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Maandelijks nieuwsblad voor en door leden DuBOS          editie jaargang 2 - nr. 1      januari 2022   

 

    

  
  

Iedereen fijne feestdagen en de beste    

wensen voor 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
Bij het uitbrengen van dit nieuwsblad zitten we 
luttele momenten voor de feestdagen. Iemand  
fijne feestdagen toewensen en 'de beste wensen' 
geven voor het komende jaar is wat bij deze tijd 
hoort. Wat erg jammer is dat we gelijk na het uit-
brengen van het vorig nieuwsblad weer in een 
nieuwe fase “lock-down” terecht zijn gekomen.  
We moeten noodgedwongen weer een aantal    
activiteiten annuleren en stilleggen omdat we   
gewoon aan onze gezondheid moeten denken 
maar ook aan die van onze medemens. 
 
Ondanks dat het afgelopen jaar niet precies heeft      
gelopen dan andere jaren vind ik deze tijd van het 
jaar ook een prima moment om kort terug te blik-
ken en zeker vooruit te kijken. 
Het eerst wat dan bij me op komt, is dat ik ieder-
een wil bedanken voor 'het oude jaar'. Wat doen 
we veel met elkaar! Dat met veel vrijwilligers!  En 
wat doen we dat goed en met veel plezier! 
Ik vind het mooi dat er zoveel mensen genieten 
van DuBOS als vereniging.  Zoals altijd is het niet 
vanzelfsprekend dat we alles voor elkaar krijgen 
wat we met elkaar bedenken. Maar met inzet van 
veel vrijwilligers krijgen we toch veel zaken voor 
elkaar,  Niet altijd gaat het helemaal perfect. Maar 
laten we van die dingen die nog niet gaan zoals 
we willen, lering trekken en het komend jaar weer 
nét iets beter doen met elkaar. 
Laten we ook in 2022 weer met veel plezier 'ons 
ding' doen bij DuBOS. 
 
 
Via deze weg doe ik het gewoon…..., namens het 
bestuur wens ik iedereen het allerbeste voor dit 
nieuwe jaar, allemaal een gezond en gelukkig 
2022 ! 
 
 
Namens het bestuur, 

Jan Cooijmans (voorzitter) 

              Contributie 2022 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2022 begint voor onze vereniging 
zeer goed. Door de samenwerking met        
De Ware Jacob hebben we ruim 65 nieuwe 
leden kunnen verwelkomen. Onze vereniging 
telt op 1 januari 2022 maar liefst 575 leden.  

Voor de penningmeester is het begin van het 
jaar altijd een drukke tijd. De contributie moet 
geïnd worden. Wij vragen onze leden om 
vóór 31 januari de contributie van  € 25,00 
over te maken op NL 21 RABO 0112 9090 35 
ten name van DuBos onder vermelding van 
uw voor- en achternaam.                           
Voor gastleden ( leden die ook lid zijn van een 
andere KBO vereniging) bedraagt de contri-
butie € 15,00 

Voor meer informatie:  

Cor Gijsbers 06-28177857  

of 

c.gijsbers@kpnmail.nl 
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Personalia: 

Overleden: 

Mevr. Riet Kapteijns-van Bokhoven 

Mevr. Jeanne v.d. Aa-Kuijpers 

 

 

 

 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 

                ************************************** 

Lidmaatschap DuBOS opgezegd per 31 december : 

Dhr. Herman Geerlings                                                       

Mevr. Els van Nielen-van Kessel 

                                   

                ************************************* 

Nieuwe leden aangemeld bij DuBOS:                               

DuBOS heet de nieuwe leden van harte welkom en 

wenst deze veel plezier met alle activiteiten bij onze 

club. Elders in dit blad een overzicht van de leden die 

aangemeld zijn via onze ledenadministratie.                

Deze database is dan bijgewerkt tot 14 december 2021. 

                ************************************* 

Zieken 

Wie als zieke onverhoopt nog niet in beeld kwam wen-

sen wij vanuit onze vereniging veel sterkte en beter-

schap toe. Namens DuBOS willen wij hier wel aandacht 

voor hebben vanuit de  Lief & Leedclub. Dus, indien u 

hier prijs op stelt……..…graag een telefoontje naar:  

Berdien Rijken  tel: 073-5942212 

 

 

 

Jarigen 

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

telijk gefeliciteerd. Met aandacht voor de 80, 90 jarige en 

in deze uitgave speciaal aandacht voor de 100 jarige. 

