningnummer: NL21 RABO 0112909035 
 
Redactie nieuwsblad DuBOS: 
Jeanne van der Donk 
Jan Cooijmans 
 
Redactieadres: 

redactiedubos@gmail.com 
 
Bezorging: 
Marianne Jennen 
 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
Als u familieleden, vrienden of kennissen 
hebt die lid willen worden, dan kunnen zij 
zich 
aanmelden via de ledenadministratie. 
 
Ledenadministratie (algemeen): 
Cor Gijsbers 
Telefoonnummer 06 281 778 57 
e-mail: c.gijsbers@kpnmail.nl 
 
Wilt u zich afmelden? 
Dat kan jaarlijks per 1 januari en wel door dit 
vóór 31 december schriftelijk door te geven, 
graag met reden waarom. 
 
Verhuizingen:                                                  
Graag ook aan ledenadministratie doorge-
ven.  
Dan hoeft u ons Nieuwsblad niet te missen !! 
 
Overige gegevens DuBOS vindt u in ons       
algemeen informatieboekje.  

Volgende nieuwsblad                                   
nummer 10 (maand november).                                 
Kopij inleveren vóór 11 oktober a.s.      
op het  redactieadres: 

redactiedubos@gmail.com 

of bij:  

Jeanne van der Donk,  Grinsel 56 

Jan Cooijmans, Heesterveld 2 

Personalia: 

Van onze ledenadministratie: 

Cor Gijsbers 

Telefoonnummer 06 28177857 

e-mail: c.gijsbers@kpnmail.nl 

 

Overleden 

Mevr. Annie Spierings-Passon 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 

 

 

 

 

 

 

Zieken 

Wie als zieke onverhoopt nog 

niet in beeld kwam wensen  wij 

vanuit onze vereniging veel 

sterkte en beterschap toe.    

Indien gewenst kunt u contact 

opnemen met Berdien Rijken: 

073-594 221                        

Zodat er de betreffende een 

kaartje kunnen sturen. 

Jarigen 

Alle leden die de komende tijd jarig worden, alvast har-

telijk gefeliciteerd. Met speciale aandacht voor de 

kroonjarigen en de leeftijd der heel sterken. Leden van-

af 90 jaar komen elk jaar opnieuw op de feestkalen 

  

7  oktober Dhr. Jos van der Linden                   98 jaar 

16 oktober  Mevr. Ria Nijssen-Cooijmans  85 jaar 

17 oktober Mevr. Sjaan Goossens-van Gestel  85 jaar 

18 oktober Mevr. Gonnie Pennings-Verhagen  85 jaar 

21 oktober Mevr. Corrie Endstra-Donders        85 jaar 

24 oktober Mevr. Sientje Jacobs-van Lieshout 91 jaar 

26 oktober Mevr. Nellie den Otter-Weekers      80 jaar 

 

http://www.kbo-dubos.nl
mailto:c.gijsbers@kpnmail.nl
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In oktober 2021 organiseert de Rabobank weer 
de “Rabobank Clubsupport”. En ook dit jaar heeft 
DuBOS zich ingeschreven om in aanmerking te 
komen voor financiële ondersteuning van de Ra-
bobank. Dit jaar willen het bedrag dat we gaan 
krijgen besteden aan een duo-fiets. Leden van 
onze vereniging kunnen deze fiets lenen om met 
een familielid of kennis te gaan fietsen.  

In de periode 4 oktober t/m 24 oktober 2021 kun-
nen de leden van de Rabobank stemmen op hun 
favoriete vereniging. U, als lid van DuBOS en lid 
van de Rabobank kan vanaf 4 oktober stemmen 
via de Rabo app of eerst inloggen op de Rabo 
website. Je gaat naar het overzicht van de deel-
nemende clubs, je selecteert 3 favorieten, waar-
onder DuBOS en stemmen maar. Je kunt maxi-
maal 2 stemmen uitbrengen op elke favoriet. Heb 
je geen digitale overeenkomst met de Rabo, maar 
je bent wel lid van de Rabobank , dan ontvang je 
een brief van de Rabobank, waarin staat hoe je 
stem kan uitbrengen. Het makkelijkst is het met 
de Raboapp, Heb U die nog niet, is het nu een 
mooie gelegenheid om de app op uw telefoon te 
downloaden. Maar uiteraard kan het ook gewoon 
door in te loggen op de website van de Rabo-
bank. Net wat u het makkelijkste vindt.  

En ……vraag ook zoveel mogelijk familie, vrien-
den, kennissen en allen die u kent om ook op on-
ze vereniging te stemmen. Hoe meer stemmen, 
hoe meer in de kas van onze club vloeit. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij gerust 
bellen. En …….bedankt alvast. 

