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Aanvullende informatie voor de                     
Algemene Leden Vergadering        

We gaan er vanuit dat we op een normale ma-
nier kunnen vergaderen. Dat wil zeggen alle-
maal gewoon aanwezig zijn bij Boer Goossens. 

Zorg wel dat via een inschrijfformulier je aan-
meld. (verder in dit blad) 

Na de jaarvergadering is er een gezellige mid-
dag met medewerking van het duo Herman en 
Jos. 

Herman Nederhof speelt op accordeon en 
zang; Jos Verbakel verzorgt de drums en zang. 
Hun repertoire bestaat uit allerlei nummers 
vanaf de jaren 70. “ Het wordt een middag om 
heerlijk uit te kunnen gaan en dansen is plezier 
voor twee” belooft de organisatie. Iedereen is 
van harte welkom. Je kunt genieten van de ge-
zellige en ongedwongen sfeer, en ontmoet be-
kenden en onbekende gezichten.  

Meer over Herman Ebré: Van 1982 tot 1996 
vormde hij samen met Joseph Custers het duo 
Circus Custers. Hij schreef diverse ( kinder-) 
theaterprogramma’s, en werkte mee aan TV-
programma’s. Hoogtepunt was de Edison in 
1992 voor (citaat uit het juryrapport)… liedjes, 
die op vallen door verfrissend taalgebruik, 
waarin problemen van kinderen op een vol-
wassen manier zijn beschreven… 

Iedereen is deze middag van harte welkom. 

Wij zorgen voor de koffie of thee, een drankje, 
en een hapje.  

Graag tot donderdag 24 maart a.s. 

 

Algemene Leden Vergadering  (ALV)                       
Donderdag 24 maart 2022  (13.30 uur)          
Plaats: grote zaal Boer Goossens 

De Algemene Ledenvergadering is een vergadering over 
het wel en wee van de club waarvoor alle leden worden 
uitgenodigd en mee mogen praten en beslissen.           
Het bestuur legt weer verantwoording af over het 
gevoerd beleid afgelopen jaar. Er wordt een over-
zicht gegeven van alle activiteiten die zijn geweest, 
wat er misschien gaat veranderen, verantwoording 
over financiën, bestuurssamenstelling, etc. 

meerjarig beleid, de organisatie van de vereniging en de 

hoogte van de contributie, en niet te vergeten de be-

stuursverkiezingen. Onderstaand de agenda voor deze 

vergadering. 

1.  Opening door de voorzitter                                                       
 
2.  Notulen jaarvergadering van 11 maart 2021                         

(zie pagina 8 & 9)  
 

3.  Jaarverslag 2021 van de (interim) secretaris.                 
(zie pagina 10 & 11) 

 
4.  Financieel jaarverslag 2021 & begroting 2022 van de 

penningmeester.  
     (wordt uitgereikt tijdens de vergadering) 
 
5.  Accountantsverklaring / kascontrole jaarstukken 2021         

(pagina 9)    
          
6.  Bestuursverkiezingen:    
     Aftredend zijn:  
     Mevr. Truus van Kaam (afgetreden in mei 2021 niet 

herkiesbaar )             
       

Bestuurskandidaten: 
Door het bestuur wordt, voor de vrijgekomen plaats(en) 
worden voorgedragen: Dhr. Gerard Verhoeven en      
Mevr. Jeanne van der Donk 

 
Uiteraard is het mogelijk om tot 1 dag voor de jaar-
vergadering tegenkandidaten voor een bestuursfunc-
tie aan te melden bij de secretaris. 
 
7. Vaststelling contributie 2023  
 
8. Vragenronde voor de aanwezige leden 
 
9. Sluiting 
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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 

Personalia: 

Overleden: 
Dhr.  Willem Meijs 

 

 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 

 

Opgezegd als lid DuBOS 
Mevr. Lies van der Steen 

Mevr. Wilma Minkels 

  

Nieuwe leden DuBOS: 

Zie elders in dit nieuwsblad op pagina18                                                                                 

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 aan-

dacht 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 speciale aandacht voor de 

kroonjarigen en de leeftijd der heel sterken. Leden van-

af 90 jaar komen elk jaar opnieuw op de feestkalander.   

     

27 februari Dhr. Huub Lamers                             80 jaar 

7 maart      Dhr. Ad Sleutjes                                 85 jaar 

9 maart      Dhr. Tiny Cooijmans                      90 jaar 

13 maart    Mevr. van Osch-van Boven                90 jaar 

14 maart Mevr. Joke van de Ven-van de Ven      91 jaar 

15 maart Mevr. Riek van Nieuwburg-Kuijpers     94 jaar 

19 maart Mevr. Dien Pijnappels-van de Sangen  85 jaar 

21 maart    Dhr. Adriaan van den Brand              90 jaar 

22 maart    Mevr. Zus  Sleutjes-Kivits                   90 jaar 

23 maart    Mevr. Diny Minkels-Kappen              90 jaar 

24 maart    Dhr.  Mies Pijnappels                         90 jaar 

26 maart    Mevr.  Betsie  Hellings-Vught            90 jaar 

 

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  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 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 t.h.v. de Boer-

derijwinkel van Wiljan v.d. Heijden. Aan de Bos-

scheweg staat de schutskooi. Deze werd in het ver-

leden gebruikt voor loslopend vee te vangen totdat 

de rechtmatige eigenaar zijn koe, schaap of paard 

op kwam halen. 

Winnaar vorige maand:                

Marietje van Gestel   (Bramenbos)                       
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Alle activiteiten onder voorbehoud  
i.v.m. de huidige Corona adviezen. 

 Voor alle wekelijkse activiteiten volgens de ge-

maakte afspraak binnen de verschillende clubjes. 

Zie hiervoor ook de informatiegids voor exacte 

dagen en tijden.                                                  

 Dinsdag 1 maart                   14.00 uur       

Koffie/borreluurke                 Litserborg 

 Woensdag  2 maart              14.00 uur                

Breien                                    Litserborg 

 Woensdag 9 maart                14.00 uur                

Rikken & Jokeren                   Litserborg 

 Woensdag 16 maart              14.00 uur              

Breien                                     Litserborg 

 Woensdag 23 maart              14.00 uur             

Rikken & Jokeren                   Litserborg   

 Donderdag 24 maart             13.30 uur       

Algemene Leden Vergadering                  

Boer Goossens 

 Donderdag 24 –25-26 maart  19.30 uur                 

Krabberklets                                                  

Boer Goossens 

 Maandag 28 maart               20.00 uur           

Bingo                                    Litserborg 

 Woensdag 30 maart             18.00 uur               

Eetclub bij de eeterij de Dungense brug                          

(vertrek bij Litserborg 17.45 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

Karnaval in Litserborg !!! 