7  januari:  Mevr. Stien Smulders-.v.d. Aa       100 jaar 

11 januari   Dhr. Walter Hairwassers                 80 jaar 

Dit nieuwsblad is een uitgave van: 

KBO – DuBOS   Den Dungen 
 
Secretariaat: 
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 
 
Redactie De Ware Jacob: 
Chantal van der Steen 
Angelique  Haex 
 
Redactieadres DuBOS: 
redactiedubos@gmail.com 
 
Redactie De Ware Jacob: 
de.ware.jacob@live.nl 
 
Bezorging nieuwsblad: 
Marianne Jennen 
Tonny Mulders 
Nelly de Jong 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
Als u familieleden, vrienden of kennissen hebt 
die lid willen worden, dan kunnen zij zich 
aanmelden via de ledenadministratie. 
 
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 doorgeven.  
Dan hoeft u ons Nieuwsblad niet te missen !! 
 
Ledenadministratie (algemeen): 
Cor Gijsbers 
Telefoonnummer 06 28177857 
e-mail: c.gijsbers@kpnmail.nl 

http://www.kbo-dubos.nl
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Alle activiteiten onder voorbehoud  i.v.m. de 
Corona regelgeving. 

 

 Woensdag 5 januari             14.00 uur        

Breien                                   Litserborg   

 Nieuwjaarsreceptie Den Dungen Wenst Dat   

zondag 9 januari                                           

Nieuwjaarsreceptie gaat niet door !!!                                                        

 Woensdag 12 januari          14.00 uur           

Rikken en jokeren               Litserborg 

 Donderdag 13 januari         13.30 uur        

Toneeluitvoering                 Boer Goossens 

Toneeluitvoering gaat niet door !!! 

 Maandag 17 januari            20.00 uur             

Bingo                                   Litserborg 

 Woensdag 19 januari          14.00 uur        

Breien                                  Litserborg  

 Woensdag 26 januari          14.00 uur           

Rikken en jokeren                Litserborg 

 Woensdag  2 februari         14.00 uur                

Breien                                   Litserborg 

 Donderdag 3 februari         20.00 uur             

Krabberklets                        Boer Goossens 

 

Activiteiten maand januari : 

2 januari: De langste tafel. 

11.30 tot 13.00 uur 

€ 6,50 per persoon. 

16 januari: Poppenkast 

16 januari pannenkoeken eten. 

Hebt u al  

gezien dat wij prachtige nieuwe   

biljart lakens op  

beide  

biljarts hebben… 

 

 

 

Wij wensen u allen namens 

het hele team van  

Litserborg fijne feestdagen 

en een goed en gezond 

2022!! 
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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 
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Komt u ook gezellig naar de        
DuBOS-Bingo avond? 

We gaan weer een avondje bingo spelen voor de 
gezelligheid, maar natuurlijk ook voor de mooie 
prijzen. Iedereen gaat met een prijs naar huis! 

En wie weet wint u nu de hoofdprijs.  

Ontvangst met koffie of thee, koekje, en  een 
boekje met 10 bingokaarten. 

Vanwege praktische regelingen bij de Litser-
borg begint de avond om 20.00 uur ( als de 
RIVM maatregelingen dit toestaan) 

Wanneer:                                                            
Maandag 17 Januari, 21 Februari, 28 maart 

Waar:   Ontmoetingscentrum Litserborg 

Aanvang:   20.00 uur 

Kosten leden:    € 7,50 / niet leden betalen € 10,= 

Extra boekje:     € 2,50 

Consumpties zijn voor eigen rekening. Graag met 
gepast geld betalen a.u.b. 

Opgeven kan nog tot  één week voor aanvang 
van betreffende datum het ingevulde antwoord-
strookje in een enveloppe doen.                                                                 
inleveren in de brievenbus bij Lisette Goossens 
op Grinsel 6 of in de DuBOS brievenbus bij de 
infobalie Litserborg 

BINGO deelname op:    O maandag 17 januari                                                                                                         

`                                                                 O maandag 21 februari                                                                                                                 

`                                                                 O maandag 28 maart 

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

Adres………………………………………………………………………………………………… 

 

O Ik ben  wel lid van DuBOS O ik ben geen lid van DuBOS, betaal € 10,00 

  

Telefoonnummer…………………………… mobiel nummer:  06-……………………………. 

 

Maandelijks zoekplaatje:                                     

                 wie weet waar ?? 

