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Maandelijks nieuwsblad voor en door leden DuBOS       editie jaargang 2 - nr. 2      februari 

 

    

  
  

 Een 100 jarige bij onze vereniging. 

Op 7 januari jl. heeft mevr. Stien Smulders-v.d. Aa 

haar 100e verjaardag mogen vieren.                  

Een geweldige mijlpaal om deze ‘gezegende leef-

tijd’ te mogen bereiken. Sinds een aantal jaren 

had ze haar appartement en verzorging in voor-

heen bejaardenhuis De Donk, De Herven en de 

verhuizing naar Litserborg. Nu ruim twee jaar ge-

leden  heeft Mevr. Smulders een eigen apparte-

ment in verzorgingscentrum De Beemden in Sint 

Michielsgestel. 

 

 

Het bestuur van DuBOS en de Lief & Leedclub is 
op bezoek geweest en heeft daarbij de gelukwen-
sen overgebracht namens haar leden.                                                               

Ook KBO Brabant heeft 
acte de présence gege-
ven bij dit jubileum, met 
een mooi cadeau hebben 
ze daar welgemeende 
aandacht aan besteed. 

 

Wij wensen Mevr. Stien 
Smulders nog een fijne 
tijd toe in De Beemden. 

 

Namens Bestuur en leden DuBOS. 

Manifest                             

Woonwensenonderzoek 

Aansluitend op ons Woonwensenonderzoek 

wat we met de 4 KBO-afdelingen de afgelo-

pen maanden hebben uitgevoerd, gaan we in 

gesprek met de politieke partijen over de  ver-

schillende onderwerpen in ons onderzoek. 

Wij nodigen uitdrukkelijk onze leden uit om bij 

deze inspiratieavond aanwezig te zijn.          

Iedereen kan en mag meepraten over de       

belangrijke onderwerpen die ons als senioren 

aangaat. De onderwerpen die in het onder-

zoek in dit boekwerk opgenomen waren zijn 

met name gericht op Wonen, Zorg en Welzijn. 

In het kader van de gemeenteraadverkiezin-

gen op 17 maart a.s. willen we in gesprek met 

de plaatselijke politiek over deze onderwer-

pen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op;                                                             

maandag  7 februari a.s.                            

aanvang 19.30 uur                                         

Ontmoetingscentrum Litserborg 

Voor diegene de niet helemaal bekend zijn 

met de inhoud van het Woonwensenonder-

zoek kunnen deze digitale versie aanvragen 

bij:  redactiedubos@gmail.com                             

Op deze manier kun je je alvast inlezen in on-

derwerpen die zoal op deze avond besproken 

worden. 

Om enig inzicht te krijgen hoeveel personen 
zich aanmelden vragen wij u uw aanwezigheid 
door te geven via:  redactiedubos@gmail.com 

of  tel. nummer 06-83209255 (Jan Cooijmans) 

100-jarige: 'Het is stiller, 

maar ik heb 't naar mijn zin' 

mailto:redactiedubos@gmail.com
mailto:redactiedubos@gmail.com
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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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Personalia: 

Overleden DuBOS leden: 

Dhr.   Bert Heijmans                                                        

Mevr. Annie Hofstad-van de Velden                                             

Mevr. Riky van de Heijden-Oerlemans                                            

 

DuBOS wenst de familie alle sterkte 

toe. 

                                

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

Lidmaatschap DuBOS opgezegd per 31 december : 

Dhr. Jos Kroon                                                                   

Mevr. Hendrien Kroon-Voermans                                  

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

Nieuwe leden aangemeld bij DuBOS:                              

Omdat we in de periode 19 december-13 januari weer        

31 leden mochten begroeten bij onze vereniging hebben we 

hier op pagina 7 extra ruimte vrijgemaakt om deze met 

(voor)naam te kunnen vermelden. Buiten het feit dat ze vanaf 

heden ons nieuwsblad ontvangen, heten we iedereen harte-

lijk welkom bij DuBOS. Wat wij ook belangrijk vinden, dat we 

hen kunnen en mogen begroeten bij onze activiteiten.                