Beste Krabbers en Krabberinnekes, 

Wij zijn blij om te kunnen melden dat wij dit jaar 

toch carnaval kunnen vieren in Litserborg.         

We mogen weer zingen en springen!                 

Dit gaan we doen op zondag en maandag. Deze 

festiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 

Op karnavalszondag 27 februari  zullen wij tus-

sen 11.11 uur en 14.11 uur een lekkere uitsmijter 

voor u bakken voor € 6,95 met koffie of thee!  

Aanmelden gewenst maar niet noodzakelijk.                             

Bel daarvoor 073-5942966 of meld je aan bij de 

bar. Daarna maken we er een gezellig feestje van! 

Op maandag 28 februari zullen wij het Krasse 
Knarrenbel organiseren  (voorheen bitterballen-
bal). Ook wij gaan mee met de K zoals alle karna-
valsactiviteiten. Van 13.11 uur tot 17.11 uur gaan 
wij er weer een gezellig feestje van maken. Met 
medewerking van The best of Golden Oldies  
Music. 

Dinsdag 1 maart vanaf 14.00 uur heeft DuBOS 
een koffie/borreluurke georganiseerd voor haar 
leden. Litserborg is dan wel gewoon geopend 
voor andere Karnavalsactiviteiten. 

We zien jullie graag op bovenstaande dagen in 
Ontmoetingscentrum Litserborg. 

Yogalessen 

Er zijn plannen om een nieuwe groep voor yoga-

lessen op te starten. Bij voldoende animo zou dat 

op de woensdagavond zijn van 19.00-20.00 uur. 

Lijkt het je iets of heb je vragen hierover, kun je 

contact opnemen met: Jeanne Smits-v.d. Aa       

telefoon:  06-15411985                                                  

e-mailadres: smitsvanderaa@gmail.com            

Bij voldoende belangstelling starten we op woens-

dag 9 maart a.s. met de eerste les. 
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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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Notulen Jaarvergadering 2021        
(sub 2;  agenda vergadering) 

Datum:     donderdag 11 maart 2021                  

Aanvang:     13.30 – 14.45  uur  

 
Aanwezig namens Algemeen Bestuur DuBOS: 

       Jan Cooijmans, Cor Gijsbers, Lisette Goossens, 

Ben van Roy, Berdien Rijken,  

       Jeanne van de Veerdonk, Sonja Blekkenhorst 

en Truus van Kaam 

 

Aanwezig vanuit de leden DuBOS:                   

(digitaal aanwezig, deelnemers ZOOM)                             

Tine van Ommen-Douwes, Gerrie de Keijzer,                                 

        M. Heiligers, Ton & Sjan van Boven,                       

Tonnie Schuurmans 

 

1. Opening:                                                                   

Voorzitter Jan Cooijmans heet alle deelnemers aan 

deze video-vergadering van harte welkom. Door 

dit moeilijke Corona-tijdperk proberen we ons toch 

op allerlei verschillende manieren DuBOS ‘in bewe-

ging te houden. In de verslagen van onze secretaris 

was in het vorige nieuwsblad (editie nr. 3 – maart) 

hier meer over te lezen. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken:                  

Afmeldingen vergadering:                                

Marianne Biemans en José Goossens 

Stembiljetten:  
Er zijn 110 stembiljetten binnengekomen over het 
algemeen wordt er waardering uitgesproken over 
het werk dat het bestuur en de commissies verzet 
hebben. 

110 stemmen met alle punten akkoord              
 1 punt 3  geen ja of nee, want kandidaat is    
    onbekend voor die persoon                            
 1 punt 5  niet akkoord  

3. Notulen ALV 5 maart 2020:   

Deze notulen is ook gepubliceerd in ons nieuws-

blad (editie nr. 3 – maart). 

De notulen wordt met algemene stemmen tekstu-
eel als inhoudelijk goedgekeurd en aangenomen..                   
Met dank aan de secretaris Sonja Blekkenhorst. 

4. Jaarverslag 2020:                                           

Koffie-uurtjes, seizoensopening september,  pre-

sentje  voor de vrijwilligers en de kerstattenties 

worden als gewaardeerde activiteiten genoemd. 

Ledenaantal per 31 december: 493 leden 

Zoals we bij elke jaarvergadering gedenken wij on-

ze overledenen van afgelopen jaar. ook nu we digi-

taal vergaderen doen we dat op gepaste wijze. 

Vervolg notulen jaarvergadering 2021 

Na het passeren van het jaarverslag wordt dit met 

algemene stemmen goedgekeurd. Wederom met 

dank aan de keurige verzorging van de secretaris 

5. Financieel verslag 2020:                                         
Er is een correctie  op het verstuurde verslag. Alle 
leden hebben zowel het financieel verslag als de 
correctie per mail ontvangen.                                      
De correctie  houdt verband met de afspraken die 
de koersbal-groep heeft met de penningmeester.                                            
Er is een bedrag van € 306,00 over en weer gegaan 
en dat zie je in de balans. Aan  evenementen is      
€ 6.333,00 besteed. Verklaring: grote posten pre-
sentjes kerst, koffie-uurkes, opening. We missen de 
inkomsten van de Braderie die door de corona niet 
kon plaatsvinden. Onze vereniging heeft een ge-
zonde financiële basis.                                                                      
Inkomsten:  Rabo-clubactie, subsidie, lidmaat-
schapsgeld, advertenties. Huur: i.v.m. met de lock-
down zijn we minder in de Litserborg. Er is een no 
cure-no pay afspraak dus uren waarin we geen    
gebruik maken van Litserborg door overmacht 
worden niet in rekening gebracht.                                                              
Dank aan de penningmeester Cor Gijsbers en de 
activiteitencommissie, bestaand uit Berdien Rijken, 
Jeanne van de Veerdonk, Lisette Goosens en   
Jeanne van de Donk voor hun inzet. 

6. Begroting 2021:                                                     

Ook voor 2021 ligt er een sluitende begroting.    

De onzeker factor is de ontwikkeling rond het     

Corona-virus. Afhankelijk van dat kunnen we weer 

activiteiten organiseren.  De vergadering gaat   

unaniem akkoord met de ingediende begroting.  

