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Maandelijks nieuwsblad voor en door leden DuBOS         Editie nr. 12     december 2021 

 

    

  
  

• Maandag  29 november     20.00 uur                                 

BINGO              Litserborg                

(Afgelast i.v.m. nieuwe Corona        

                            maatregelen)                               

 november 

 december 

• Donderdag 9 december   11.00  uur  

KERSTVIERING                                 

Parochiekerk & Boer Goossens 

 

 

• Zondag 19 december       14.00 uur   

Line & Stijldansen                           

 De Ware Jacob  // DuBOS 
 
In de vorige editie van ons nieuwsblad hebben we 
uitgebreid aandacht geschonken aan de unieke 
samenwerking tussen De Ware Jacob en DuBOS.  
Echter in ons enthousiasme hebben we een foute 
naamsvermelding gedaan. 
Angelique Hendriks moet zijn: Angelique Haex.    
De naam van Chantal van der Steen is helemaal 
correct. Met deze twee dames hebben wij als    
redactie DuBOS mooie afspraken kunnen maken. 
 
Vanaf eind december (uitgave 1-2022) komt de 
eerste uitgave uit waarin het parochieel nieuws 
wordt opgenomen. 
 
Verder in dit blad een bijdrage van Pastor van 
Beurden waarin een terugblik wordt gedaan op de 
50 jaar papieren Ware Jacob.  Vanzelfsprekend zijn 
we erg blij dat onze Pastor en Ere-lid het samen-
werkingsverband van harte toejuicht. 

 januari 

• Zondag  9 januari         14.00  uur       

Nieuwjaarsreceptie     DDWD                         

LItserborg 

• Donderdag 13 januari   13.30 uur   

Toneeluitvoering KBO Gestel                       

Boer Goossens                                        

Alleen toegankelijk voor leden 

DuBOS       

• Maandag  17 januari     20.00 uur                                 

BINGO              Litserborg                                      

             

De uitslag van de Rabo Club Support 

actie 2021 is bij het aanmaken van dit 

blad nog niet bekend. Wel hebben we 

inmiddels gezien dat we dit jaar bijna 

200 stemmen hebben gekregen.   

Dat zou kunnen betekenen dat we op 

deze manier een leuke financiële in-

jectie krijgen via deze actie. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken 

die hun stem uitgebracht hebben aan 

onze vereniging. Zodra de uitslag      

definitief bekend is komen we hier via 

dit blad op terug. 
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De Ware Jacob en DuBOS 

Ik zie voor me nog het beeld uit september 1970. 

Het toenmalige bisdomblad maakte bekend dat ze 

geen parochieberichten meer konden opnemen 

omdat het beschikbare budget te klein was. Aan 

tafel zaten Mister Toelen, Cor van den Oetelaar, 

Henk van der Aa, pastor Verhoeven, pastoor Cox en 

ondergetekende. Pastoor Cox kwam met het    

voorstel om met een eigen parochieblad te        

beginnen. Het kerkbestuur steunde de plannen en 

met kerstmis 1970 verscheen het eerste nummer. 

Huis aan huis verspreid, gemaakt op een bovenka-

mer op de pastorie met kapelaan Verhoeven als de 

technische man. Het ledental groeide langzaam uit 

tot 1500. In de loop der jaren breidde het 

“machine” park zich uit. Er werden machines ge-

leased, en gelukkig konden we tot op de dag van 

vandaag blijven beschikken over veel vrijwilligers 

die zorgden dat de copy kant en klaar werd aange-

leverd op de drukkerij, waarna de drukkers aan de 

slag konden en vervolgens onze bezorgdienst. Het 

liep allemaal gesmeerd. Tot 2021. 

We zitten nu met hetzelfde probleem als het      

bisdomblad in 1970. Het budget is te klein           

geworden om De Ware Jacob op papier te kunnen 

blijven drukken. De leasetijd van de machines loopt 

af op 1 januari en een nieuwe periode van nog 

eens vier jaar kunnen we niet overzien. Vandaar het 

pijnlijke besluit om dan maar digitaal te gaan. 

Gelukkig springt de redactie van DuBos nu in de 

bres. “De oudere leden hebben moeite om De   

Ware Jacob digitaal te lezen en ons ledenblad wil 

graag de parochieberichten opnemen”.               