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

Zieken 

Wie als zieke onverhoopt nog niet in beeld kwam wensen wij 

vanuit onze vereniging veel sterkte en beterschap toe. Na-

mens 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 hartelijk 

gefeliciteerd. Met aandacht voor de 80, 90 jarige en in deze 

uitgave speciaal aandacht voor de 100 jarige. 

1 februari Dhr. F. van der Sanden                         80 jaar 

6 februari Dhr. Henk van Gestel                            80 jaar 

7 februari Mevr. Maia Spierings-van de Ven         90 jaar 

8 februari Mevr. Annie Sleutjes-van der Putten    80 jaar 

8 februari Mevr. Gerrie van Oetelaar-Hooijman    90 jaar 

14 februari Mevr. Grarda van Kreij-van Gaal         93 jaar 

19 februari Mevr. Petra Donkers-Verhallen          90 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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*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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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 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 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-……………………………. 

O ik wil graag een extra bingo-boekje  

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 bij de fiets-

brug over de Zuid-Willemsvaart.  Aan de Ballekums 

kant werd het Dun Piêrekoal en aan de Dungense 

kant De Bluumkesbrug. 

Winnaar vorige maand:                 

Ad Groenendaal             
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Alle activiteiten onder voorbehoud  
i.v.m. de Corona regelgeving. 

 Woensdag 2 februari          10.00 uur         

Koffie-uurke                        Litserborg 

 Woensdag  2 februari         14.00 uur                

Breien                                   Litserborg 

 Donderdag 3 februari          20.00 uur             

Krabberklets                         Boer Goossens    

(uitgesteld) 

 Woensdag 9 februari          14.00 uur                

Rikken & Jokeren                  Litserborg 

 Woensdag 16 februari        14.00 uur              

Breien                                  Litserborg 

 Maandag 21 februari           20.00 uur              

Bingo                                    Litserborg 

 Woensdag 23 februari         10.00 uur       

Koffie-uurke                         Litserborg 

 Woensdag 23 februari        14.00 uur             

Rikken & Jokeren                Litserborg   

 Dinsdag 1 maart                  14.00 uur       

Koffie/borreluurke                Litserborg 

Vanaf  zaterdag 15 januari zijn er weer enkele 

versoepelingen vanuit de Overheid doorge-

voerd.  We krijgen weer wat ‘ruimte’ om acti-

viteiten te organiseren. Zo zijn er al verschil-

lende ‘clubjes’ binnen Litserborg gestart met 

wekelijkse activiteiten. We hebben als be-

stuur per mailcontact gehad met de coördi-

natoren over de opstart van hun activiteit. 

Daarom raadpleeg je coördinator over de 

mogelijkheden van je clubje. 

Ook kun je op de website kijken wat de      

actuele stand van zaken is betreft bepaalde 

activiteit. Onder tabblad activiteiten & eve-

nementen staat precies welke activiteit wan-

neer plaatsvindt. We proberen dit dagelijks 

bij te houden.                                              

Website:  homepage kbodubos.nl 

Zoals jullie misschien al weten 

gaan de meeste activiteiten 

binnen  

Litserborg weer beginnen. 

Dansen, judo, gym, biljarten,  

bridge, harmonie en nog wat  

andere ‘clubjes’  zullen weer  

opstarten. 

 

Helaas mag ons Grand Café nog 

niet open. Wij kunnen u dus 

nog niet ontvangen voor een 

bakje koffie, lekker gebakje, 

ijsje of een andere               

versnapering. 

Wij hopen dat we na 24 januari 

meer nieuws hebben en wel 

weer helemaal open mogen. 

 

Houd onze facebook en website 

in de gaten om te zien wanneer 

we weer beginnen. 

Wij zullen blij zijn om u weer 

te zien!!! 
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Aanmeldstrookje voor:  KRABBERKLETS                                                                                  

ik / wij zijn aanwezig donderdag 24 maart a.s. bij Boer Goossens 

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

   Adres……………………………………………………… 

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

   E-mailadres:…………………………….. 

