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Maandelijks nieuwsblad voor en door leden DuBOS         Editie nr. 11      november 2021 

 

    

  
  

  

• Woensdag 10 november   19.30 uur          

Ladies-Night     Boer Goossens 

• Zondag  21 november                              

Intocht Sint Nicolaas Den Dungen 

• Maandag  29 november     19.30 uur                                 

BINGO              Litserborg                                      

 november 

. 

 

. 

 december 

• Donderdag 9 december   11.00 uur  

KERSTVIERING                                 

Parochiekerk & Boer Goossens 

• Zondag 19 december    14.00 uur   

Line & Stijldansen                           

Litserborg                                         

toegankelijk voor leden en niet-leden)

Entree DuBOS leden           € 2,50   p.p.         

Entree niet leden DuBOS    € 3,00   p.p.         

Woonwensenonderzoek 

Een tijdje geleden hebben wij u geïnformeerd over 
de WoonZorgvisie met betrekking tot het beleid in 
onze gemeente. Op dit moment zijn we een rap-
portage en inventarisatie aan het maken van de 
ingeleverde enquêteformulieren.  Ofschoon  de 
reacties en de terugontvangen formulieren niet 
overweldigd groot was kunnen we toch een goede 
analyse maken wat er leeft onder de senioren. On-
geveer 14% van onze leden heeft het enquêtefor-
mulier retour gestuurd. Bij de andere dorpskernen 
is dat nagenoeg hetzelfde.  

Op 11 november gaan we als gezamenlijke KBO-
afdelingen (Berlicum, Sint Michielsgestel, Gemonde 
en Den Dungen gebruik maken van het recht van 
inspreken naar de gemeenteraad. Op dat moment 
gaan we ook onze eindrapportage overhandigen 
aan dezelfde gemeenteraad. In het volgend 
nieuwsblad gaan wij u verder informeren over de 
ontwikkelingen omtrent WoonZorgVisie. 

DuBOS  fietsclub 
 
Vooral door de beperkingen vanwege Corona 
hebben we net als vorig jaar een min of meer 
beperkt aantal fietstochten kunnen organiseren. 
Daarom is het prettig dat onze laatste fietstocht 
een overweldigend succes was.  We hadden een 
mooie route uitgezet, die niet alleen veilig was 
maar waarbij we op plaatsen kwamen die voor 
sommige nieuw was. Maar vooral het prachtige 
aantal van 25 deelnemers, waaronder diverse 
nieuwe gezichten, geeft ons vertrouwen voor het 
programma voor 2022. Het organiserend viertal, 
Marietje, Jan, Rien en Henk dankt iedere 
deelnemer voor het meefietsen. 
Kortom, we gaan in de komende lente weer zo 
snel mogelijk aan de slag met het nieuwe 
programma. We zullen de data tijdig melden in 
deze nieuwsbrief. We wensen iedereen een goede 
winter en graag tot het volgende voorjaar. 
  
Vriendelijke groet 
Henk Sanders 
  



                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 2 

 

 

 

 

  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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Jeu de Boule club 
 
Vanaf begin juni was de ‘bouleclub’ gestart met de 
wekelijkse wedstrijdjes. Zowel donderdag als vrij-
dag waren er telkens een groep DuBOS leden leu-
ke jeu de boulewedstrijdjes aan het spelen. 
Donderdag o.l.v. Ben van Roy werd er recreatief 
gespeeld. Op vrijdag zat er meer wedstrijdelement 
in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd over de 18 speeldagen een uitgebreide 
scorelijst bijgehouden door Math Heiligers zodat er 
op de laatste speeldag op vrijdag 8 oktober een 
heuse prijsuitreiking plaats kon vinden. 
Deze prijsuitreiking werd gehouden in Litserborg 
onder het genot van koffie met gebak. 
 
De wedstrijden op vrijdag werden gecoördineerd 
door Sonja Blekkenhorst. 
Einduitslag van de Jeu de boulewedstrijden op de 
vrijdag(en). 
 