7. Kascontrole:                                                                    

Pim Jennen adviseert het bestuur DuBOS de pen-

ningmeester te dechargeren van het gevoerd     

financieel beleid. 

Pim Jennen doet dit werk á titre personel en niet 
vanuit zijn financieel adviesbureau.                                             
(Dit wordt in het nieuwsblad nr. 4  gerectificeerd ). 

8. Bestuursverkiezingen:                                       

Aftredend en niet herkiesbaar:  Sonja Blekkenhorst

-Kramer en Ben van Roy                                      

Aftredend en herkiesbaar: Berdien Rijken en Lisette 

Goossens-Anbergen 

Voorzitter bedankt de scheidende bestuursleden 

voor hun geweldige inzet voor onze vereniging.  

Na deze vergadering worden zowel Ben als Sonja 

nog verrast met een boeket bloemen. Op een ge-

past moment gaan we zeker nog denken aan een 

‘uitgebreider afscheid’. 

Omdat er zich geen nieuwe bestuursleden hebben 

aangemeld worden zowel Lisette als Berdien op-

nieuw herkozen en benoemd als bestuurslid. 
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Vervolg notulen jaarvergadering 2021 

Vanuit het bestuur DuBOS zijn we op zoek gegaan 

naar een vervangend bestuurslid voor Sonja als 

secretaris. 

Wij hebben Mevr. Truus van Kaam bereid gevon-

den om als bestuurslid toe te treden bij bestuur 

DuBOS. 

Truus gaat voor één periode van 3 jaar deze functie 

vervullen.  De voorzitter wenst haar veel succes toe 

met haar nieuwe job. 

Voor de vacature – bestuurslid Communicatie & PR 
is het bestuur nog op zoek. Derhalve is  deze vaca-
ture nog vacant.  Dus geïnteresseerde………u kunt 
zich aanmelden of informatie inwinnen bij één van 
de bestuursleden.                                                         

9 .Vaststelling contributie 2022:  

Contributie 2022 blijft € 25,00 per kalenderjaar.  
Het innen van de contributie blijft ongewijzigd.                            
Alle leden krijgen een factuur, jet systeem van     
automatische incasso is voor onze vereniging te 
duur en te omslachtig. Zolang KBO Brabant hun 
jaarlijkse verplichte afdracht van  € 11,93 per lid 
niet verhoogd kunnen we contributie ongewijzigd 
laten. Jaarlijks wordt er door de penningmeester 
een advies gegeven vanuit een goedgekeurde be-
groting of er een contributieverhoging moet 
plaatsvinden. De vergadering keurt de vaststelling 
van de contributie goed.  

10. Afscheidswoord Lisette Goossens aan 

Sonja Blekkenhorst: 

Afscheid van Sonja Blekkenhorst met een gedicht 

door Lisette Goossens.  

Sonja bedankt iedereen en hoopt ons nog vaak te 

ontmoeten. 

Ben van Roy werd vorig jaar verrast met een mooi 
gedicht van Lisette.  

Vervolg notulen jaarvergadering 2021 

11. Sluiting vergadering:  

De  voorzitter sluit te vergadering. Hij bedankt ie-

dereen voor hem of haar inbreng in deze buiten-

gewone Algemene Leden Vergadering die bijzon-

der vlotjes is verlopen. 

Jan Cooijmans sluit nogmaals af met een welge-

meende dank aan Sonja en Ben .  

De voorzitter wijst nogmaals op de vacatures open 

staan en de nadruk van nog meer Vrijwilligers en 

commissieleden voor DuBOS 

Vervolg notulen jaarvergadering 2021 

Hiermede houden we onze vereniging levendig !  

Bijzondere aandacht voor: Leden Redactieteam  

nieuwsblad.                                                                                  

Als nieuw op te richten (redactie)commissie -

zoeken we 4 leden. 

We hopen in het nieuwe (verenigings)jaar 2021 in 

te zetten op binden en verbinden van de senioren 

in Den Dungen. Dat 2021 een ander en een mooi-

er jaar mag zijn met nieuwe kansen. 

Jan Cooijmans sluit hiermee de vergadering.  

 

Zwerfvuilactie 2022. 

Dit jaar gaan we weer in samenwerking met de 

Gemeente Sint Michielsgestel een  zwerf-

vuilactie houden. We hebben 2 groepen 1 ste  

groep start om 09.00 uur en 2 de groep  09.30 

uur . We beginnen met koffie/thee en iets lek-

kers erbij. Van daaruit zullen we in groepjes 

het vuil gaan verzamelen.  

Wij willen op zaterdag 9 april 2022 met een 

aantal DuBOS leden op pad gaan om in ons 

dorp een beetje “op te ruimen”. Wij zullen de 

mensen die de afgelopen jaren geholpen heb-

ben gaan benaderen. We hebben nog wat vrij-

willigers nodig omdat er een paar mensen ge-

stopt zijn. We hopen dat er wat leden ons 

gaan helpen. Het is geen zwaar werk en het 

is ook gezellig om te doen. 

Als je nog nooit hebt meegedaan en je wilt 

graag meehelpen geef het dan even door aan 

Berdien Rijken tel.073-5942212 of email ber-

dien.rijken@gmail.com en Jeanne van der 

Donk tel. 062316288 of                              

email:  jeanne.donk47@gmail.com 

Noteer de datum 9 april 2022 in je agenda 

zwerfvuilactie aanwezig bij Berdien Rijken, 

Grinsel 38, Den Dungen. 
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   Jaarverslag 2021                         
(sub 3;  agenda vergadering) 

Bestuurlijke activiteiten 

In 2021 zijn Sonja Blekkenhorst en Ben van Roy         
afgetreden als bestuursleden. De zoektocht naar nieuwe 
bestuursleden is niet gemakkelijk. Toch hebben we 
Truus van Kaam bereid gevonden om als bestuurslid toe 
te treden. Lisette Goossens en Berdien Rijken waren   
aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem 
akkoord met de benoeming van Truus van Kaam als 
secretaris en de herbenoeming van Berdien en Lisette 
als bestuursleden. In de maand mei heeft Truus van 
Kaam aangegeven dat de bestuursfunctie bij DuBOS 
niet is wat ze er van verwachtte.  Derhalve heeft Truus 
haar functie van secretaris met onmiddellijk ingang in 
mei beëindigd. 