Een geweldig voorstel dat de pijn van het verdwij-

nen van De Ware Jacob op papier wat draaglijker 

maakt. 

De redactie van De Ware Jacob verleent dan ook 

graag alle medewerking om dit plan te doen slagen 

en we hopen stiekem dat daardoor ook nog het 

ledental van DuBos zal toenemen, een vereniging 

waarvan ik met trots erelid mag zijn. 

Warme groet uit de Pilotenstraat. 

Pastor Chris van Beurden 

Seniorenkoor “Zang en Vriendschap” 

Graag stel ik ons koor aan U voor  ……… 

Seniorenkoor “Zang en Vriendschap” een koor dat 

opgericht werd op 2 oktober 1996 onder de naam 

“KBO koor Zang en Vriendschap Den Dungen”. Nu 

ik dit zo opschrijf realiseer ik me dat we dit jaar    

25 jaar bestaan. Door de Coronaperikelen nog niet 

eerder bij stil gestaan. Ons koor bestaat uit zo’n    

30 tal enthousiaste zangers en zangeressen, die 

elke woensdagmiddag met veel plezier in “de      

Litserborg” onder leiding van Peter Sep onze diri-

gent. Plezier in zingen staat bij ons voorop, daar-

naast vinden wij het ook belangrijk om onze lie-

deren goed ten gehore brengen. Nederlandse,   

Engelse, Duitse en zelf Russische liederen zitten in 

ons repertoire. Onder normale omstandigheden 

treden wij graag op in verpleeg –en verzorgings-

huizen en ook verzorgen wij met veel plezier de 

jaalijkse kerstviering van “Seniorenvereniging 

DuBOS” in onze plaatselijke kerk. Cement van onze 

groep is Zang en Vriendschap …. Optimisme onze 

leidraad ….. Samen hebben we veel plezier in het 

samen zingen en de gezelligheid met elkaar. 

Mocht u zich door dit alles geïnspireerd voelen…. 

Kom dan eens vrijblijvend op woensdag bij ons 

binnenlopen en meezingen. U bent van harte wel-

kom! Wij  repeteren van  14.00 uur 15.00 uur en 

daarna drinken we gezellige nog kopje of thee. 

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot  éèn 

van de bestuursleden.  

Nelly de Jong (voorzitter)      06-13934029.  

Jeanette van de Aa-Vorstenbosch (secretaris)         

06-43840460. 

Onderstaand een foto van een aantal leden 

van het seniorenkoor “Zang en Vriendschap” 
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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.kbodubos.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 1 (maand januari).                                 
Kopij inleveren vóór 10 december 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 

 

Lidmaatschap opgezegd: 

Dhr. Jos van Gennip 

Dhr. Martijn Toelen 

Nieuwe leden aangemeld bij DuBOS: 

Dhr. en Mevr. Jo en Joke Hemmen-Kastelijn 

Mevr. Ria van Boven-Kapteijns 

Mevr. Sjan van den Hurk-Sleutjes 

Mevr. Tracy Diercks 

Dhr. en Mevr. Rien en Thil Meulenbroek-van Liempd 

Mevr. Willy Wonders-van de Sande 

Mevr. Anneke Huijgevoort—Ondersteijn 

DuBOS heet hen welkom en wenst deze nieuwe          

leden veel plezier met alle activiteiten van onze club. 

 

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 

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. 

30 november Mevr. Lena Nistelrooij-vd Brand      85 jaar 

4 december Mevr. Diny Willems- van de Ekart      85 jaar 

12 december Mevr. Jo van Lamoen-Foolen           91 jaar 

13 december Mevr. Marietje Pijnappels-vd Steen 85 jaar 

17 december Dhr. Ton van Boven                          80 jaar 

http://www.kbo-dubos.nl
mailto:c.gijsbers@kpnmail.nl
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De Hoekse en Kabeljauwse 

twisten 
 

Tijdens de geschiedenisles op school leerden we 
over de Hoekse en Kabeljauwse twisten.  
De Hoekse en Kabeljauwse Twisten (1345-1492) is 
de benaming die historici hebben gegeven aan een 
roerige periode in de geschiedenis van het graaf-
schap Holland en Zeeland gedurende de la-
te middeleeuwen. Het conflict ging over wie er 
recht had op de macht in deze graafschappen. 
 