1e.   Math Heiligers 
2e.   Sonja Blekkenhorst 
3e.   Diny van de Broek 
 
Met dank aan de deelnemers bij deze leuke wed-
strijden . Maar ook zeker dank aan Sonja en Ben 
voor de keurig organisatie van de wekelijkse wed-
strijden. We hopen dat we april 2022 als het weer 
beter wordt weer aan de slag kunnen bij de Weg-
wijzer. T.z.t. zal er zeker weer een bericht in ons 
nieuwsblad komen. 

Najaarsprogramma 2021 

De leukste beurs voor 
de 50 Plussers in     
Brabant! 

18 t/m 23 januari 2022 
10.00 -17.00 uur 

Centre Koningshof Veldhoven 
 
Nadere info volgt in nieuwsblad december 

Beste DuBOS leden, 

 

Het is ons een groot genoegen 

om te melden dat Litserborg 

weer volop in beweging is. 

De volgende evenementen 

staan op de agenda. 

 

 

Pannenkoekenmiddag 

13 November 12.00-14.00 uur 

Grand-Café 

 

Stand-up Comedy 

30 Oktober 20.30 uur            

Litserborg club € 12.50 

 

Big Band Be-Flat 

14 November 14.00 uur       

grote zaal 

Gratis entree 

 

Tentoonstelling Marcel Rus en 

collega’s 

20 en 21 November            

10.00-18.00 uur                     

Gratis entree 

 

 

Groot Hevo Koor optreden 

12 December 14.30 uur 

Gratis entree 
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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 mis-
sen !! 
 
Overige gegevens DuBOS vindt u in ons       
algemeen informatieboekje.  

Volgende nieuwsblad                                   
nummer 12 (maand december).                                 
Kopij inleveren vóór 8 november 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: 

 
Dhr. Jos Mulders 

 

Mevr. Nelly Verhagen van 

Santvoort 

 

 

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. Stel je 

een bezoek vanuit DuBOS erg 

op prijs geef dit even door aan: 

Berdien Rijken: 073-594 2212 

Nieuwe leden aangemeld bij DuBOS:  

Dhr. Rien de Laat                                                   

Mevr. Toos Rovers                                               

Mevr. Helma de Haas                                                    

Dhr.  Gerard Swanenberg                                          

Mevr. Mien Swanenberg-van Ewijk                                                      

Mevr. Antonet Cooijmans-Slegers                        

Dhr. Leo Schuurmans                                               

Mevr. Andet Kuipers                                                            

Dhr. Niek Kuipers                                                

Mevr. Edna Weers-Woudsma                                    

Dhr. George van der Kolk     

DuBOS heet hen welkom en wenst deze nieuwe leden veel 

plezier met alle activiteiten van onze club. 

Jarigen 

Alle leden die de komende tijd jarig worden, alvast hartelijk 

gefeliciteerd. Met speciale aandacht voor de kroonjarigen 

en de leeftijd der heel sterken. Leden vanaf 90 jaar komen 

elk jaar opnieuw op de feestkalender. 

14 november Mevr. Jeanne van der Aa-Kuijpers        85 jaar 

18 november Mevr. Riek Jennissen-van der Donk      94 jaar

     

 

http://www.kbo-dubos.nl
mailto:c.gijsbers@kpnmail.nl


                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 6 

 

 

 

DuBOS is de belangenorganisatie voor senioren (50+) in de dorpskern Den Dungen/Maaskantje.  

Onze vereniging behartigt de belangen van alle senioren van 50 jaar en ouder binnen Den Dungen en 

Maaskantje en richt zich op de directe ondersteuning en vrijetijdsbesteding van onze leden.  

Wij zoeken voortdurend naar activiteiten en thema’s, die interessant zijn voor de verschillende leeftijdsca-

tegorieën binnen onze doelgroep. Ons streven is om een zodanig breed scala aan activiteiten te bieden 

dat het voor senioren uit onze dorpsgemeenschap aantrekkelijk is om lid te zijn van onze vereniging. 

DuBOS telt op dit moment bijna 500 leden. Ons pakket aan diensten en activiteiten is de laatste jaren 

enorm uitgebreid.  