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

       Krabberklets 2022 

In de vorige editie hebben we al aandacht besteed 

aan dit carnavalesk evenement. Noodgedwongen 

heeft de organisatie dit tonpraet-evenement    

moeten verplaatsen naar 24, 25 en 26 maart.        

De tonpraters waren er al helemaal klaar voor om 

op de eerder genoemde data de bezoekers koste-

lijk te vermaken met hun optredens 

De groep tonpraters bestaat uit debutanten, ouwe 

rotten, herintreders en mensen die Den Dungen 

een warm hart toedragen. Ze hebben één ding  

gemeen, ze willen drie avonden ‘knallen’ voor een 

volle zaal. 

Deze avonden worden gehouden in de grote zaal 

bij Boer Goossens. De start van verkoop van de 

kaarten wordt nog nader gecommuniceerd.       

Prijs per kaart is € 11,00. 

U als DuBOS-lid heeft de unieke 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. antwoordstrookje onder-

staand. Samen met het geld (in een enveloppe) in 

de bekende DuBOS-brievenbus te doen bij de    

infobalie in de Litserborg. 

 

Wie kan ons als plaatselijk comité van de Goede 
Doelen Week helpen aan een grote brievenbus, 
met een slot, waar de mensen hun envelop met 
geld of machtiging voor De Goede Doelen Week 
in kunnen doen? Reacties, als het kan met foto, 
graag naar; 

gdwdendungen@gmail.com                                                    
Je mag ook bellen met de voorzitter             
Tiny Hairwassers 0653965238 

 
Marijke v.d. Aa-Goossens 

Peter v. Boxtel  

Thelia v. Boxtel-van den Boogaard 

Jeanne v. Breugel-de Keijzer 
Marietje Broeren-van Eijndhoven 
Paul Bruijsten  
Arno Cornelissen  

Bep Cornelissen-Verhagen 
Betty v. Dijk-Vissers  
Joke v.d. Dungen-Hoevenaars 
Dinie Foolen-Habraken 
Jan Foolen 
Linda v, Gemert-van de Koevering 

Christel de Goey  

Tonnie v.d. Heuvel-Smits  
Riek Kapteijns - van Gerven 
Anny v.d. Koevering- van de Westelaken 
Nellie v. Lankveld-v.d.Ven  
Sjan Mauriks-van Oorschot 
Willem Meijs 
Maria Ondersteijn- van de Rijdt 
Truus Pijnappels-van Boekel 
Jan Pijnappels 

Nellie Schellen-van de Graaf 
Nico Sira 
Patricia Sleutjes-van den Heuvel 
Petra v. Son 
Hendrien v.d. Steen 

Theo Vesters 
Andre Vissers 
Yvonne Vorstenbosch-Aarts 
Riny de Wilde-Beekhuizen 

 
Nieuwe leden 

mailto:gdwdendungen@gmail.com
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Yoga lessen van start met nieuwe 
docente. 

We zijn er weer in geslaagd om een nieuwe docente 
vast te leggen voor onze yogalessen. De  nieuwe 
docente is Carola Duis-Hendrikx. Wij wensen    
Carola veel succes met deze lessen. Jeanne Smits is 
de nieuwe coördinator om alles wat betrekking 
heeft op deze lessen te coördineren. Gerry de Keij-
zer zorgt dat de financiën, contributie, zaalhuur etc. 
van de yoga   allemaal wordt verzorgd.  In de nieu-
we informatiegids vindt u aanvullende gegevens. 

 

Contributie 2022 

In aansluiting op het verzoek in nieuwsblad nr. 1 
vragen wij u aandacht voor de betaling van de 
contributie voor het komende jaar. 

Wij hebben u gevraagd om vóór 31 januari de 

contributie van  € 25,00 over te maken op:           

NL 21 RABO 0112 9090 35 t.n.v. DuBos onder    

vermelding van uw voor- en achternaam.                           