Op donderdag 13 januari a.s. speelt de toneel-
groep van de Gestelse KBO afdeling het blijspel 
‘De Hoekse en Kabeljauwse Twisten, geschreven 
door D.J. Eggengoor.  
Deze toneeluitvoering vindt plaats in de grote 
zaal Boer Goossens. Tijd: 13.30– 17.00 uur 
 
Ook in dit blijspel gaat het over een conflict. 
Het verhaal speelt zich af ergens in de vorige 
eeuw, toen de gulden nog het wettige betaal-
middel was in ons land. 
 
Een oude varkensschuur die van ellende zowat in 
mekaar zakte en een uur in de wind stonk is eens, 
heel lang geleden, de bron geworden van een ja-
renlange voortslepende vete tussen de families 
Hoek en Kabeljauw. En de nazaten…. Zij twistten 
voort…. De Hoeken van nu beheren momenteel 
een modern landelijk hotelletje en de Kabeljauwen 
zijn boeren gebleven. Maar de haat is er niet min-
der om. Tenminste niet van de kant van de Kabel-
jauwen, die nog leven en boeren zoals er honderd 
jaar gelden geleefd en geboerd werd. Koken op 
een turffornuis en gekleed gaan in jurken en pak-
ken uit het jaar nul! Maar o die rampzalige en te-
genwoordig niets ontziende jeugd, die geen eer-
bied heeft voor tradities en oude geschillen. Een 
jonge Hoek heeft zijn zinnen gezet op een jonge 
Kabeljauw. De trutten van Kabeljauw tegenover de 
modern denkenden van Hoek. Kom daar maar 
eens uit…. 
 
 

Toneeluitvoering 

Aanmeldstrookje   TONEELUITVOERING  ik / wij zijn aanwezig                                                          
                                                                                                                donderdag 13 januari  a.s. 

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

   Adres……………………………………………………… 

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

   E-mailadres:…………………………….. 

In de enveloppe zit … x € 7,50 per persoon bij voor de onkosten van deze dag 
 

Bij binnenkomst ontvangt u een koffie of thee, en is 

er gelegenheid om muntjes voor de consumpties te 

kopen. De prijs van een muntje bedraagt € 2,50. 

Tijdens de pauze worden er weer lootjes verkocht, 

waarbij u mooie prijzen kunt winnen. 

 

Deze middag is uitsluitend voor DuBOS leden. 

U kunt zich aanmelden tot 4 januari. 

Aanmelden d.m.v. onderstaand strookje samen 

met het geld (in een enveloppe) in de bekende 

DuBOS-brievenbus doen bij de infobalie Litser-

borg. 

Let op: Vol =vol !!! 

 

Kosten: € 7,50 p.p. (alleen voor leden) 

https://historiek.net/c/middeleeuwen/
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 Maandag 29 november     20.00 uur          

BINGO                                Litserborg  

(Afgelast i.v.m. nieuwe Corona                                       

                                    maatregelen)      

 Woensdag 1 december      14.00 uur               

Rikken  en Jokeren              Litserborg     

 Woensdag 8 december      14.00 uur                      

Breien                                  Litserborg                        

 Donderdag 9 december      11.00 uur                       

KERSTVIERING                                               

Parochiekerk Sint Jacobus de Meerdere    

Boer Goossens 

 Woensdag 15 december      14.00 uur       

Rikken en jokeren                 Litserborg 

 Zondag 19 december          `14.00 uur               

Line dance  & Stijldansen     Litserborg 

 Woensdag 22 december      14.00 uur     

Breien                                    Litserborg 

 Woensdag 5 januari             14.00 uur        

Breien                                   Litserborg                                                          

 Woensdag 12 januari          14.00 uur           

Rikken en jokeren               Litserborg 

 Donderdag 13 januari         13.30 uur        

Toneeluitvoering                 Boer Goossens 

 

Voor het rikken en jokeren vragen 

wij nog vrijwilligers om dit op 

toerbeurt mee te organiseren.   