 

Cor Gijsbers 

Penningmeester 06-28 17 78 57 

 

Enquêteformulieren 

Vorige maand heeft iedereen een enquêteformu-

lier gekregen, dit zat bij het nieuwsblad bijge-

voegd. Tot op heden hebben wij (te) weinig 

reacties ontvangen. Om een representatieve 

analyse op te kunnen stellen moeten er 

meer ingevulde formulieren terug komen.  

Wij verzoeken u daarom alsnog te reageren. 

KBO pas heeft waarde !!!  

Onlangs hebben we de afspraak gemaakt met 

het Bestuur Litserborg dat op vertoon van uw 

persoonlijke KBO-pas u een korting krijgt op de 

consumptieprijs. De datum dat deze actie ingaat 

is 1 oktober a.s. 

Zwerfvuilactie 

Op 29 mei jl. hebben we de 1e ronde van de 

zwerkvuil/schoonmaakactie gehad in verschil-

lende wijken in onze dorpskern. Met twee groe-

pen zijn we de verschillende woonwijken in ge-

gaan om zwerfvuil te verzamelen.                  

Zaterdag 2 oktober a.s. is de 2e ronde van de-

ze actie.  Om 9.00 uur gaan we van start. Ver-

schillende leden hebben zich al aangemeld om 

mee te helpen. Wie ook nog de helpende hand 

wil bieden kan zich aanmelden bij:                                  

Berdien Rijken, Grinsel 38   tel: 073-5942212 
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 Woensdag 6 oktober  KAARTEN  

 Maandag  18 oktober      19.30 uur                                 

BINGO                                                 

plaats: Litserborg     

 Woensdag 20 oktober KAARTEN.      

 Woensdag 10 november   19.30 uur          

Ladies-Night                                                

plaats: Boer Goossens 

 Maandag  29 november     19.30 uur                                 

BINGO                                                 

plaats: Litserborg          

 Donderdag 9 december      11.00 uur                   

KERSTVIERING                                             

plaats: Parochiekerk & Boer Goossens         

 
 
Strookje om aan te melden voor de Ladies Night 
     
Ladies Night op woensdag  10 november a.s.     aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
 
                                                                       O ik ben geen lid van DuBOS, 

 O ik wil wel lid worden en betaal nu  € 12,50 extra voor      
 de rest van  2021 

Naam persoon 1:……………………………………Naam persoon 2: ……………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………… 
 
Tel.nr:…………………………………e-mailladres:…………………………………………………  

Ladies Night 

Binnenkort is er weer de jaarlijkse     
Ladies Night. 
Deze naam zegt het al: uitsluitend voor 
alle dames. 
Het belooft weer een gezellige avond 
te worden waarbij volop genoten kan 
worden.  
De koffie of thee wordt geserveerd 
met wat lekkers. En uiteraard kunt u 
weer genieten van een drankje en wat 
hapjes. 
Maar u moet er wel wat voor doen. 
Wat?  
Dat gaat u zelf ontdekken wanneer u er 
bent. 
 
Aanmelden kan tot 1 november d.m.v. 
het geld samen met onderstaand 
strookje in een enveloppe in de DuBOS- 
brievenbus doen.  De DuBOS-
brievenbus bevindt zich naast de info-
balie in de Litserborg,  
 
Datum: woensdag 10 november 
Locatie: grote zaal Boer Goossens 
Tijd: 19.30 tot p.m. 22.30 uur 
Deur open vanaf 19.00 uur. 
Kosten: € 7,50 p.p. 

 
 
Strookje om aan te melden voor de Ladies Night  ( betaling  bij aanmelding ) 
     
Ladies Night op woensdag  10 november a.s.     aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
 
                                                                       O ik ben geen lid van DuBOS, 

 O ik wil wel lid worden en betaal nu  € 12,50 extra voor      
 de rest van  2021 

Naam persoon 1:……………………………………Naam persoon 2: ……………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………… 
 
Tel.nr:…………………………………e-mailladres:…………………………………………………  
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  Heerkens Transport 
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Wie kent ons dorp…………...                                     

                 wie weet waar ?? 

Elke maand publiceren wij een foto van een     

leuke plek of object in Den Dungen. 

Weet je waar de foto exact gemaakt is stuur dit 

door aan: redactiedubos@gmail.com                                                                                       

of deponeer een briefje in de bus op adres      

Heesterveld 2. Deze maand hebben we weer een 

mooie foto geselecteerd, zie onderstaand. 

Onder de juiste inzendingen verloten wij elke 

maand een leuke prijs. De winnaar wordt vermeld 

in het eerstvolgende DuBOS nieuwsblad. Vorige 

maand  was de foto gemaakt op de Beemdweg. 