 

Nu per 1 januari 2022 het parochieblad de Ware Jacob stopt met de papieren versie zien we toch gebeu-

ren dat vooral oudere mensen -waar ook onze oudere leden mee te maken krijgen -dit blad niet meer 

kunnen lezen-.  Dit komt hoofdzakelijk dat sommige senioren de ‘digitale mogelijkheden’ nog niet ‘eigen’     

gemaakt hebben. Wij zijn als DuBOS daarom een samenwerkingsverband (partnership) aangegaan met de 

redactie van de Ware Jacob. Dat betekent dat het blad vanaf 1 januari a.s. bij iedereen die zich aanmeld bij 

Redactie De Ware Jacob of lid is van DuBOS het fullcolour nieuwsblad van DuBOS ontvangt. We brengen 

het blad 12x per jaar uit met daarin ongeveer 4 pagina’s Ware Jacob nieuws. Dat nieuws  bestaat voorna-

melijk uit het parochienieuws en geen nagenoeg dorps-en/of verenigingsnieuws. Alle Ware Jacob leden  

die de keuze maken voor de papieren versie worden wel automatisch lid van DuBOS. Dit levert buiten het 

feit dat u het nieuwsblad ontvangt ook extra voordelen op. Deze nieuwe leden kunnen ook deel gaan ne-

men aan andere activiteiten binnen DuBOS. U als DuBOS lid bent daar al mee bekend als het goed is. Om-

dat DuBOS aangesloten is bij KBO-Brabant zijn deze voordelen integraal geregeld. 

 

We gaan dit unieke samenwerkingsverband aan  met de redactie van de Ware Jacob welke bestaat uit: 

Chantal van der Steen en Angelique Hendriks Deze dames zorgen voor de aanlevering van het parochiële 

nieuws wat wij opnemen, dat gaat op dezelfde wijze als voorheen. 

 

Om de drempel te verlagen hebben we geen leeftijdsgrens ingesteld voor nieuwe leden. Voor alle duide-

lijkheid de leeftijdsgrens van 50+ (regeling KBO Brabant) zetten wij voor dit mooie samenwerkingsverband 

opzij. Iedereen ongeacht de leeftijd kan zich opgeven voor het nieuwsblad annex nieuwe stijl Ware Jacob.    

 

Wij hopen dat door deze samenwerking iedereen op een mooie gepaste wijze de service kunnen bieden 

die bij ons past.                       

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen.                                            

Redactie Ware Jacob:   Chantal v.d. Steen, tel.nummer: 06-542 938 34 of administratie@warejacob.org   

Ledenadministratie DuBOS:  Cor Gijsbers, tel.nummer:  06-28177857  of c.gijsbers@kpnmail.nl 

 

 

DuBOS en De Ware Jacob gaan 
een uniek samenwerkingsverband 
aan. 

mailto:administratie@warejacob.org


                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 7 

 

 Woensdag 3 november    14.00 uur          

Breien                       Litserborg 

 Woensdag 10 november 14.00 uur             

Rikken en jokeren*    Litserborg 

 Woensdag 10 november   19.30 uur          

Ladies-Night            Boer Goossens 

 Woensdag 17 november    14.00 uur          

Breien                      Litserborg 

 Woensdag 24 november   14.00 uur        Rik-

ken en jokeren*   Litserborg 

 Maandag  29 november     19.30 uur                                 

BINGO                    Litserborg          

 Donderdag 9 december    11.00 uur                       

KERSTVIERING                                               

Parochiekerk Sint Jacobus de Meerdere    

Boer Goossens 

       * Rikken & Jokeren ook voor                      

 niet-leden DuBOS.  (deelname € 4,00) 

 
 
Strookje om aan te melden voor de Ladies Night 
     
Ladies Night voor woensdag  10 november a.s.     aanvang: 19.30 uur                                                       
(zaal open vanaf 19.00 uur) 
 
                                                                        O ik wil wel lid worden en betaal nu  € 6,00  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 5 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. 

Voor het rikken en jokeren vragen 

wij nog vrijwilligers om dit op 

toerbeurt mee te organiseren.   

Aanmelden kan via:                  

l.goossens12@t-mobilethuis.nl 
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  Heerkens Transport 
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Wie kent ons dorp…………...                                     

Elke maand publiceren wij een foto van een     

leuke plek of object in Den Dungen. Deze maand 

een niet gemakkelijk te raden foto. Hoe heet deze 

wiel ? 