Aanmelden kan via:                  

l.goossens12@t

Krabberklets 2022 

De jaarlijkse Krabberklets wordt gehouden op 

3, 4, en 5 februari. Deze avonden worden ge-

houden in de grote zaal bij Boer Goossens.      

De start voor de verkoop van deze kaarten 

gaat in vanaf de middag dat er Kerst op het 

plein wordt georganiseerd. Dat is dit jaar op 

zaterdag 11 december.                                

Prijs per kaart is € 11,00. 

U als DuBOS-lid heeft de mogelijkheid om     

kaarten voor de donderdagavond in de voor-

verkoop te bestellen. De kaarten krijgt u dan 

vooraf in de bus thuisbezorgd. 

Let op: deze voorverkoop geldt alleen voor 

de donderdagavond !!! 

Bestellen kan d.m.v. onderstaand strookje sa-

men met het geld (in een enveloppe) in de 

bekende DuBOS-brievenbus te doen bij de 

in-

Aanmeldstrookje voor:  KRABBERKLETS                                                                                  
ik / wij zijn aanwezig donderdag 3 februari a.s. bij Boer Goossens 

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

   Adres……………………………………………………… 

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

   E-mailadres:…………………………….. 

In de enveloppe zit … x € 11,00 per persoon bij voor de entree van deze avond. 
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Wie kent ons dorp…………...                                     

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. Elke maand selecteren we weer  

opnieuw een mooie foto. 

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 

boeket bloemen thuisbezorgd. 

Foto van de maand november was op de ringdijk 

gemaakt bij het Vossengat. 

Winnaar vorige maand (november):  

 

 

 

Harrie de Laat 

Woonwensenonderzoek 

In de uitgave van september zat een bijlage 

bij om deel te nemen aan een enquête voor 

woonwensenonderzoek onder de senioren 

in de gemeente Sint Michielsgestel.          

Ofschoon we een gering aantal formulieren 

terug hebben ontvangen hebben  -

ongeveer 15%- is er een duidelijk overzicht 

wat hoe de 55+ denken over het hun speci-

fieke woonwensen.  Op 4 november jl. heb-

ben we een rapportage overhandigd aan de 

gemeenteraad, na een inspreekmoment van 

onze KRING-voorzitter Thieu Dollevoet. 

We spreken nu de hoop uit dat de gemeen-

teraad met onze gegevens aan de slag gaat 

en dat we op een redelijk termijn plannen 

ten uitvoer komen. 

Nu zijn wij niet alleen als KBO-afdeling die 

hier een bepaalde visie op hebben. Ook an-

dere belangenverenigingen en actiegroe-

pen vinden hier iets van.  Ook de gemeen-

teraad praat hier erg veel over, echter  

daadwerkelijke acties blijven tot nu toe zeer 

beperkt. 

Waar wij als DuBOS ons erg op toespitsten 

zijn de plannen rond De Blauwe Scholk, 

Wonen op de Donk, Knarrenhof Veldstraat 

en plan Jacobs aan het Grinsel. 

Wie deze rapportage  –welke is overhan-

digd aan de gemeenteraad– op 11 novem-

ber wil ontvangen kan zich hiervoor aan-

melden bij:  kbo-dendungen@hotmail.com 

of 06-83209255  (Jan Cooijmans) 

De kosten van dit document zijn € 2,50 per 

stuk. 

Ladies Night succesvol ! 

Eindelijk was het dan zover, na enkele keren uitzet 

vanwege Corona kon op 10 november dit        

evenement doorgaan. Het was een gezellige 

avond met cabaretoptredens van:                                                       

           “witte gè da nog”                      

deze groep heeft verschillende mooie optre-

dens verzorgd met liedjes en sketches, erg 

leuk en herkenbaar.  Ook had de organisatie 

een leuke quiz in elkaar gezet tussen de op-

tredens door werden we voorzien van een 

natje en een droogje op z’n tijd. Terugkijkend 

een heel gezellige en goed georganiseerde 

avond. 

Dank aan de dames van de Activiteitencom-

missie voor de keurige organisatie. 
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programma maand december 

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

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

Adres……………………………………………………… 

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

E-mailadres:…………………………….. 

Denkt u aan de QR-code of en negatieve testuitslag als u deze dag komt !!! 

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  € 10,00 p.p.  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. 