Elke maand publiceren wij een foto                       

(zie onderstaand) van een leuke plek of object in 

Den Dungen of omgeving. 

Weet je waar de foto gemaakt is stuur de oplossing 

door aan: redactiedubos@gmail.com                                                                   

of deponeer een briefje in de bus op adres      

Heesterveld 2.  

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 het mooie 

landgoed D’n Hooidonk / Arboretum van de     

Fam. v.d. Biggelaar. Gewoon een prachtige omge-

ving waar je kunt genieten van ruim 2200 bomen 

die daar de afgelopen jaren gepland zijn. 

Winnaar vorige maand:                

Willy Wonders 
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Yoga lessen 

Tonnie Schuurmans – van Grinsven heeft aangege-
ven dat ze na ruim 8 jaar gaat stoppen met de   
yoga lessen bij DuBOS. Ook Toos Smits stopt als 
coördinator van de Yoga club. Wij vinden dat erg 
jammer dat deze twee dames stoppen met hun 
taak. Op 20 december heeft Tonnie haar laatste les 
gegeven. Toen ons als bestuur deze informatie ter 
ore kwam zijn we gelijk aan de slag gegaan.        
We willen de yogalessen graag door laten gaan. 
Voor deze activiteit is veel animo. We hebben    
inmiddels een nieuwe coördinator in de persoon 
van Sjan Smits. Omdat de situatie nog onzeker is 
m.b.t. het virus hebben we als bestuur besloten om 
de yogalessen even ‘n paar weken stop te zetten. 
We willen immers op een -CORONA-VEILIGE– ma-
nier deze lessen uitvoeren. In het nieuwsblad van 
februari nr. 2 / of de website van DuBOS  komen 
we terug op het vervolg van yogalessen. 

 

 

 

 

Maandelijks zoekplaatje:                                      

Elke maand publiceren wij een foto van een 

dendungen@hotmail.com                                                                                         

of deponeer een briefje in de bus op adres      

Onder de juiste inzendingen verloten wij elke 

maand een leuke prijs. De winnaar wordt ver-

blad. Vorige maand  was de foto gemaakt op 

n Hooidonk / Arbore-

tum van de Fam. v.d. Biggelaar. Gewoon een 

van ruim 2200 bomen die daar de afgelopen 

Website  

We hebben u in de laatste edities van ons     
nieuwsblad aangegeven dat we een compleet 
nieuwe website hebben voor onze vereniging. 

www.kbodubos.nl 

Op deze website vindt u werkelijk alles wat u 
van DuBOS moet weten. Gewoon het bezoe-
ken waard! U kunt via de bovenstaande link 
naar onze website. Maar wat we nog fijner 
zouden vinden dat u een reactie geeft op 
wat u ziet op de website. Misschien kunnen 
we nog verbeteringen aanbrengen. 

Nieuwe informatiegids  

Enkele jaren geleden heeft het toen zittend be-
stuur een keuze gemaakt om periodiek een in-
formatiegids uit te brengen.  Was in die tijd een 
goeie beslissing !!! Gewoon zorgen dat je leden 
goed worden geïnformeerd over alle zaken bin-
nen de vereniging. Maar ook een naslagwerk 
waar je alles in één oogopslag terug kunt vin-
den. We gaan deze informatiegids z.s.m. ver-
spreiden onder onze leden. Omdat we nog en-
kele kleine wijzigingen aan moeten brengen zal 
deze gids bij de volgende editie van ons nieuws-
blad toegevoegd worden. 

Bewaar dit mooie boekje zorgvuldig. De kosten 
voor het samenstellen en drukken  van de infor-
matiegids zijn te hoog om dit elk jaar opnieuw te 
doen. Dus de bedoeling is dat we de komende 
(3) jaar hiermee vooruit kunnen. 

Voor de leden die ‘digitaal zijn ingesteld’, de  
informatiegids is ook op onze website in te zien. 
Voordeel daarvan is wel dat we de gids op elk 
moment kunnen aanpassen zodra er wijzigingen 
zijn.  

Bezorgers nieuwsblad 

In De Ware Jacob  werd een oproep gedaan voor 
bezorgers van ons nieuwsblad. Op deze oproep 
werd massaal gehoor gegeven. De verantwoor-
delijke personen binnen onze vereniging        
Marianne Jennen en Cor Gijsbers hebben inmid-
dels contact gehad met alle bezorgers. Daarbij is 
een compleet nieuwe indeling gemaakt van de 
rayons. Wij zijn iedereen die hier zijn of haar me-
dewerking wil gaan verlenen aan de bezorging 
van het nieuwsblad erg dankbaar dat ze elke 
maand dit blad bij onze leden willen gaan bezor-
gen. 