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. Elke maand selecteren we weer  

opnieuw een mooie foto. 

Wat ons  als redactie wel verheugd, elke maand 

krijgen we steeds meer goede inzendingen bin-

nen . 

Dat geeft voor ons ook aan dat het DuBOS nieuw-

blad goed gelezen wordt. Hiervoor onze dank.  

Dan weten we ook dat we al ons werk niet voor 

niets doen. 

Zoals bekend,  gaan we onder de juiste inzending 

een winnaar kiezen. Dit doen we via een eerlijke 

loting. De winnaar wordt vermeld in het eerstvol-

gende DuBOS nieuwsblad. En krijgt een mooi 

boekt bloemen thuisbezorgd. 

Winnaar vorige maand (oktober): staat          

op pagina 12, bij de foto bloementuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BINGO-AVOND 

Heeft u er ook zo naar uitgekeken? We gaan 
weer een avond bingo spelen voor de gezellig-
heid, 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 lotnummer, 
en een boekje met bingokaarten. 

 

Wanneer:  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 binnenkomst uit-
sluitend met gepast geld. 

Opgeven kan tot 15 november het ingevulde 
antwoordstrookje inleveren in de DuBOS brie-
venbus, naast de infobalie,  Litserborg. 

        

BINGO deelname op:   O maandag 29 november 

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

O Ik ben  wel lid van DuBOS  O ik wil wel lid worden en betaal nu  € 6,00 extra voor      
 de rest van  2021 

Adres……………………………………………………… 

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

 

O ik wil graag een extra bingo-boekje  
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 Zwerfvuilactie  

Op 2 oktober jl. was het weer zo ver. Na een 
warme ontvangst met lekkere koffie bij Berdien 
en Toon Rijken gingen we, gewapend met 
plastic zak, handschoenen, prikstok en oranje 
hesje, op pad om ons dorp van zwerfvuil te 
ontdoen. De eerste ploeg was om 9.00 uur in-
gepland, de tweede om half 10. In totaal waren 
we met 25 vrijwilligers. De ons toegewezen wij-
ken waren, evenals bij de vorige actie in het 
voorjaar, al snel schoon. We werden wederom 
met koffie en cake onthaald.  

Ton van Boven kreeg een bloemetje uitgereikt, 
als dank voor het feit dat hij al vele jaren als 
kartrekker de zwerfvuilacties organiseerde.  Het 
stokje werd bij deze doorgegeven aan Berdien. 
Wel beloofde Ton zijn medewerking als 
“gewone" vrijwilliger bij de komende acties.  

In 2022 hopen we weer een beroep te mogen 
doen op de medewerking van de vrijwilligers. 
Zo kunnen we Den Dungen en Maaskantje 
schoonhouden van al het eventuele zwerfvuil.  

Sonja Blekkenhorst 

     Aanmeldstrookje   KERSTVIERING  ik / wij zijn aanwezig donderdag 9 december a.s. 

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

Adres……………………………………………………… 

Telefoonnummer………………………  /  mobiel  06-…………………… 

E-mailadres:…………………………….. 

 

Dit strookje inleveren voor  1 december a.s. in de DuBOS BRIEVENBUS naast de infobalie          

Litserborg of per mail naar: redactiedubos@gmail.com                                                                             

In de enveloppe zit … x 10 € bij voor de onkosten van deze dag. 

Kerstviering voor DuBOS leden   

donderdag 9 december 

De Kerstviering van DuBOS is ook dit jaar 
weer een dagprogramma: we beginnen om 
11 uur met traditiegetrouw een H. Mis in    
onze parochiekerk. Aansluitend gaan we sa-
men lunchen bij Boer Goossens, daarna is er 
een gezellig optreden dat wordt verzorgd 
door; 

“Best Leuk”  
(de deur bij Boer Goossens  gaat pas open 
als de kerk uit is) 

Tijdens het middagprogramma is er ruimte 
voor een gedicht, of een kerstverhaaltje. 
Heeft u een mooie tekst? Dan kunt u dat 
aangeven of alvast meegeven op het strook-
je. U mag het zelf voorlezen of iemand       
anders laten doen. 