 Vanaf begin december is de  

Oliebollenkraam er weer! 

Elk weekend op  

zaterdag en zondag. 

 

Zaterdag 11 december: 

Kerst op het plein. 

  Geen Kerstmarkt wel andere            

alternatieve attracties 

 

Zondag 12 december: 

Hevo koor! 

Kijk op onze sociale media  

of  website voor 

meer info. 

 

Zondag 19 december 14.00 uur          

Line & Stijldansen                                           

(zie ook elders in dit blad)                

  

Wij hanteren bij Litserborg  

de geldende regels   

in verband met corona. 

  

We zien u graag voor een  

kop koffie met wat lekkers. 
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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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Even lekker puzzelen……   

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

 

Tijd: 14.00 tot 18.00 uur

Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 

houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 
25 deel v.h. hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 

voegwoord 33 errore excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 
jaartelling 42 meisje 45 in het nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 
luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere 57 lectori salu-

tem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in hoge 

mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 her-
komst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 
Spaanse groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 

toename 32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. 
korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 
47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testament 61 plaag-

geest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord. 
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        Planning verschijning Nieuwsblad 

Kerstmarkt in Den Dungen gaat 
jammer genoeg niet door!     
                                                                 
De Kerstmarkt in Den Dungen gaat dit jaar helaas 

niet door. Vanwege onder andere de op dit mo-

ment sterk stijgende Corona - besmettingsgevallen 

zijn de gezondheidsrisico’s te groot om onder deze 

omstandigheden een Kerstmarkt te organiseren. 

Voor de organisatie zou het op basis van de huidi-

ge Corona-maatregelen, o.a. QR code controle, af-

stand houden en handhaving mondkapjesplicht, al 

een uitdaging worden om alles in goede banen te 

leiden en aan alle regels te voldoen. Maar daar 

komt nog bij dat er zeer binnenkort waarschijnlijk 

nog strengere Corona-regels gelden en van kracht 

zijn op de dag van de Kerstmarkt zelf.  

De Kerstmarkt zou op zaterdag 11 december weer 
onderdeel van het gezellige evenement Kerst Op 
Het Plein worden, bij de Litserborg. De grote kerst-
boom op het plein komt er wel en dit geldt ook 
voor de mini-zweefmolen en een mini-draaimolen. 
Er gaat ook een treintje rijden vanaf het plein door 
een deel van Den Dungen.  

DuBOS

Antwoorden  van de puzzel op blad 11 

Nr.  

Aanleverdatum 

kopy Nieuwsblad 

DuBOS 

bij redacteur of 

secretaris 

Bezorging Nieuwsblad 

DuBOS door onze           

bezorgers 

(uiterlijk) 

1 10 december 2021   4 januari 2022 

V O G E L T R E K 

‘KERST-UUR’ MET HET                          
  GESTELS GEMENGD KOOR 

Het Gestels Gemengd Koor maakt zich op voor 
een sfeervol ‘Kerst-uur’ op zondag 12 december in 
Sint Michielsgestel. De vele trouwe bezoekers    
weten dat het koor staat voor een fijn uur vol   
muziek en inspirerende woorden. Het Vughts 
Mannenkoor, zal dit jaar een gastoptreden verzor-
gen. Beide koren staan onder de bezielende lei-
ding van Wilma van der Schoot. Zij zingen een 
paar mooie nummers gezamenlijk. Het publiek kan 
meezingen met welbekende kerstliedjes, die ge-
projecteerd worden. 

De pianobegeleiding is in handen van Margret 
Bekkers, het orgel wordt bespeeld door Agnes van 
de Loo. Judith Roelofs, die al enige jaren haar me-
dewerking verleent, zingt weer een prachtige solo.     

Traditiegetrouw is het ‘Kerst-uur’ gratis, met na 
afloop ‘de mandjes’ om uw waardering te tonen. 
De organisatie van dit ‘Kerst-uur’ betrekt hier een 
goed doel bij. Een deel van de opbrengst van de 
mandjes gaat naar hospice Parunashia in Sint Mi-
chielsgestel.  

Begin de Kersttijd in Kerststijl! Van harte welkom 
op zondag 12 december om 16.00 uur in een     
donkerende, stemmige Michaëlkerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