 

De organisatie van de Senioren Expo heeft uit  
veiligheidsoverwegingen besloten de beurs te 
verplaatsen van januari 2022 naar mei 2022.     
Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei zijn  
bezoekers van harte welkom! 

Vrijkaarten die waren uitgedeeld onder de Ons 
bezorgers blijven geldig voor mei. 

 

 

 

De opbrengst van Rabo Clubsupport was dit jaar      

   € 812,50                 
Dat is gezien voorgaande jaren iets minder.  

Toch zijn we heel blij met deze opbrengst.      

Het aantal stemmen voor onze club  bedroeg 

117. Dat is ongeveer een vijfde deel van onze 

leden die op DuBOS hun stem hebben uitge-

bracht. Dit jaar mocht je in tegenstelling tot 

voorgaande jaren één stem per vereniging uit-

brengen.  Ook was de manier van stemmen weer 

veranderd en kon er alleen digitaal gestemd 

worden. Dit is voor een senioren vereniging een 

nadeel, digitaal is voor sommige leden niet    

mogelijk. Iedereen bedankt die op DuBOS      

gestemd heeft. 
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*op binnenschilderwerk 

 

 

 

 

 
 

 

Sint Jacobusstraat 6         

Den Dungen 

tel: (073)-594 1324 

info@bloemisterijleosleutjes.nl 

 

Will Janssen                 

Maaskantje 29               

5271 XD  Den Dungen                                                
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Even lekker puzzelen……             

Breng letters uit de puzzel over                

naar de hokjes met het               

corresponderende nummer 

Horizontaal: 1 verdoving 

6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 
14 borstbeen 16 knaagdier 

18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 
21 plus 22 vorstenzetel 
24 Europees Kampioenschap 

25 duinpan 26 weggebruiker 
27 lof 28 daar 30 voorbij 
31 populair 33 buislamp 

34 hoofdstad van Albanië 
37 stiekem 40 etcetera 41 een ze-

ker iemand 42 tuinhuis 
45 treiteren 48 Japans bordspel 
49 overdreven 50 tot en met 

51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. 
dynamo 56 Turks bevelhebber 

57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 
59 loofboom 60 100 vierkante me-
ter 62 hevig 63 vochtig 65 knop 

op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 

7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 
11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Tes-
tament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 

39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 
46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parke-
ren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en ande-

re 69 oosterlengte. 

 

De puzzels die de lezers van De Ware Jacob nog gewend waren van de papieren versie. 
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Parochie-informatie       

algemeen:   

Parochiesecretariaat:                                        

Vic. Van Alphenstraat 16-18                          

5482 HL Schijndel                                                 

Tel. nummer:    073-549 2215                               

E-Mail:  info@michaelparochie.nl  

Pastorie Den Dungen:                       
Grinsel 1                                                                

5275 JL Den Dungen                                       

Tel. nummer:   073-594 1280                              

E-mail   dendungen@michaelparochie.nl                      

Website:      www.michaelparochie.nl 

Hoofdredacteur De Ware Jacob:        
Jan Vissers                                                       

Hofstraat 7                                                       

5275 AD Den Dungen                                      

Tel. nummer:    073-594 0310                                     

E-mailadres:     de.ware.jacob@live.nl 

Secretariaat Den Dungen: 

Het secretariaat in Den Dungen is op maandag   

van 14:00 tot 15:30 uur en op donderdag van    

10:00 tot 11:30 uur geopend.  

In dringende situaties (o.a. voor ziekenzalving of   

bij overlijden) en bij geen gehoor op bovenstaand  

telefoonnummer kunt u bellen met een van de 

kerkcoördinatoren: 

Bep Cornelissen-Verhagen: 06 - 28 27 66 76 

Anja van Alebeek-Sperber:  06 - 25 18 13 23 

De Ware Jacob: 

Kopij voor zowel de digitale Ware Jacob als een       

redactioneel stuk voor dit nieuwsblad kan           

gestuurd worden naar:  de.ware.jacob@live.nl of in 

de brievenbus (in de garagedeur) van de  pastorie 

stoppen. 