De Fam. Langenhuizen heeft daar rond hun 

mooie gerestaureerde woonboerderij een prachti-

ge tuin aangelegd waar dit bankje staat met de 

mooie spreuk;  

Ut Dungens liegbenkske                    

Winnaar vorige maand (september): 

Jeannet Sleutjes 

 

 

 

 

 

 
BINGO-AVOND 

Heeft u er ook zo naar uitgekeken? We 
gaan weer een avond bingo spelen voor de 
gezelligheid, en natuurlijk ook voor de 
mooie prijzen. Gaat u naar huis met de 

hoofdprijs t.w.v.  € 20,00? 

Ontvangst met koffie of thee, een lotnum-

mer, en een boekje met bingokaarten. 

 

Wanneer:  Maandag  18 oktober en                            

   Maandag 29 november 

Waar:        Litserborg 

start:        19.30 uur 

Kosten leden:   € 7,50 

Niet leden betalen € 10,00 

Extra boekje:    € 2,50 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Betaling van de boekjes bij binnen-

komst uitsluitend met gepast geld. 

Opgeven kan tot 22 oktober: het ingevulde 
antwoordstrookje inleveren in de DuBOS 

brievenbus, naast de infobalie,  Litserborg. 

 

 

       BINGO deelname op:   O maandag 18 oktober     //     O maandag 29 november 

1.Naam…………………………………………  2. Naam………………………………………… 

O Ik ben  wel lid van DuBOS O ik ben geen lid van DuBOS, 

 O ik wil wel lid worden en betaal nu  € 12,50 extra voor      
 de rest van  2021 

Adres……………………………………………………… 

Telefoonnummer………………………………………………………/ gsm:  06-…………………... 

 

O ik wil graag een extra bingo-boekje  
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Harrie van Haandel werd   

tijdens deze middag gehuldigd 

als VRIJWILLIGER VAN HET 

JAAR 2020. 

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de sei-

zoensopening. Op de foto een aantal bestuursle-

den samen met Chris van Beurden. 

Op deze foto ontbreken drie bestuursleden van 

DuBOS t.w. Lisette Goossens, Gerard Verhoe-

ven en Jan Cooijmans. 

 Op donderdag 9 september had onze vereniging 

de jaarlijkse seizoensopening bij Boer Goossens. 

Om half 2 kwamen de eerste leden binnen en 

nadat ze aangetoond hadden via de corona 

check dat ze gevaccineerd zijn, mochten ze een 

fijn plaatsje zoeken in de zaal.  Bij binnenkomst 

kregen ze 2 consumptiemunten en een lotje voor 

de loterij. Iedereen genoot even later van een 

lekker bakje koffie of thee met gebak. We had-

den plaats voor 75 leden en om 2 uur zat het he-

lemaal vol en kon Jan Cooijmans, onze voorzit-

ter, de middag openen. Hij bedankte iedereen en 

2 speciale gasten voor de aanwezigheid en wel 

Pastor emeritus  Chris van Beurden en Harrie 

van Haandel. Harrie wordt door Jan in het zonne-

tje gezet als vrijwilliger van het jaar 2020, voor al 

het vrijwilligerswerk dat hij voor DuBos gedaan 

heeft. Hij heeft zich al jaren ingezet voor het 

rondbrengen van de nieuwsbrief, deed mee aan 

elke zwerfvuilactie en was altijd vrijwilliger op de 

braderie in Maaskantje. Jan overhandigde hem 

een leuk cadeau. 

 

 

 

     

 

Na de opening werd  de video van Chris van 

Beurden gedraaid, waarin we genoten van de 

samengestelde film en foto opnames van oud 

Den Dungen en Maaskantje. Veel werd  herkend 

door onze leden en o ja dat was ‘den diee en den  

diee’ was regelmatig te horen vanuit te zaal. In 

de pauze kreeg iedereen een lekker hapje en 

kon er gezellig worden bij gekletst. Na de pauze 

werd deel 2 van de videofilm gedraaid en klonk 

er op een einde een luid applaus voor Chris.van 

Beurden. De middag werd beëindigd met een 

loterij en tussendoor nog met een  hapje.          

Voor het gevoel gingen de meeste aanwezigen  

tevreden naar huis met bijna voor iedereen een 

mooi prijsje. 

 Bestuur DuBOS dankt jullie voor je aanwezig-

heid. Het was gewoon gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) houdt voor in-
woners (50+) van onze gemeente de workshop 
Het Nieuwe Fietsen. De ervaren fietser merkt 
ook weleens dat het fietsen anders is gewor-
den. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en 
het verkeer wordt drukker en ingewikkelder.  

Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen 
zorgen dat zij zich veilig voelen op de fiets en nog 
heel lang kunnen blijven fietsen. In de work-
shop Het Nieuwe Fietsen delen deelnemers erva-
ringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN 
gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te 
kunnen genieten van het fietsen. 