Voor gastleden (leden die ook lid zijn van een        

andere KBO vereniging) bedraagt de contributie       

€ 15,00 

Voor meer informatie:  

Cor Gijsbers 06-28177857                                     

of                                              

c.gijsbers@kpnmail.nl 

 

Website  

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

Homepage 
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  

De nieuwe informatiegids is bij dit nieuwsblad   
toegevoegd. 

Bewaar dit mooie boekje zorgvuldig. De kosten 
voor het samenstellen en drukken van deze     
infogids zijn te hoog om dit elk jaar opnieuw te 
doen. Dus de bedoeling is dat we de komende   
jaren hiermee vooruit kunnen. 

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

 

 

 

 

Kennismaking met nieuwe                
yoga-docente  Carola Duis 

Na al vele jaren zelf yogalessen te hebben ge-
volgd, heb ik dit jaar de opleiding 200 uur Yoga 
teacher gevolgd bij Arhanta Yoga, die wereldwijde 
erkenning geniet en Yoga doceert vanuit de origi-
nele Indiaanse leer. Inmiddels ben ik gecertifi-
ceerd Yoga teacher en mag yoga houdingen ge-
ven voor verschillende doelgroepen o.a. stoelyoga 
voor senioren/ouderen en mensen met fysieke 
klachten. 
  
De yoga oefeningen gebruik ik o.a. ook ter aan-
vulling voor de behandelingen in mijn praktijk, en  
geef cliënten specifieke oefeningen mee, die men 
thuis kan doen, zodat hun klachten snel verbete-
ren, dan wel draaglijk worden en niet verder       
verergeren, waardoor er energie overblijft om te 
werken aan de oorzaak van de klachten.   
Was een paar weken geleden blij verrast dat het 
bestuur van DuBOS mij benaderde om in gesprek 
te gaan of dat ik de geschikte persoon zou zijn 
om de lessen te verzorgen. Ik heb ook aangege-
ven dat ik de adviezen van de rijksoverheid nauw-
lettend opvolg zowel binnen mijn praktijk, alsme-
de bij de lessen maar ook in omgeving van mijn 
privéleven. Voor de volledigheid ik ben gevacci-
neerd en daarmee probeer ik me zoveel mogelijk 
aan de protocollen te houden. 
  
Zodra we weer “groen licht” krijgen om de lessen 
te mogen hervatten zal dit via de coördinator 
naar iedereen gecommuniceerd worden.            
Tot ziens bij de eerste yogalessen op maandag.  
 
Met  vriendelijke groet, 
Carola Duis-Hendrikx 
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Even lekker puzzelen……             

 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 

ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelder-

land 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker 

iemand 19 Frans lidwoord   20 burger 23 mo-

dern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort 

schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 

32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 op-

staande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bij-

belse priester 42 kerker 43 hok met gaas         

44 op de wijze van 46 grote papegaai            

48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed            

55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large    

60 brandstof 63 overdreven       64 lokspijs    

66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon           

69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 

doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 

4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon       

8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpen-

sion 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor        

16 gravin van Holland 17 overdreven voorlief-

de 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 ca-

chot         25 ongeval 28 propaganda 30 auto-

coureur    31 hechtlat 33 Engels bier   35 ge-

wicht 36 tijdperk 38 nageslacht      42 ge-

schenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 

oplettend 49 loofboom  50 ik 52 water in 

Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 

58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engel-

se titel 68 ingesponnen rups 70 errore ex-

cepto 71 schapengeluid. 

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

Verandering ouderenbezoek-

groep 

 

Kent u iemand in uw omgeving, die ziek of een-

zaam is, een dierbare heeft verloren of wilt u graag 

dat wij bij u op bezoek komen om een praatje te 

maken,  stop dan een briefje met daarop uw naam 

en adres in een gesloten envelop in de brievenbus 

op Grinsel 1. Schrijf op de envelop: Ouderenbe-

zoekgroep. 