Heilige Missen via livestream volgen 

De H. Missen van Den Dungen, Sint-Michielsgestel 

en Schijndel kunt u via livestream volgen of op een 

later tijdstip terug kijken via de website 

www.kerkdienstgemist.nl.  

Ouderenbezoekgroep: 

Diegenen die niet in staat zijn om naar de kerk te 

komen, kunnen thuis of in het ziekenhuis de    

communie te ontvangen.  

Graag vernemen wij wanneer iemand langdurig 

thuis op bed ligt of in het zieken- of verpleegte-

huis is opgenomen. 

Is iemand in uw omgeving ziek of eenzaam, heeft 

iemand een dierbare heeft verloren of wilt u 

graag dat wij bij u op bezoek komen, bel dan met        

Jolanda van Ingen:                                                   

Tel. nummer:   06 - 82 01 50 04.                            

Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 

10.00 en 12.00 uur.  

Begraafplaats:                                    
Voor alles wat betrekking heeft op de begraaf-

plaats, kunt u contact opnemen met:                   

Peter Smits:                                                            

Tel. nummer:    06 - 50 85 55 04 of                           

E-mailadres:      pjbmsmits@gmail.com 

Bloemversiering kerk:                       
Thea van Doorn                                                      

Tel. nummer:   06-22 97 83 00                                 

E-mailadres:     vandoorn676@gmail.com 

De Ware Jacob: 

Kopij voor zowel de digitale Ware Jacob als een       

redactioneel stuk voor dit nieuwsblad kan           

gestuurd worden naar:  de.ware.jacob@live.nl 

Of in de brievenbus (in de garagedeur) van de     

pastorie stoppen. 

Aan– en afmeldingen: 

Aan- en afmelden voor de digitale Ware Jacob:        

E-mailadres: administratie@warejacob.org 

Veranderingen De Ware Jacob: 

Vanaf 2022 stopt de “papieren Ware Jacob” en    

zullen wij digitaal verder gaan. Hieraan zijn dan 

geen kosten meer verbonden. Wilt u graag de     

digitale versie ontvangen dan kunt u uw mailadres 

doorgeven via:                                                                     

administratie@warejacob.org of via               

chantalsmetsers74@gmail.com. 

mailto:info@michaelparochie.nl
mailto:de.ware.jacob@live.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:pjbmsmits@gmail.com
mailto:de.ware.jacob@live.nl
mailto:chantalsmetsers74@gmail.com
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Opgave misintenties                                   

U kunt een misintentie doorgeven per e-mail     

dendungen@michaelparochie.nl of telefonisch 

073-594 12 80. De kosten van een misintentie be-

dragen € 11,00. U kunt een envelop met de misin-

tentie en het geld tijdens openingstijden van het 

secretariaat afgeven of in de brievenbus (in de ga-

ragedeur) van de pastorie stoppen, of de kosten 

per bank overmaken op IBAN NL18 RABO 0112 

9009 41 t.n.v. parochie Heilige Michael inz. Jacobus 

de Meerdere.  

 

Vrijdag 24 december 15.45 uur                    
Gerard van Boxtel                                                 

Nelly Verhagen- van Santvoort                                  

Harrie Vissers en Nellie Vissers-van Hemmen     

Overleden ouders v.d. Heijden- Hanegraaf en       

kinderen                                                                   

Overleden ouders den Ouden- Dusomos en         

kinderen. Uit dankbaarheid                                     

Overleden ouders Willem van Kuppeveld, zoon 

Frans en schoondochter Sien                                  

Astrid Gradussen namens haar Dungense     

vriendinnen                                                                              

Annie van der Hofstad– van de Velde                                 

Adriaan van Vught vanwege sterfdag, overleden 

familie en een bijzondere intentie 

Zaterdag 25 december 2021                                      

Joke Vorstenbosch- van den Broek                     

Harrie Vorstenbosch                                              

Endy Cooijmans- Jehoel                                     

Overleden ouders Groenendaal- Coenraad en     

overleden familieleden                                       

Overleden ouders van Breugel- Bissels en                

overleden familieleden                                             

Zuster Ambrosio                                                    

Nelly Vissers-de Graaf en overleden ouders Vissers-

Broeren 

Zondag 26  december 2021                              

Fundatie overleden ouders Piet Schakenraad- 

Cooijmans en overleden familie                                   

Joke Vorstenbosch- van den Broek                              

Harrie Vorstenbosch                                             

Mart Groenendaal- v.d. Oetelaar                             

Overleden ouders Groenendaal- Coenraad en over-

leden familieleden                                               

Overleden ouders van Breugel- 

Bissels en overleden familieleden                                                         

Zuster Ambrosio                                                        

Wil van Ewijk en zoon Roland 

 