We sluiten de dag rond 16.30 uur af met het 
samen zingen van een kerstlied.  
Uiteraard hopen en verwachten we dat      
iedereen deze bijzondere dag wilt bijwonen. 
Graag zien we u om 11 uur bij aanvang van 
de H. Mis in de kerk. 
 
Aanvang: 11.00 uur in de kerk 
Kosten:    € 10.00 p.p. 
 

Aanmelden:  Tot uiterlijk 1 december d.m.v. 
het invulstrookje + het geld samen in een 
enveloppe in de DuBOS-brievenbus bij de 
info-balie Litserborg. 

Kerstviering bij Boer Goosens alleen      
toegankelijk voor leden DuBOS. 
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Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 

pl. in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per 
adres 25 in hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 

31 water in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 
doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 53 geweldig 54 ge-
woon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chi-

nees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 he-

mellichaam 71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 Euro-
peaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoe-
ning 17 loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 

35 niet in werking 36 iedere persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 
flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 
52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 honingdrank 64 grappenmaker 

65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig. 

 

 

 

 

Even lekker puzzelen……   

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

 

Nieuwjaarsreceptie 

Den Dungen Wenst 

Dat…….. 

Datum: 9 januari 2022 

Tijd: 14.00 tot 18.00 uur 

    plaats: Litserborg 



                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 12 

 

        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) 

12  8 november 2021  30 november 

1 13 december 2021   4 januari 2022 

K R U I S S P I N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sluitingsdatum voor Rabo Club Support actie 

was op 25 oktober j.l.  

Wat u heeft kunnen ervaren, elk jaar doen er 

veel verenigingen en stichtingen mee aan deze 

actie. 

Dus voor veel mensen is het een moeilijke keuze  

voor wie je gaat kiezen. 

Toch hebben wij de ervaring dat er veel  sympa-

thie is voor DuBOS, dus het levert elk jaar veel 

stemmen op. 

Op dit moment weten we nog niet wat het eind-

resultaat van deze actie is.  Zodra dit bekend 

wordt gemaakt zullen we iedereen hier  zeker 

over informeren. 

Wij danken iedereen die zijn of haar stem uit-

bracht heeft op DuBOS. U steunt daar onze ver-

eniging op een enorme manier mee. 

Namens het Bestuur DuBOS, 

Cor Gijsbers (penningmeester) 

Mijn mooie bloementuin….. 

  
De oplettende lezers van het DuBOS-blad heb-

ben goed geantwoord dat het zoekplaatje van 

vorige keer inderdaad mijn tuintje is, gelegen in 

het Woud aan de Moerschot. Een tuintje vol 

dahlia’s, of zoals we op goed Dungens zeggen: 

‘Dahliassen’. Dahlia’s zijn echte ouderwetse 

(boeren)bloemen die met weinig aandacht on-

gelofelijk goed groeien en vele prachtige bloe-

men in alle soorten, kleuren en maten produce-

ren.  

 
De zachte zomer van dit jaar heeft ervoor ge-

zorgd dat de dahlia’s ontzettend goed gegroeid 

en gebloeid hebben. En het mooie is dat ik die 

bloemenpracht met heel veel mensen heb mo-

gen delen. Ontelbaar veel passanten zijn van hun 

fiets gestapt om de dahlia’s te bekijken, op de 

foto te zetten en 

te genieten van al 

het moois dat de 

natuur voort-

brengt. 

 
Helaas loopt het 

seizoen, nu het 

half oktober is, 

echt op een eind. 

Zodra de eerste 

nachtvorst komt 

is het over en uit, 

de dahlia’s zijn 

boven de grond 

dan in een keer 

afgestorven. En tot het zover is wordt het elke 

dag een beetje minder. In de wintertijd gaat de 

aandacht vooral uit naar het goed ‘overwinteren’ 

van de knollen. Daarnaast is het ook een leuke 

bezigheid om in de komende maanden wat 

nieuwe soorten te vergaren. Al met al geen 

treurnis, in tegendeel; nu komt de tijd om te zor-

gen voor nog meer moois volgend jaar! En ge-

lukkig kunnen we in de tussentijd genieten van 

vele mooie foto’s. 

 
Peter Raaijmakers 

 
 
Winnaar fotopuzzel vorige maand (oktober): 

Tiny Hairwassers 