Naast de gebruikelijke bestuurlijke taken, is het bestuur 
vanaf dat moment weer  serieus op zoek geweest naar 
een nieuwe secretaris. In augustus is het bestuur erin 
geslaagd om Gerard Verhoeven als interim-secretaris 
toe te voegen aan het bestuur. Derhalve komen we  
onder punt 6, Bestuursverkiezingen hierop terug. 

Eigen home 

We zijn nog steeds op zoek naar een eigen home.     
Inmiddels hebben we wel “groen licht” gekregen van de 
wethouders Raaijmakers en Mathijssen om de zoektocht 
door te zetten. Als het ons lukt om een geschikte ruimte 
te vinden hebben deze heren toegezegd zullen daarin 
hun medewerking te verlenen. We hebben nog steeds 
enige hoop dat we in Ontmoetingscentrum Litserborg 
een ruimte van ongeveer 80-90 m² kunnen huren om 
dit als eigen home in kunnen richten. Door diverse    
omstandigheden is dit echter nog niet gelukt, maar wat 
niet is, kan nog komen. 

Ledenaantal 

Per 1 januari 2021 telde onze vereniging 493 leden, te 
weten 332 vrouwen en 161 mannen. De gemiddelde 
leeftijd bij de vrouwen was 75,4 jaar en bij de mannen 
was dit 77,7 jaar.  

De gemiddelde leeftijd bij lid worden van DuBOS wor-
den het afgelopen jaar; vrouwen 70 jaar en de mannen 
75 jaar. 

Het autonome ledental was in de afgelopen jaren iets 
teruggelopen. Tot onder de 500 leden. 

Door de samenwerking met De Ware Jacob hebben we 
een groei van bijna 15% doorgemaakt. 

Het aantal leden op 31 december 2021 ligt op 566 le-
den. Wij hopen dat deze nieuwe leden zich snel thuis 
voelen bij DuBOS. Nog belangrijker is dat ze ook actief 
deel gaan nemen met allerlei activiteiten en evenemen-
ten die we organiseren. 

In het jaar 2021 zijn 13 Leden ons ontvallen. 

We gedenken nu de overledenen van 2021 door middel 
van het aansteken van een kaars 
en houden 1 minuut stilte.  
(Berdien Rijken) 

 

 

   Activiteiten in het afgelopen jaar  

Vanuit de activiteitencommissie werden er volop acties 
uitgezet. Jammer dat een aantal van deze activiteiten 
noodgedwongen ter elven ure moesten worden afgelast.  
Toch kon er gelukkig nog e.e.a. wel doorgaan. Denk aan 
de vrijwilligers van de ONS-bezorgers. Die werden in het 
voorjaar verrast met een fruitpresentje. Iedereen kreeg 
met Pasen een zelfontworpen Paaskaart samen met een 
zakje paaseitjes. De zwerfvuil acties in het voor-en najaar, 
koffie uurkes, bingoavonden, en de Ladies-night konden 
ook doorgaan. In de zomer vakantie was er even paniek 
toen 2 weken voor aanvang van de seizoen opening be-
kend werd gemaakt dat het geplande optreden niet door 
kon gaan. Gelukkig was Chris van Beurden bereid om ons 
uit de brand te helpen door een paar films over Den 
Dungen te draaien. Ook zijn we in december nog acties 
bezig geweest om alle vrijwilligers van een kerstpresentie 
te voorzien.  

De clubs draaiden afzonderlijk van elkaar goed, bij de 
een wat meer leden dan de ander. Jammer genoeg kon-
den de Kringkampioenschappen voor o.a. Koersbal en 
Jeu de boule niet doorgaan vanwege Corona. De fietsers 
hielden vanaf april hun wekelijkse fietstochten. De meer-
daagse fietstocht kon ook geen doorgang vinden. Ons 
koor “Zang en Vriendschap” heeft de meeste problemen 
om weer haar wekelijkse repetities te houden.                                    
De zangvereniging heeft het meest te maken met de 
RIVM maatregelen, ze worden het hardst getroffen door 
alle beperkingen.  Door de samenhorigheid hebben ze 
waar het kon toch de draad weer opgepakt. Heel veel 
waardering voor die personen die het koor draaiend 
houden. Yogalessen liepen het afgelopen jaar zeer goed 
met drie groepen op  de maandag.  Einde van het jaar 
heeft de yogadocente Tonnie zelf besloten om met de 
yogalessen te stoppen. Toos Smits coördinator van de 
yoga is ook per 31 december gestopt. Inmiddels heeft 
het Bestuur voor beide dames vervangers gezorgd.     
Zowel Tonnie als Toos bedankt voor de jarenlange inzet 
voor deze yoga-activiteiten. Bij koersbal wordt dit alles 
gecoördineerd door Ton van Boven. Geert van der Aa 
heeft om gezondheidsredenen de taak als coördinator 
neergelegd. Voor Geert geldt ook bedankt voor al je 
werkzaamheden bij het koersbal. Bij het Bewegen op  
muziek (maandaggroep) is Mieke van Vught gestopt als          
coördinator. Hiervoor in heeft Ria van Alebeek deze taak 
overgenomen.  Mieke ook bedankt voor je werkzaamhe-
den als coördinator. De groep Bewegen op muziek 
(dinsdaggroep) wordt gecoördineerd door José van Hal. 
Bij gegevens van het bestuur zijn hier geen spectaculaire 
wijzigingen geweest. De club Lief & Leed bestaand uit; 
Tonny Mulders, Nelly de Jong en Berdien Rijken zorgen 
als de informatie bij hun binnenkomt dat er aandacht 
wordt besteed vanuit DuBOS. Sonja Blekkenhorst is ook 
bij de Lief & Leedclub gestopt na haar beëindiging als 
bestuurslid. Als de mogelijkheden er zijn – ook weer na 
de coronabeperkingen- werden er ook nog rik- en joker-
middagen georganiseerd. Tot de zomermaanden heeft 
Tonny  Mulders dit jarenlang samen geregeld met o.a.  
Ad van Gulick. Onze welgemeende dank hiervoor.          
Na de vakantieperiode heeft Tonny de leden van de Aci-
tiviteitencommissie ingewerkt om deze middagen te kun-
nen organiseren.  Ook onze wandelclub maakte elke 
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur hun rondje van onge-
veer 6 kilometer.  Deze club wordt vanaf oktober gecoör-
dineerd door Riek Raaijmakers. 
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Vervolg jaarverslag 2021 

Omdat we in een totaal nieuwe situatie zaten hebben we 
in januari 2021 gekozen om onze nieuwsbrief om te bou-
wen naar het nieuwsblad. Het blad bestond in 2021 uit 
12 pagina’s fullcolour info. Waar het mogelijk is zou het 
blad gevuld moeten worden met informatie van en voor 
leden DuBOS.  