Mijn kerstwens 

Kerstmis vieren is gaan van het duister naar het 

licht … dat licht zijn wij als we mensen om ons heen 

laten voelen wat nestwarmte is. Als we met elkaar 

één groot gezin vormen waar iedereen welkom is, 

waar iedereen zo maar kan aanschuiven, waar geen 

steen-rijken en straat-armen meer zijn, een wereld 

waarin recht gedaan wordt aan de waardigheid van 

ieder mensenleven. Laten we van kerstmis een 

werkwoord maken. 

 

 

 

Zalig Kerstfeest en een vreugdevol en gezegend 

nieuwjaar. 

Pastor Chris van Beurden 

Nieuwe noveenkaarsen voor Kerstmis 

Voor de komende kerstperiode worden op dit   

moment nieuwe noveenkaarsen gemaakt. Vanaf 

derde week december zullen deze in beperkte opla-

ge te koop zijn in de Mariakapel. 

We krijgen 9-daagse noveenkaarsen met een   

nieuwe kerstafbeelding, glaskaarsen met een ande-

re kerstafbeelding en deze keer hebben we ook 3-

daagse noveenkaarsen met een kerstafbeelding 

speciaal voor de kinderen.  

We hopen dat jullie met plezier deze kaarsen rond 

de kerstdagen gebruiken, zowel in de Mariakapel 

als thuis. Let op dat de aantallen beperkt zijn, en 

dat op ook echt op is.   

Gezamenlijk rozenkrans bidden 

in de kerk                                                        

De rozenkransgroepjes bidden weer in hun eigen 

groepjes op de thuislocaties.  

Als er een 5de vrijdag in de maand is, zal het bidden 

van de rozenkrans in de H. Jacobus de Meerdere-

kerk zijn.   Wilt u bij een van de groepjes aanslui-

ten, neemt u dan contact op met Gemma Kuijs via 

06-156 368 43. Vanwege corona bidden we 

weer tijdelijk allemaal thuis. Wanneer dit veran-

der zullen we dit vermelden. 

mailto:dendungen@michaelparochie.nl
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  H. Missen in de Michaëlparochie 

Locaties  Den Dungen en Sint-Michielsgestel  

 

Vrijdag     24 december 2021 

Den Dungen               15.45 uur     H. Mis 

Celebrant Pastor van Beurden 

Zaterdag  25 december 2021  

Eerste kerstdag 

Den Dungen  10.00 uur    H. Mis             

Celebrant Pastor van Beurden  

Den Dungen                14.00 uur     H. Mis        

Celebrant Pastor van Beurden 

Zondag 26 december 2021  

Tweede kerstdag  

Den Dungen  10.00  uur    H. Mis                

Celebrant Pastor van Beurden 

Dinsdag 28 december 2021 

Sint-Michielsgestel 09.00 uur    H. Mis 

Vrijdag  31 december 2021  

Oudjaar 

Den Dungen   16.00 uur    H. Mis         

Celebrant Pastor van Beurden 

Zaterdag 1 januari  2022 

Nieuwjaar 

Den Dungen   10.00 uur    H. Mis         

Celebrant Pastor van Beurden 

Zondag 2 januari 2022 

Den Dungen   9.30 uur                 

Woord en Communie dienst     

Dinsdag 4 januari 2022 

Sint-Michielsgestel 09.00 uur   H. Mis.  

Vrijdag 7 januari 2022 

Den Dungen                16.00 uur   H. Mis 

 

 

               

Zaterdag  8 januari 2022 

Den Dungen  16.00 uur    H. Mis              

Zondag 9 januari 2022 

Gezinsviering 3-Koningen 

Den Dungen  09.30  uur    H. Mis                

Celebrant Pastor van Beurden 

St-Michielsgestel        11.00 uur 

Dinsdag 11 januari 2022 

Sint-Michielsgestel 09.00 uur    H. Mis 

Vrijdag  14 januari 2022 

Den Dungen   16.00 uur    H. Mis          

Zaterdag 15 januari  2022 

Den Dungen   10.00 uur    H. Mis         

Celebrant Pastor van Beurden 

Zondag 16 januari 2022 

Den Dungen   9.30 uur                 

Woord en Communie dienst     

Dinsdag 18 januari 2022 

Sint-Michielsgestel 09.00 uur   H. Mis.  