Wij zullen dan contact met u opnemen. 

Namens de ouderenbezoekgroep 

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. 

 

 

 

 

                       Parochie-informatie             

                 algemeen:   

                            Parochiesecretariaat:                                                

                    Vic. Van Alphenstraat 16-18                          

                    5482 HL Schijndel                                             

                    Tel. nummer:    073-549 2215                             

 E-mailadres:     info@michaelparochie.nl  

 

Pastorie Den Dungen:                       
Grinsel 1                                                                

5275 JL Den Dungen                                       

Tel. nummer:   073-594 1280                              

E-mailadres:    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. 

mailto:pjbmsmits@gmail.com
mailto:de.ware.jacob@live.nl
mailto:chantalsmetsers74@gmail.com
mailto:info@michaelparochie.nl
mailto:de.ware.jacob@live.nl
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   Jeanne van der Aa-Kuijpers 

 ✩  14 november 1936       

†     22 november 2021 

 

Echtgenote van  

Geert van der Aa 

 

 

 

   Riky van der   Heijden - Oerlemans  

         ✩ 9 mei 1947                                                                         

 † 30 december 2021  

       Echtgenote van      

   Jan van der Heijden 

 

 

 

Harry Foolen                     

✩  10 mei 1948                            

† 18 december 2021 

 

Echtgenoot van  

Diny Foolen- van den Broek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkbalans  

Lieve mensen, 

Nog steeds is de waarde van onze kerken 

“onbetaalbaar”. Niet in bedragen te vangen. Niet in 

woorden. Als christelijke kerk zijn geloof, hoop en liefde 

de kernwaarden, waarlangs we ons leven richting mogen 

geven. Daarin staat, op eenzame hoogte, die mooie 

Boodschap van Christus, in de goede zorgen van mensen 

voor elkaar. Christus die ons vraagt verantwoordelijke, 

helpende mensen te zijn. Onze kerken zijn een plek waar  

we rust, verdieping en ook troost mogen vinden. Er is de 

ontmoeting met God en elkaar. Zo zijn we als gemeen-

schap van grote betekenis in onze samenleving.  Niet om 

het hard van de daken te roepen, maar juist door be-

scheiden en betrouwbaar ons aandeel te leveren aan een 

betere wereld. 

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeen-

schap die omziet naar elkaar. Denk aan de zorgen voor 

onze prachtig onderhouden begraafplaatsen. Het onder-

houd van onze kerken en de gronden eromheen. De kin-

deren die door de doop in onze geloofsgemeenschap 

werden opgenomen. Kinderen die hun Eerste H. Com-

munie deden of het Vormsel. De gezinsvieringen die we 

nieuw elan hebben gegeven. We denken hierbij ook aan 

de mensen die in onze kerken afscheid namen van ge-

liefden. De tekens van bemoediging door de toediening 

van het Sacrament der Zieken. Dit zijn allemaal taken van 

onze kerk, alsook onze zorgen voor kwetsbare mensen, 

door samenwerkingen met gemeentelijke overheden en 

lokale Vincentiusverenigingen en lokale Charitas.  

We willen vooruit, “ En avant” zeggen ze in Frankrijk.   

Verder investeren in het omzien naar elkaar en van bete-

kenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig! Kerk-zijn 

kost geld. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.  Alleen 

samen kunnen we onze kerken draaiende houden. Zodat 

we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn, waar ver-

binding voelbaar is, waar we geïnspireerd raken en be-

moedigd worden. Met elkaar vormen we een biddende 

gemeenschap van christenen waar mensen altijd welkom 

zijn. Uw steun is daarbij onontbeerlijk!!! Daarom doet uw 

Michaëlparochie mee met de Actie Kerkbalans.  

De komende weken kunt u daartoe een brief ontvangen 

waarin we een dringend beroep op u doen voor een  

financiële bijdrage. 

Heel veel dank. Vrede en alle goeds.                             