Ware Jacob 

In het laatste kwartaal van 2021 zijn we in gesprek ge-
raakt met de redactie van De Ware Jacob. Door het ver-
dwijnen van de ‘papieren versie’ Ware Jacob zagen we 
kans op een leuke samenwerking. Inmiddels hebben we 
met de redactie van De Ware Jacob, bestaand uit Angeli-
que Haex en Chantal van der Steen een leuk team sa-
mengesteld om samen het DuBOS nieuwsblad te maken 
met daarin 6 pagina’s Ware Jacob nieuws. Vanaf novem-
ber is dit team samen gaan werken. 

Website 

De oude website is uit de lucht, soms vindt je nog wat 
links naar oude gegevens. Wij danken vooral Ben van 
Roy hij heeft de laatste jaren de (oude) website zo goed 
het mogelijk was bijgehouden. Dit was soms heel moei-
lijk omdat de systematiek van actualisering sterk achter-
haald was. Dus zeer omslachtig. 

In december is de nieuwe website van DuBOS in de lucht 
gegaan. Samen met KBO Brabant hebben we deze websi-
te opnieuw opgezet. De nieuwe website hebben we van-
af de start zo actueel mogelijk gehouden. Ook hierin 
heeft Ben van Roy zijn medewerking hierin verleend. 
Dank hiervoor. 

Sociaal beleid 

Omdat er veel nieuwe plannen zijn in onze gemeente 
Sint Michielsgestel zijn we in augustus een Woonwen-
senonderzoek gestart samen met de andere 3 KBO afde-
lingen in de gemeente. 

Er is een enquête gehouden onder er alle leden van de 
KBO afdelingen in de gemeente. Ofschoon de respons op 
ongeveer 15% lag, hebben we een toch een duidelijk 
beeld gekregen wat er in de verschillende dorpskernen 
leeft met betrekking tot; WONEN, ZORG en WELZIJN.  Op 
2 december jl. hebben we presentatie gehouden aan de 
Gemeenteraad. Dit heeft een vervolg gekregen in januari 
2022 we hebben een Politiek Café georganiseerd waarbij 
we een MANIFEST met deze onderwerpen hebben aan-
geboden. We hopen dat het nieuwe College en Gemeen-
teraad welke gisteren is gekozen daadwerkelijk plannen 
maakt voor de sociale woonmarkt in ons dorp. Maar ook 
vanuit de WMO de juiste stappen worden ondernomen. 

De samenstelling van ons bestuur is ziet er als volgt 
uit: 

Voorzitter   Dhr.  Jan Cooijmans             
Secretaris   Mevr. Truus van Kaam          
( tot 14 mei 2021)                                                                
Interim-secretaris  Dhr. Gerard Verhoeven      
Penningmeester  Dhr. Cor Gijsbers                      
Bestuurslid Mevr. Lisette Goossens                              
Bestuurslid Mevr. Berdien Rijken - Sanders                 
Bestuurslid Mevr. Jeanne van de Veerdonk-Burgmans    
Bestuurslid Communicatie & PR  vacant 

Emeritus pastor Van Beurden is de geestelijk adviseur   
van DuBOS 

 

Vervolg jaarverslag 2021 

Vanaf april tot oktober heeft de jeu de bouleclub op 
donderdag en vrijdag op hun banen bij B.S. De Wegwij-
zer wekelijks hun spelletje gespeeld. Kampioen van de 
vrijdagclub werd Math Heiligers. Dank aan Sonja Blek-
kenhorst en Ben van Roy voor de organisatie van deze 
wedstrijden. 

Nieuwe activiteiten waren er ook: het koffie-uurke bij 
Litserborg. Dit gezellig samenzijn is ook in het leven 
geroepen door alle beperkingen i.v.m. Corona.  Een ge-
heel nieuwe ontwikkeling; In samenwerking met SC Den 
Dungen hebben we Old Stars opgericht. Elke dinsdag-
morgen heerlijk sporten in de buitenlucht. Jammer dat 
er te weinig animo. 

Excursies en dagreizen gingen noodgedwongen niet 
door. Voor opfriscursus Verkeerskennis was te weinig 
animo, dus deze workshop is noodgedwongen bij KBO 
Gestel gehouden, hier was wel enige animo voor deze 
workshop. Toch hebben deze workshop weer op de 
agenda gezet omdat we het van groot belang achten 
dat we als senioren op verantwoorde wijze aan het   
verkeer deelnemen. 

Onze belastingadviseurs hebben het afgelopen jaar ook 
zeer veel verzoeken ontvangen om alle formulieren etc. 
te verzorgen. Dank aan Henk Sanders, Jac. Verheijen en 
Ton van Eeten. 

Andere activiteiten waren: deelname aan de zwerf-
vuilactie zowel in mei als oktober. Ook hebben we en-
kele bingoavonden kunnen organiseren.                                                             
De gebruikelijke moederdagviering, de tegenwoordige 
Ladies Night, is in de maand november redelijk tot goed 
bezocht. Er waren maar liefst 42 dames aanwezig. De 
braderie op het Maaskantje ging in 2021 ook niet door, 
dus geen activiteiten voor DuBOS. Jammer genoeg kon 
de vrijwilligersmiddag niet doorgaan ook het probleem 
van het virus. Er mochten geen grote groep bijeen     
komen. Gezien onze vrijwilligersgroep vrij groot is, als 
alle activiteiten doorgang zouden vinden hebben we 95 
vrijwilligers, moesten we hier een alternatief voor be-
denken. Onze Activiteitencommissie heeft in de vorm 
van een leuke attentie alle vrijwilligers die in 2021 actief 
waren een presentje bezorgd in de maand december.  
Nogmaals dank aan alle vrijwilligers. Ook niet te verge-
ten was de Rabobank Club-support actie waarbij we, 
dankzij de steun van onze leden, een bedrag van           
€ 821,00 mochten ontvangen. De kerstviering in de 
vorm van een mis, brunch en muziek moest worden 
afgelast. Wel hebben we besloten hebben de kerstvie-
ring in 2022 wel in dezelfde opzet proberen te organi-
seren. 