Vrijdag 21 januari 2022 

Den Dungen                16.00 uur    H. Mis 

Zaterdag 22 januari  2022 

Den Dungen   10.00 uur    H. Mis         

Celebrant Pastor van Beurden 

Zondag 23 januari 2022 

Den Dungen   9.30 uur                 

Woord en Communie dienst     

Dinsdag 25 januari 2022 

Sint-Michielsgestel 09.00 uur   H. Mis.  

Vrijdag  28 januari 2022 

Den Dungen                16.00 uur    H. Mis 
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Riek Spierings-de Haas 

✩  28 juli 1930     

 † 19 november 2021 

Omdat liefde niet stopt,   

waar het leven eindigt… 

 

 

Voorgoed in onze  

harten en gedachten 

Annie Smits-

Schuurmans 

✩  3 augustus 1936     

 † 20 november 

2021 

 

 

Een liefdevolle herinnering aan 

Jan van de Braak 

✩  4 mei 1930      

† 20 november 2021 

 

 

 

Marie van Vught-

Timmermans 

 

✩  16 januari 1932    

† 27 november 2021 

 

 

Henk Kerste 

✩  21 juli 1948     

 † 27 november 2021 

Echtgenoot van  

Riekie Kerste-Klerkx 

 

 

 

 

 

Tiny van Herpen 

 

✩  14 september 1948  

    † 1 december 2021 

Echtgenoot van  

Gerry van Herpen-

Verschuren 

   

 

 

Annie van der Hof-

stad-  

van de Velde 

✩  3 april 1938     

 † 4 december 2021 

Weduwe van Adriaan     

      van der Hofstad 
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Toneeluitvoering 

Het is erg jammer dat we ook weer aan moeten 

geven dat de toneeluitvoering niet door kan gaan. 

De toneelgroep is eind november gestopt met re-

peteren door de steeds maar ernstiger vorm van 

het corona-virus. Het mag wel duidelijk zijn als er 

niet gerepeteerd kan worden, kunnen er ook geen 

optredens plaatsvinden. Als DuBOS vinden wij het 

erg vervelend dat deze toneeluitvoering niet door 

kan gaan. Belangrijker is dat de spelers,   artiesten 

en alle betrokkenen van deze (toneel)club gezond 

blijven. Laten we het er maar op in houden; wat in 

het vat zit verzuurd niet…...dus op een later mo-

ment hopen we dat we deze toneeluitvoering op-

nieuw op de agenda kunnen plaatsen. 

       Krabberklets 2022 

De jaarlijkse Krabberklets wordt gehouden op      

3, 4, en 5 februari. Deze avonden worden          

gehouden in de grote zaal bij Boer Goossens.      

De aanvang voor de verkoop van deze kaarten is 

inmiddels van start gegaan.                               

Prijs per kaart is € 11,00. 

U als DuBOS-lid heeft de mogelijkheid om     

kaarten specifiek voor de donderdagavond in de 

voorverkoop te bestellen. De kaarten krijgt u dan 

vooraf in de bus thuisbezorgd. 

Bestellen kan d.m.v. onderstaand strookje samen 

met het geld (in een enveloppe) in de bekende 

DuBOS-brievenbus te doen bij de infobalie in de 

Litserborg. 

 

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. 

       

Dank aan onze adverteerders……….. 

Bij de restyling (samenwerking De ware Jacob) 

van ons verenigingsblad hebben we ook weer 

nieuwe adverteerders erbij. Dit doen we speciaal 

om het nieuwsblad betaalbaar te houden voor 

onze vereniging en de leden.   

Dank aan alle adverteerders die hun bijdrage      

geleverd hebben om dit nieuwsblad op deze uit 

te kunnen brengen. 
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Nieuwe leden DuBOS: 
 
Erg fijn dat we ook de nieuwe leden op deze pa-
gina hartelijk welkom kunnen heten bij onze ver-
eniging. Door de samenwerking met De Ware 
Jacob hebben we een ‘stormachtige groei’ door-
gemaakt. Wij hopen dan ook dat deze nieuwe 
leden zich snel thuis gaan voelen bij DuBOS. 
Maar zeker zo belangrijk dat ze zich aansluiten bij 
de activiteiten die er georganiseerd worden. Per 
slot van rekening doen we het daar allemaal 
voor!!!                          In het vorige nieuwsblad 
hebben we ook al een aantal nieuwe leden mo-
gen verwelkomen. Deze zijn in de vorige editie al 
vermeld. Onderstaand een overzicht van de nieu-
we leden die zich vanaf  1 november hebben aan-
gemeld. Dit overzicht is ook weer bijgewerkt tot 
14 december.  