Joe Michael, uw pastoor 

Bankrekeningen voor de actie Kerkbalans: 

Den Dungen:                    NL93 RABO 0112 9093 88 

Gemonde:                         NL40 RABO 0116 2018 43 

Schijndel:                          NL29 RABO 0147 1063 38  

St. Michielsgestel:               NL50 RABO 0133 6002 62 

Alle bankrekeningen t.n.v. R.K. Parochie H. Michaël 
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Misintenties, locatie Den Dungen     

 Zaterdag 29 en zondag 30 januari 2022             

 Jan van Gestel vanwege verjaardag                     

Albert van Nistelrooy vanwege sterfdag                       

Gerard van Boxtel                                          

Marie van Boxtel- van Hemmen                   

Harrie Vissers                                                 

Nellie Vissers- van Hemmen                          

Annie de Laat- Versteegh vanwege verjaardag 

       Vrijdag 4 februari 2022                                       

       Fundatie Diny Ondersteijn 

 Zaterdag 5 en zondag 6  februari 2022         

 Astrid Gradussen                                                 

Endy Cooijmans- Jehoel                                  

fundatie Piet van der Aa                                  

fundatie An v.d. Steen                                     

fundatie Harrie en Anna van Krey- van Bre   

Fundatie Marietje v.d. Broek                                

Zaterdag 12 en zondag 13 februari  2022    

Carly Jansen                                                       

Michel v.d. Broek                                          

Martien Blokx                                                 

Pieta van de Meerendonk                                    

Jos en Marietje v.d. Aa- v.d. Westelaken 

Vrijdag 18 februari 2022    

Fundatie Lien van Alebeek- Pijnappels           

                             vanwege verjaardag 

Zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022  

Piet van der Bruggen                                      

Fundatie Jos en Dina van de Broek- Smulders 

                            vanwege jaargetijde-

Fundatie Stientje v.d. Broek                          

Fundatie Anna v.d. Broek                               

Fundatie Wim van Esch vanwege verjaardag 

Endy Cooijmans- Jehoel 

 

H. Missen in de Michaëlparochie 

Locaties  Den Dungen - Sint-Michielsgestel  

Zaterdag 29 januari 2022                                           
Den Dungen           16.00 uur H. Mis           

Celebrant Pastor Chris van Beurden 

Zondag 30 januari 2022                                                   
Den Dungen            09.30 uur                                  

Woord en Communie dienst                                       

Sint-Michielsgestel                    11.00 uur       H. Mis   

Dinsdag 1 februari 2022                                              
Sint-Michielsgestel                     09.00 uur H. Mis  

Vrijdag 4 februari 2022                                               
Den Dungen                              16.00 uur      H. Mis 

Zaterdag 5 februari 2022                                            
Den Dungen                     16.00 uur H. Mis            

Celebrant Pastor Chris van Beurden 

Zondag 6 februari 2022                                              
Den Dungen            09.30 uur                    

Woord en Communie dienst                                       

Sint-Michielsgestel                     11.00 uur     H. Mis   

Dinsdag 8 februari 2022                                              
Sint-Michielsgestel 09.00 uur     H. Mis  

Vrijdag 11 februari 2022                                            
Den Dungen                               16.00 uur     H. Mis 

Zaterdag 12 februari 2022                                         
Den Dungen                               16.00 uur     H. Mis                 

Celebrant Pastor Chris van Beurden 

Zondag 13 februari 2022                                              
Den Dungen                               09.30 uur                               

Woord en Communie dienst                                               

Sint-Michielsgestel 11.00 uur      H. Mis   

Dinsdag 15 februari 2022                                            
Sint-Michielsgestel                       09.00 uur  H. Mis 

Vrijdag 18 februari 2022                                                
Den Dungen                               16.00 uur     H. Mis 

Zaterdag 19 februari 2022                                           
Den Dungen             16.00 uur H. Mis           

Celebrant Pastor Chris van Beurden 

Zondag 20 februari 2022                                            
Den Dungen             09.30 uur                            

Woord en Communie dienst                                      

Sint-Michielsgestel                      11.00 uur      H. Mis   

Dinsdag 22 februari 2022                                            
Sint-Michielsgestel                       09.00 uur H. Mis  

Vrijdag 25 februari 2022                                                
Den Dungen                                16.00 uur     H. Mis   

Celebrant Pastor van Beurden 
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Toch geen Embregt Wever. 