Verder was het een rustig jaar voor onze woonadviseurs 
Ben van Roy en Rien Heijmans er zijn maar een gering 
aantal woonscans uitgevoerd. Dit is ook mede ingege-
ven door de beperkingen die er waren i.v.m. pandemie. 

Nieuwsblad  

In het jaarverslag 2020 hebben we aandacht besteed 
aan het feit dat Mariet van Schijndel gestopt was met 
haar vrijwilligerswerk als redacteur van de nieuwsbrief. 
Na de beëindiging van haar werkzaamheden hebben 
we binnen het bestuur haar werkzaamheden overgeno-
men. In mei is Jeanne van der Donk als ‘nieuwkomer’ 
gestart met het redactiewerk samen met Jan Cooijmans 
heeft ze tot op de dag van vandaag het nieuwsblad  
samengesteld. 
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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:                     

Ouderenbezoekgroep. 

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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H. Missen in de Michaëlparochie 
Locaties  Den Dungen - Sint-Michielsgestel  

Zaterdag 26  februari 2022     Crescendo                                     
Den Dungen           18.30 uur H. Mis            

Zondag 27 februari 2022                                                   
Den Dungen            09.30 uur                                  

Woord en Communie dienst                                       

Sint-Michielsgestel           11.00 uur         H. Mis   

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

Woensdag 2  maart 2022                                  
Aswoensdag                                                                
Den Dungen                    18.30 uur      H. Mis      

Vrijdag 4 maart 2022                                                  
Den Dungen                           19.00 uur      H. Mis 

Zaterdag 5  maart 2022        Wil en Joke                                    
Den Dungen                      18.30 uur      H. Mis             

Zondag 6 maart 2022                                                 
Den Dungen              09.30 uur                   

Woord en Communie dienst                                       

Sint-Michielsgestel             11.00 uur        H. Mis   

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

Vrijdag 11 maart 2022                                               
Den Dungen                            19.00 uur     H. Mis 

Zaterdag 12 maart 2022                                            
Den Dungen                            18.30 uur     H. Mis                  

Zondag 13 maart 2022                                              
Den Dungen                             09.30 uur                               

Woord en Communie dienst                                               

Sint-Michielsgestel   11.00 uur       H. Mis   

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

Vrijdag 18 maart 2022                                                
Den Dungen                             19.00 uur    H. Mis 

Zaterdag 19 maart 2022                                            
Den Dungen               18.30 uur     H. Mis            

Zondag 20 maart 2022                                              
Den Dungen                09.30 uur                            

Woord en Communie dienst                                      

Sint-Michielsgestel              11.00 uur      H. Mis   

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

Vrijdag 25 maart 2022                                                
Den Dungen                              19.00 uur  H. Mis    

Misintenties, locatie Den Dungen     

 Zaterdag 26 en zondag 27 februari 2022             

Fundatie Theo en Willy Groenendaal- v.d Wijgert           

Antoon van de Broek                                           

Betsy van Haandel- van den Berg                         

Diny van Ewijk- Geerts 

 Zaterdag 5 en zondag 6  maart 2022         

 Joke Vorstenbosch- van den Broek                    

Harrie Vorstenbosch                                           

Hans Vogelaars                                                      

Astrid Gradussen                                                   

Theo van Iperen                                                      

Endy Cooijmans- Jehoel                                         

Jan en Toos van de Broek- van de Koevering       

vanwege sterfdag                                                       

Antoon van de Broek 

Zaterdag 12 en zondag 13 maart  2022   

Overleden ouders v.d. Broek- Schakenraad        

Overleden ouders van de Veerdonk- Govers       

Fundatie Jo van Alebeek                                       

Sjan v.d. Ven- Vissers                                           

Martien Blokx                                                       

Carly Jansen                                                          

Piet en Marie van der Aa- van Galen 

Zaterdag 19 en zondag 20 maart 2022 

Stien van de Meerendonk- Vos                                    

Harrie Groenendaal                                                  

Endy Cooijmans- Jehoel                                          

Fons Sleutjes 

Vrijdag 25 maart 2022    

Fundatie Wim en Annie van Breugel- v.d. Dungen 

Fundatie Mien Smits- v.d. Westelaken                 

vanwege jaargetijde 

Zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022 

Endy Cooijmans- Jehoel                                       

Dien Ondersteijn                                                  

Overleden ouders v.d. Bruggen- Broeren en       

overleden kinderen                                                                  

Antoon van de Broek 
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 Aswoensdag                                                  

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin 

van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot 

en met Paaszaterdag, ook Stille Zater-

dag genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er 

veertig  vastendagen, waarbij de zondagen niet 

worden meegerekend. Aswoensdag wordt vooraf-

gegaan door vastenavond en het carnaval.     

Op Aswoensdag laten rooms-katholieken en      

sommige protestantse gelovigen in de kerk een 

kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het         

zogenoemde askruisje. Terwijl de priester het       

askruisje zet, zegt hij door-

gaans tegen iedere gelovi-

ge afzonderlijk: "Gedenk, 

mens, dat je stof bent en 

tot stof zult  wederke-

ren" (in het Latijn: 

"Memento, homo, quia pul-

vis es, et in pulverem reverteris"). Deze tekst is ge-

baseerd op het vonnis dat God na de zondeval 

over de mensheid uitsprak (Genesis 3:19). Sinds 

1979 kan ook de tekst worden gebruikt: "Bekeer u 

en geloof in het Evangelie".  Deze tekst uit het 

Evangelie staat in het altaar-missaal zelfs als eerste 

tekst aangegeven voor de liturgie van Aswoensdag 

en refereert aan de oproep waarmee Jezus in Gali-

lea zijn prediking begon (Marcus 1,15).  

 

           19 maart Heilige Jozef 

 

 

 

 

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 Michael inz. Jacobus de Meerdere.  

 

Gezamenlijk rozenkrans bidden        

in de kerk                                                        
De rozenkransgroepjes bidden weer in hun eigen 

groepjes op de thuislocaties.  