‘Geen verkeersles                                        
Het Nieuwe Fietsen is heel anders dan een traditi-
onele fietscursus. Het is geen verkeersles of fiets-
cursus. Het gaat vooral om het delen van elkaars 
ervaringen en het bespreken van tips over de ei-
gen veiligheid en hoe deelnemers daar zelf iets 
aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, infor-
matieve filmpjes, foto’s en stellingen komen ver-
schillende onderwerpen aan de orde. 

Er is op 10 november (13.30-16.00 uur) een work-
shop gepland in Sint Michielsgestel. Wanneer u 
hierbij wilt aansluiten of als u verder vragen heeft 
dan horen wij dat graag.  

Voor opgave van deze workshop kunt u zich op-
geven via: kbo-dendungen@hotmail.com 

Onder vermelding van naam, adres,                    
telefoonnummer en event. e-mailadres. 

U krijgt van ons dan een reactie met nadere info. 
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Even lekker puzzelen……       

Breng letters uit de puzzel over naar de 
hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 

14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 
26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds        34 

deel v.e. geschrift 37 aldoor       40 tijdperk 41 een zeker iemand   42 fakkel 45 zee-
macht 48 senior    49 Oude Testament 50 vanwege     51 motorschip 53 kraan 54 
verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie     59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 

tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier     70 kracht 71 

sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 
voortreffelijk 8 troefkaart      9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefe-
ning 15 zangspel    17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 

29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika     35 pausennaam 36 grappenmaker 38 
glorie 39 naaldboom 42 laks    43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hob-
byist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte 

snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai    67 daar 69 laagtij. 
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        Planning verschijning Nieuwsblad 

DuBOS

Antwoorden  van de puzzel op blad 11 

Nr.  

Aanleverdatum 

kopy Nieuwsblad 

DuBOS 

bij redacteur of 

secretaris 

Bezorging Nieuwsblad 

DuBOS door onze           

bezorgers 

(uiterlijk) 

11  11 oktober 2021  2 november 

12  8 november 2021  30 november 

1 13 december 2021   4 januari 2022 

T H U I S W E R K E N 

Rectificatie 

De Goede Doelen Week is          
inmiddels gestart. 

Zoals u in het laatste nieuwsblad hebt kun-
nen lezen loopt op dit moment de Goede 
Doelen Week. U heeft een brief met         
retour-enveloppe in de brievenbus           
gekregen. Helaas is er in de brief              
genoemde rekeningnummer een fout      
geslopen.  Het nummer moet zijn: 

NL37 RABO 0336 3821 97 

U kunt  alsnog geld overmaken op dit reke-
ningnummer. Het is geen bezwaar als het 
geld na 18 september binnen komt op de 
rekening van de Goede Doelen Week       
De doelen kunnen zeker in deze moeilijke     
tijden uw gift heel goed gebruiken. 

E-mailadressen leden DuBOS 

Als redactie merken wij regelmatig dat we niet 

de juiste e-mailadressen hebben van onze le-

den. Indien je geen digitale versie van ons 

nieuwsblad ontvangt betekent dat we geen of 

het onjuiste e-mailadres van je hebben. Stuur 

even een bericht naar:                                      

c.gijsbers@kpnmail.nl (ledenadministratie)                           

Wij zorgen dan dat de gegevens aangepast   

worden in ons ledenbestand. 

WMO-cliëntenondersteuner 

Misschien bij u niet bekend maar Rien van den 

Boom uit Berlicum is de gecertificeerde cliënten-

ondersteuner voor o.a. DuBOS.  Omdat hij best 

veel aanvragen voor ondersteuning krijgt zou hij 

graag assistentie krijgen. Wie voelt zich geroe-

pen om deze vrijwilligerstaak mee op zich te ne-

men. 

Nadere informatie kunt u inwinnen bij onze se-

cretaris Gerard Verhoeven. tel: 06-30566666 of    

kbo-dendungen@hotmail.com 

 

Omschrijving                                         
WMO-Cliënten ondersteuner 

Cliëntondersteuners helpen mensen met een 
zorg- of hulpvraag de weg te vinden in het woud 
aan regelingen voor zorg en welzijn. Ze moeten 
daarbij onafhankelijk – vanuit het belang van de 
zorgvrager – kunnen denken en werken. Uit-
gangspunt is dat de cliëntondersteuner er is om 
samen met mensen helder te krijgen wat er no-
dig is aan zorg en ondersteuning en om te bekij-
ken hoe dat het beste geregeld kan worden. De 
cliëntondersteuners van KBO-Brabant werken 
volledig onbetaald, onafhankelijk en zijn gecertifi-
ceerd. Zij hebben een HBO-niveau en een oplei-
ding cliëntondersteuning van KBO-Brabant ge-
volgd. Omdat het vrijwilligers zijn worden zij in-
formele cliëntondersteuners genoemd.  