In het vorige uitgebreide parochiebericht heeft u 

kunnen lezen dat het pastorale team van de          

H. Michaëlparochie versterkt zou worden met de 

komst van Embregt Wever. Echter op de ochtend 

dat hij zou beginnen, heeft hij na een nacht slecht 

slapen laten weten, toch op zijn beslissing terug te 

komen. Zowel het pastorale team als het parochie-

bestuur waren uitermate verrast door dit bericht. 

Wij gaan opnieuw op zoek naar een opbouwwerker 

voor onze parochie. Zodra die is gevonden, zullen 

wij via de bekende kanalen hiervan mededeling 

doen.  

Namens het pastorale team en het                        

parochiebestuur, 

Jan Zegers, penningmeester en                             

verantwoordelijke voor personeel. 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 25 januari 

Aan de herdenking van de bekering van Paulus,  

zoals deze door Lucas en door hemzelf in de    

Handelingen van de Apostelen is verhaald, is de            

gedachtenis verbonden van zijn roeping tot     

Apostel der heidenen 

overeenkomstig het woord van de Heer: Die man is 

mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te  

dragen… ( Hand. 9, 15 ) 

Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben gehol-

pen met het verspreiden van de Kerkbalans en-

veloppen. Laten we hopen op een mooie op-

brengst. 

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.  

Opgave misintenties                                          

U kunt een misintentie doorgeven per e-mail   

dendungen@michaelparochie.nl of telefonisch 

073-594 12 80. De kosten van een misintentie 

bedragen € 11,00. U kunt een envelop met de 

misintentie en het geld tijdens openingstijden 

van het secretariaat afgeven of in de brievenbus 

(in de garagedeur) van de pastorie stoppen, of 

de kosten per bank overmaken op IBAN NL18 

RABO 0112 9009 41 t.n.v. parochie Heilige Mi-

chael inz. Jacobus de Meerdere.  

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 bid-

den van de rozenkrans in de H. Jacobus de Meer-

derekerk zijn.   Wilt u bij een van de groepjes 

aansluiten, neemt u dan contact op met Gemma 

Kuijs via 06-156 368 43.  

5de vrijdagen dit jaar: 

29 april 2022 

29 juli 2022 

30 september 2022 

30 december 2022 

http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl
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In samenwerking en op verzoek van de gemeente 
Sint Michielsgestel hebben we samen met een 
aantal vrijwilligers een service uitleenpunt opge-
zet.  Deze service is speciaal opgezet om de 
‘lijntjes’ met betrekking uitleen van eenvoudige 
medische hulpmiddelen gemakkelijker en betaal-
baar te houden. We gaan hier veelal uit van hand-
bewogen rolstoelen. Dus hulpmiddelen die onder 
de Wmo vallen. Omdat dit artikel in ons nieuws-
blad staat wil niet zeggen dat het alleen beschik-
baar is voor DuBOS-leden. Iedereen kan bij dit ser-
vice uitleenpunt hulpmiddelen lenen. Welke hulp-
middelen hebben we zoal voorhanden.  
Het betreft; handbewogen rolstoelen, rollators, 
looprekken, stoeltjes t.b.v. douche en loopkrukken.               
We spreken over uitleen van hulpmiddelen.   
Dus zeker geen verkoop of verhuur.  
We hebben dit plan overgenomen van KBO-BRES 
uit Berlicum. Deze ouderen belangvereniging 
heeft dergelijk service-voorziening al enkele jaren 
geleden en op informele wijze ingericht, maar het 
functioneert naar volle tevredenheid. Ook BRES 
gaat net als DuBOS een overeenkomst aan met de 
gemeente over dit uitleen servicepunt. 
Heeft u gedurende een bepaalde periode hulp-
middelen nodig neemt u contact op met de  ge-
meente. Kan namelijk zo zijn dat het betreffende 
hulpmiddel die u nodig heeft onder de Wmo 
voorziening valt van de gemeente. Ook kunt u 
daar met alle andere vragen terecht als het over 
Zorg & Welzijn gaat. Via onze website van DuBOS 
(homepage www.kbodubos.nl) kunt u onder 
ZORG & WELZIJN ook informatie ophalen. Het 
service uitleenpunt is gevestigd in Litserborg. Het 
vrijwilligersteam wat dit uitleenpunt runt bestaat 
uit een 5-tal personen. De coördinatie is in handen 
van Toon van der Hofstad. Met Toon kun ook con-
tact opnemen als je vragen hebt over dit service 
uitleenpunt. 
 