Als er een 5
de

 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 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paaszaterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastenavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genesis_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missaal
http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl
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Een bijzonder plekje in het hart van          

Den Dungen en Dungenaren  

Bijna 100 jaar geleden, op 22 juni 1922, werd er 

in het historisch hart van Den Dungen een Hei-

lig Hartbeeld geplaatst. Het beeld, een staande 

Christusfiguur, werd geplaatst ter gelegenheid 

van het zilveren priesterjubileum van Pastoor 

Klein. De uitgekozen plek voor dit beeld werd 

het stukje grond tegenover de pastorie dat ei-

gendom is van de parochie. De parochie heeft 

dat stuk grond in 4 mei 1893 voor 220 gulden 

gekocht van Jan Voermans. Tegelijkertijd 

schonk hij dat bedrag weer terug aan de paro-

chie onder voorwaarde dat er op deze grond 

nooit gebouwd zou worden. Een heel bijzonder 

stukje grond. De Dungense tuinarchitect en ho-

venier Gerrit Jacobs werd benaderd om een 

ontwerp te maken. En zo transformeerde met 

de komst van het beeld dit plekje tot Heilig 

Hartpark. Eind jaren ’50 is het park opnieuw in-

gericht.  

Na de restauratie van het Smitsorgel is er spon-

taan een werkgroep ontstaan. De huidige uit-

straling en inrichting van het stukje grond doet 

de naam Heilig Hartpark geen eer aan. We zijn 

in contact getreden met het parochiebestuur 

met de wens het stukje grond opnieuw in te 

richten, zodat het weer een waardevolle plek 

wordt in het historisch hart van ons dorp en het 

met trots de naam Heilig Hartpark kan dragen. 

Het bestuur is enthousiast over dit initiatief.    

           

 

 

 

 

 

De werkgroep bestaat uit:     

 Jaap Claerhoudt                        

 Christel Heijmans                 

 Annette Jacobs                     

 Arno Pijnappels                

 Chantal van der Steen  

Annette Jacobs, kleindochter van hovenier   
Gerrit Jacobs ontwerper van het 1e park,   
maakte een eerste schets met een assenkruis 
om zo het pad vanuit de ingang van de kerk 
aan te laten sluiten. Met deze schets onder de 
arm zijn we naar André Houtman en  Margriet 
Sander van het  landschapsarchitecten bureau 
Houtman + Sander getogen.   

Hier is het definitieve ontwerp uit voortgeko-
men. Een parkje met looppaden en prachtige 
zichtlijnen op de historische kern.   Bankjes zul-
len ruimte bieden aan rust, ontmoetingen én 
een prachtig zicht op de kerk, Boer Goossens, 
het Raadhuis en de voormalige Maria school.  

In februari wordt gestart met de grote snoei. 
Een eerste stap naar een waardig Heilig Hart-
park. Heel mooi om het 100-jarig jubileum van 
het Heilig Hartbeeld dit jaar te vieren met een 
nieuwe inrichting van het Heilig   Hartpark! 

Voor meer  informatie, het definitief ontwerp 
en de mogelijkheid om (financieel) bij te      
dragen verwijzen we u naar  

 www.michaelparochie.nl en  

 www.heemkundedungen.nl        
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Even lekker puzzelen……             
We ontvingen een melding dat de puzzels voor sommige leden te makkelijk zijn. Daarnaast kwam er ook 
de vraag of er men ter afwisseling ook ander soort puzzels zouden kunnen krijgen, bijv. sudoku, zweeds 
raadsel, cryptogram, doorloper etc. Daarom krijgt u vanaf heden 2 puzzels van het zelfde soort maar met 
een verschillende moeilijkheidsgraad, de zgn. Zweedse raadsels / puzzels. 

De oplossingen van bovenstaande puzzels vindt u terug in het volgende nieuwsblad. 
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In de vorige editie van ons nieuwsblad hebben we 
al uitgebreid gesproken over het nieuwe uitleen 
servicepunt hulpmiddelen. In samenwerking en op 
verzoek van de gemeente Sint Michielsgestel m.n. 
met wethouder Peter Raaijmakers en Beleidmede-
wer Irene Robben, 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 een-
voudige hulpmiddelen. Omdat dit artikel in ons 
nieuwsblad staat wil niet zeggen dat het alleen 
beschikbaar is voor DuBOS-leden. Iedereen kan bij 
dit service uitleenpunt hulpmiddelen lenen.      
Welke hulpmiddelen 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.  
Op 21 januari jl. heeft BRES net als DuBOS een 
overeenkomst met de gemeente ondertekent voor 
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.      
De coördinatie ligt bij Toon van der Hofstad.  
 
Toon van der Hofstad  tel. num. : 06-13951939 
E-mailadres:  toonvdhofstad@gmail.com 

 

Belastingaangifte 

IB 2021 

Ook in 2022 bestaat voor leden van DUBOS de 

mogelijkheid om hun belastingaangifte  IB 2021 

te laten verzorgen door de belasting invulhulpen 

van DUBOS. De onkostenvergoeding voor deze 

aangifte zijn € 12,- per gezin of alleenstaande. 

Hou rekening met: 

1. Laat tijdig weten aan de belastinginvuller als 
de machtiging binnen is. 

2. Laat tijdig weten als alle bescheiden binnen 
zijn. 

3. Zijn er voorlopige aanslagen opgelegd?          
Bij twijfel neem contact op. 

4. Als er wijzigingen in de toeslagen te             
verwachten zijn laat dat ook tijdig weten.  

5. Vanaf 1 maart t/m 1 mei kunnen de aangiftes 
verzorgd worden. 

6. Er zijn nog wel regels door KBO-Brabant      
opgesteld voor wie wij de aangiftes wel/niet mo-
gen verzorgen!  

Op dit moment ( februari ) is door de CORONA 

maatregelen nog niet bekend hoe we de aangif-

tes dit jaar kunnen gaan verzorgen. Wij zullen 

ons per 1 maart houden aan de dan geldende 

corona maatregelen. 

De belasting invulhulpen van DUBOS zijn: 

Henk  Sanders    073-594 2504                                                                         

e-mailadres:       hlsanders@home.nl                        

Ton van Eeten   073-5941555  /   06-44565657                                                                       

e-mailadres:      tveeten45@gmail.com 

Jac Verheijen   073-594 0506 / 073-594 2186                                                          

e-mailadres:     jacverheijen@outlook.com       

Strookje om aan te melden voor Algemene Leden Vergadering met    

       entertainment. 

Donderdag 24 maart       13.30 uur    Boer Goossens                                                                          

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

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

Tel.nr:…………………………………emailadres:……………………………………    
Strookje inleveren brievenbus DuBOS infobalie Litserborg of per mail naar:                           

kbo-dendungen@hotmail.com 

Service uitleenpunt                    
medische hulpmiddelen               
Den Dungen / Maaskantje 

mailto:tveeten45@
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Financiële steun voor                    
    KBO afdelingen 

 

Voor extra ondersteuning van de KBO         
afdelingen heeft de gemeente een aanvullend 
steunpakket beschikbaar gesteld. Gemeente 
Sint Michielsgestel heeft dit steunpakket    
vertaald in een ondersteuningspakket corona: 
‘Corona steunpakket sociaal en mentaal’. 