.  

  

Jolande van der Aa-Verhagen 
Marion Abel 

Paula de Beer - van Alebeek 

Frens van de Biggelaar 

Fried Brekelmans 

Sjan van den  Broek-van de Ven 

Jos Broeren 

Maria Brullemans 

Iso Cooijmans 

Frans Cooijmans 

Martien van der Donk 

Pierre Doorenbosch 

Marianne van Doorn 

Tineke Eijkemans-Broeren 

Frans van Erp 

Ria van Gestel 

Corrine Goodijk 

Ad Goossens 

Gerard Goossens 

Anny Groenendaal 

Angelique Haex 

Laetitia Hammecher  

Henriette van Hedel-van der Doelen 

Christian Hellings 

Tonnie Koolen 

Franka Krekelberg 

Gemma Kuijs-van de Broek                           

Jos van Gestel  

Nellie van  Lankveld 

Rien Meulenbroek 

Jan Minkels 

Frans van den  Oetelaar 

Annie van den Oetelaar 

Rien Ondersteijn 

Annie van Osch - van Boven  

Grey van Osch 
Clemie den Otter 
Hennie Pennings 
Antoon Pennings 
Wim Pijnappels 
Mies Pijnappels 
Maria van Pinxteren -Smits 
Piet van der Poel 
Suzanne van de Put 
Mieke  van  Reus-Kapteijns 
Marijke Rietveld-van Vught 
Jeanny Roefs-de Kok 
Marcel Romijnders 
Sjannie van Roosmalen - Goossens 
Tonny Schakenraad 
Rina van Schijndel 
Gerard Schouten 
Francien Schuurmans 
Ad Sleutjes 
Jan Sleutjes 
Leo Smits 
Gerard Smits 
Ton Smits 
Willie Spierings 
Chantal van der Steen 
Lies van der Steen 
Henk Sterks 
Marja Toebes 
Tini Toelen 
Bert Verhaegen                                             

Irma van Krieken                                            

Antoon Sleutjes                                               

Ans Bruijsten                                                    

Jan van der Donk                                               

Hannie van der Pol                                             

Sjef Verhagen                                            

Jeanne van Breugel-Goossens                                             

Petra Verhagen                                             

Tini van Vught-van Breugel                          

Gina Verhagen 
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DuBOS
   

Antwoorden puzzels van bladzijde 9 

Verschijningsdata nieuwsblad DuBOS & ONS magazine KBO-Brabant 2022 
     
    

editie maand einddatum                   
inlevering kopij  

bij redactieadres 

verschijningsdatum   
ONS magazine & 

nieuwsblad 

bezorging nieuwsblad      
datum / week 

     

2 februari 14-1-2022 24-1-2022 25 - 28 januari 2022 

3 maart 11-2-2022 21-2-2021 22 - 25 februari 2021 

4 april 18-3-2022 28-3-2022 29 - 31 maart 2022 

5 mei 15-4-2022 25-4-2022 26 - 29 april 2022 

6 - 7 juni / juli 13-5-2022 23-5-2022 24 - 27 mei 2022 
* extra editie * juni 13-6-2022 27-6-2022 28 - 30 juni 2022 

8 augustus 15-7-2022 25-7-2022 26 - 29 juli 2022 

9 september 12-8-2022 22-8-2022 23 - 26 augustus 2022 

10 oktober 16-9-2022 26-9-2022 27 - 30  september 2022 

11 november 14-9-2022 24-10-2022 25 - 28 oktober 2022 

12 december 11-11-2022 21-11-2022 22 - 26 november 2022 

1 januari 9-12-2022 19-12-2022 20 - 23 december 2022 

     

*) maand januari & juni wordt bezorgd zonder 
ONS magazine, alleen het nieuwsblad 

Volgend nieuwsblad nummer 2, 2022.              
Kopij inleveren kan via de onderstaande     
adressen, echter vóór 14 januari a.s. bij:              

redactiedubos@gmail.com  
de.ware.jacob@live.nl 

Grinsel 1, Den Dungen 

 