Toon van der Hofstad  tel. num. : 06-13951939 
E-mailadres:  toonvdhofstad@gmail.com 

DuBOS-leden                             

  ontmoeten elkaar  

Op het moment dat we dit blad samenstellen is 

er nog niets concreet bekend wanneer de horeca 

weer definitief opengaat. Vooruitlopend hierop 

willen we, als de mogelijkheid zich aandient, weer 

opnieuw starten met een “Dungens koffie uurke” 

te organiseren. Net zoals vorig jaar. Dit wordt 

georganiseerd in het Grand-Café van Ontmoe-

tingscentrum Litserborg.  De volgende koffie-

uurkes zijn voorlopig vastgesteld op onderstaan-

de data. Doel van deze koffie-uurkes; er even uit 

zijn en elkaar weer ontmoeten en samen weer 

een praatje maken. Maar vooral even je verhaal 

kwijt kunnen. Veel leden zijn alleenstaand, en 

hebben geruime tijd zeer weinig tot geen bezoek 

gehad. Daarom is het goed om elkaar weer te 

ontmoeten. Dit alles op veilige afstand en onder 

strikte RIVM-voorwaarden. Samen genieten van 

een lekkere kop koffie of thee. Met iets lekkers 

erbij. 

Op naar de volgende koffie-uurkes:         

woensdag 2   februari                                   

woensdag 23 februari                                 

10.00 -11.00 uur 

dinsdag 1 maart                                

14.00 uur                                              
(dit koffie-uurke kan ook een borrel-

uurke met een bitterballetje worden.)    

Het is namelijk dinsdag met carnaval !!! 

Opgeven kan tot de zondag ervoor, d.m.v.      

onderstaand strookje in de DuBOS brievenbus bij 

de infobalie Litserborg of bij Lisette Goossens op 

Grinsel 6. 

Deelname aan koffie-uurke kan alleen d.m.v. re-

servering. 

 

Strookje om aan te melden voor koffie- en/of borrel uurke 

Koffie uurke of borrel uurke  O  woensdag 2 februari        10.00 uur                                                                                      

                                            O  woensdag 23 februari      10.00 uur                                               

                                            O  dinsdag 1 maart                14.00 uur 

Naam:……………………………………………..…Aantal personen:  ……………. 

Adres:…………………………………………………………………………………… 

Tel.nr:…………………………………emailadres:…………………………………... 

Service uitleenpunt                    
medische hulpmiddelen               
Den Dungen / Maaskantje 
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DuBOS
   

Antwoorden puzzels 

van bladzijde 10 

Verschijningsdata nieuwsblad DuBOS & ONS magazine KBO-Brabant 2022 
     
    

editie maand einddatum                   
inlevering kopij  

bij redactieadres 

verschijningsdatum   
ONS magazine & 

nieuwsblad 

bezorging nieuwsblad      
datum / week 

     

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 14-10-2022 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 3, 2022.              
Kopij inleveren kan via de onderstaande     
adressen, echter vóór 11 februari a.s. bij:              

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

Grinsel 1, Den Dungen 

DuBOS brievenbus naast de infobalie         
Litserborg 

 