 
Met deze subsidieregeling wil de gemeente     
sociale problemen sneller oplossen die als gevolg 
van corona en de coronamaatregelen zijn       
ontstaan of verergerd. 
 
De coronacrisis heeft op sommige plaatsen     
behoorlijke impact op het sociaal én mentaal 
welzijn van mensen vooral bij senioren. Dat kan 
gelden  voor o.a. leden uit onze doelgroep.    De-
ze extra coronasteunregeling beoogt het tegen-
gaan, verzachten of herstellen van de negatieve 
sociale en mentale effecten als gevolg van coro-
na en de coronamaatregelen. 
 
Gemeente Sint Michielsgestel heeft een            
gezamenlijk bedrag van € 10.000,00 beschikbaar 
gesteld. Dit bedrag is verdeeld naar rato de 
grootte van de KBO afdeling(en).  Door het be-
schikbaar stellen van dit bedrag kunnen de ver-
enigingen deze middelen inzetten om extra acti-
viteiten te organiseren waar mogelijk. DuBOS wil 
dit bedrag inzetten om de activiteiten financieel 
laagdrempelig te maken. We willen hierbij zoveel 
mogelijk inzetten op versterking en uitbreiding 
van bestaande activiteiten en trajecten.  Waarbij 
we er zeker vanuit gaan dat er nog meer leden 
aansluiten bij de bestaande activiteiten.            
Als bestuur DuBOS hebben we besloten om alle 
actieve clubjes (financieel) te ondersteunen bij 
het uitvoeren van hun activiteiten. De coördina-
toren van de verschillende clubje hebben hier-
over al een bericht ontvangen. 
 

In tegenstelling tot voorheen komt de         

oplossing van de puzzels, en sudoko niet 

op de laatste pagina van het blad. 

In de volgende uitgave komen de oplossin-

gen te staan. Dit op speciaal verzoek van 

een   aantal van onze lezers. 

Jaap Claerhoudt 

Willemijn Gerris-van den Oetelaar 

Nelly  Hairwassers-van de Heuvel 

Christel Heijmans 

Ans Kapteijns 

Elly van  Pinxteren-Dissel 

Sabien van Pinxteren 

Wilma Slegers 

Jose Vissers-Hellings 

Theo Vorstenbosch 

Carola Duis-Hendrikx (docente yoga) 

Karin Willems (docente bewegen op muziek) 

Ada Minkels-Kapteijns 

Piet Smits 

Maya v.d. Loo 

Nieuwe leden DuBOS 

Deze maand mochten we weer een aantal     

nieuwe leden verwelkomen.  Sinds de november  

zijn er ruim 100 leden bijgekomen bij onze ver-

eniging. Buiten het feit dat ze lid zijn geworden 

hopen wij, dat ze ook naar de activiteiten van 

DuBOS komen. 

TIP van onze VOA’s/
Belastinginvullers 
  

Niet vergeten……………….!!! 
  
Bent u aanvullend verzekerd bij 
VGZ via het collectief van KBO   
Brabant ? 
U krijgt dan het lidmaatschap van 
DUBOS-Den Dungen vergoed tot    
€ 25.- p.p. 
De declaratie dient u in te dienen 
bij VGZ. 
Dat kan digitaal via:                  
“MIJN VGZ” of per post. 
 
Denk eraan om uw VGZ-
klantnummer en uw KBO-
lidmaatschapsnummer 
te vermelden 
  
Met vriendelijke 
groet, 
  
Henk Sanders 
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Volgend nieuwsblad nummer 4, 2022.              
Kopij inleveren kan via de onderstaande 
adressen, echter vóór 18 maart a.s. bij:              

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

Grinsel 1, Den Dungen 

DuBOS brievenbus naast de infobalie         
Litserborg 

 

Politiek Café  / Manifest 

De afgelopen weken zijn er zowel in het Brabants 

Dagblad als in De Brug publicaties geweest over 

het Manifest / Politiek Café op 7 februari. 

Omdat wij als DuBOS ‘politiek onafhankelijk zijn 

en blijven’, gaan we hier geen samenvattend ver-

slag over schrijven in dit blad.  Iedereen kan en 

mag zijn conclusie trekken op wie hij of zij gaat 

stemmen. Wel is heel duidelijk geworden dat de 

politiek (lees gemeenteraad) de KBO-afdelingen 

hard nodig heeft om gezamenlijk een goed      

beleid en de juiste acties uit te zetten naar alle 

senioren in onze gemeente.   

 

Foto’s zij gemaakt tijdens het 
Manifest. 

Eetclub   

Woensdag 30 maart gaan we met de eetclub 

weer gezamenlijk een hapje eten. Deze keer 

hebben we gekozen voor;                           

Eeterij Dungense Brug. 

Aanvang: 18.00 uur                                          

We vertrekken om 17.45 uur bij Litserborg voor 
diegene die mee willen rijden. 

Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen 

met Lisette Goossens.                                                  

Telefoon:                 

073-594 0924 

 

Country & line dance (stijldansen) 

Zondag 20 maart a.s. gaan we weer een      

gezellige dansmiddag organiseren. Dit doen 

we in Ontmoetingscentrum Litserborg.           

Aanvang 13.30 uur // einde 17.00 uur 

We gaan zowel line-dance en op verzoek stijl-

dansen. De muziek deze middag wordt ver-

zorgd door DJ. Hans. 

Entree:  € 2,50 voor DuBos leden                                             

€ 3,00 voor niet leden                        

Aanmelden bij Jeanne van der Donk.            

tel:  06-23166288 
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Gelukkig gaan we weer een mooie periode tegemoet !!!    We hopen van alle   

maatregelen rond het coronavirus af te zijn. We volgen daarom netjes de      

adviezen vanuit de Overheid keurig op en we gaan onze activiteiten weer     

allemaal oppakken. In de bijgaande plaatjes een globaal overzicht van onze  

wekelijkse activiteiten. Dus heb je interesse,  kijk in de informatiegids voor de 

contactpersonen. 

fietsclub 

eetclub 

biljarten 

zangkoor 

Kaarten          

rikken & jokeren 
Nordic walking 

yogalessen koersbal wandelen 

Line-dance 


