
                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 1 

 

 

Goede Doelen week 

Workshop                     

‘Het nieuwe fietsen’ 

  

Dungense                          

Belangen                            

Organisatie                                              

Senioren  

600e lid DuBOS 

Nieuwsblad    DuBOS  Den Dungen / Maaskantje                  jaargang 2    nr. 4    april 2022 

Workshop ‘Het nieuwe fietsen’ 

 



                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 2 

 

 

    

Dit nieuwsblad is een uitgave van: 
KBO – DuBOS   Den Dungen 
 
Secretariaat: 
Gerard Verhoeven  
 
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 
 
Foto voorblad: 
Fotoclub Den Dungen 
 
 
Voor meer informatie over allerlei activiteiten, 
aangaand onze vereniging DuBOS kunt u onze de 
informatiegids raadplegen, deze heft u bij het 
nieuwsblad uitgave februari ontvangen.   U kunt 
ook de website raadplegen hier staat ook allerlei 
belangrijke gegevens in die  betrekking hebben 
op DuBOS. 

Personalia: 

Overleden: 
 

 

 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 

 

Opgezegd als lid DuBOS:                                       

Ad en Henriette van der Donk                              

Mevr. Marietje Pijnappels-van der Steen           
  

Nieuwe leden DuBOS: 

Dhr. Jan van de Put                                             

Dhr. Harry Goossens                                         

Mevr. Antonet Timmers-Blummel                            

Mevr. Ans van der Steen-van der Steen 

                                                                               

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.   

     

29 maart  Dhr. Harrie Kuijpers                       97 jaar       

2 april      Dhr. Piet Broeren               90 jaar   

14 april    Mevr. An Pennings-Verkuijlen        93 jaar  

20 april    Mevr. Mieke Toelen                 80 jaar    

http://www.kbo-dubos.nl
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  De wekelijks terugkerende activiteiten vol-

gens de  planning en gemaakte afspraken 

komen niet in de onderstaande agenda.      

Zie hiervoor de informatiegids voor exacte      

dagen en tijden.  

 Woensdag 30 maart            14.00 uur                

Breien                                   Litserborg 

 Woensdag 30 maart            18.00 uur         

Eetclub                                 Dungense Brug 

 Vrijdag  1 april                     13.30 uur                             

Koersbal                               Litserborg 

 Woensdag 6 april                14.00 uur       

Kaarten (rikken & jokeren)   Litserborg 

 Donderdag  7 april              13.00 uur         

Kleine fietstocht       start:    Blauwe Scholk 

 Woensdag 13 april              14.00 uur                

Breien                                   Litserborg 

 Vrijdag 15 april                     13.30 uur          

Koersbal                                Litserborg 

 Woensdag 20 april               14.00 uur       

Kaarten (rikken & jokeren)   Litserborg 

 Donderdag 21 april              9.00 uur                

Grote fietstocht        start:    Blauwe Scholk 

 Donderdag 21 april              10.00 uur     

Workshop ‘Het Nieuwe Fietsen”                

Litserborg 

 Maandag   25 april                19.30 uur             

Bingo                                     Litserborg 

 Woensdag 27 april               14.00 uur                

Breien                                   Litserborg 

 Vrijdag 29 april                     13.30 uur         

Koersbal                                Litserborg 

 Maandag 9 mei                    19.30 uur          

Ladies Night                         Boer Goossens 

 

Activiteiten April 

Zondag 3 april  11.30 uur                

De Langste Tafel  

Vrijdag 8 april  18.00 uur                                      

Hebben we weer onze Spare-ribs 

avond!!  

Nog enkele plaatsen beschikbaar!!! 

Zondag 10 april                                      

poppenkast- en pannenkoekendag. 

11.00 start poppenkast.               

Aansluitend om 12.00 uur            

pannenkoeken eten. 

Voor reserveringen graag bellen met 

073-5942966. 

Aanmelden niet verplicht 

Zondag 17 april  (1e Paasdag)     

12:00 uur 

    Paaslunch 

Houdt Facebook in de gaten voor           

actuele evenementen of kijk op ons      

nieuwe informatie bord. 

     Binnenkort:         

Nieuwe Jeu de Boules baan                    -

Aspergeavond                                     

Gourmetavonden                                

Mosselavonden 
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Beste mensen, 

Van april tot oktober gaan we weer jeu de 
boulen op de banen bij De Wegwijzer aan de 
Brouwerstraat. We spelen op donderdag - en 
vrijdagmorgen. Als u eens wil komen kijken/
meespelen of dit spel ook iets voor u is, kom 
dan eens bij ons langs. Wij beschikken over 
extra ballen welke u kunt kopen of tijdelijk 
kosteloos kunt lenen. Deelname is ook geheel 
gratis. Bij aanvang worden uit de aanwezigen 
teams samengesteld. U hoeft dus niet per se 
een partner mee te brengen. Na ieder spel 
wordt er opnieuw ingedeeld. Gezelligheid en 
sportiviteit staan bij ons boven aan. 

Er zijn verder geen kosten aan verbonden en u 
bent niet verplicht iedere week aanwezig te 
zijn. 

Bij voldoende belangstelling willen we in over-
leg eventueel een extra dagdeel realiseren.  
We starten vooralsnog op donderdag 7 en  
vrijdag 8 april, van half 10 tot ongeveer half 12. 

Graag tot ziens!                                                            
Ben van Roy en Sonja Blekkenhorst,               
coördinatoren Jeu de Boules 

 

 

 

Goede Doelen Week 2022 

In het weekend van 1, 2 en 3 april zal weer de jaar-

lijkse Goede Doelen Week collecte plaats vinden.   

Op een van die dagen vind u de brief in uw brie-

venbus met daar in vermeld waar u de brief weer 

in kan leveren. Wederom zullen wij werken met 

een QR code, contant in de envelop of via een 

eenmalige machtiging.  Wij hopen natuurlijk ook in 

2022 weer op een mooie opbrengst voor alle doe-

len die gesteund gaan worden. 

Bent u in de gelegenheid om de brieven mee te 

bezorgen voor ons dan horen wij dit graag. U kunt 

dan contact opnemen  via:                                               

gdwdendungen@gmail.com                                   

Je mag ook bellen met de voorzitter;                    

Tiny Hairwassers 06-53965238 

Repaircafé Litserborg Den Dungen 

Wist u dat er elke 3de vrijdag van de maand een 
Repaircafé is in Litserborg ?  

Van 13:30 uur tot 16:30 uur staan de vrijwilligers 
klaar om kleine reparaties te verrichten aan kapotte 
apparaten. 

Heeft u een elektrisch apparaat dat niet meer goed 
werkt (een stofzuiger, koffiezetapparaat) of kleding 
die een kleine reparatie nodig heeft of iets anders 
wat u zelf niet kunt repareren, kom dan bij ons 
langs! 

Zo mogelijk wordt ter plekke gerepareerd en als er 
onderdelen nodig zijn kan de aanbieder die bestel-
len. 

Wij rekenen geen kosten, maar waarderen een  
vrijwillige bijdrage.  Kom gerust eens langs tussen 
13:30 uur en 16:30 uur!  

Wij repareren geen fietsen, witgoed en tv’s. 

Voor meer inlichtingen neem je contact op met:  
Toon van der Hofstad  tel:  073-5943668 

mailto:gdwdendungen@gmail.com
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600e lid DuBOS 
 
De afgelopen maanden hebben we een storm-
achtige groei doorgemaakt met ons ledental bij 
DuBOS.  Dit kwam mede door het feit dat we 
de samenwerking zijn aangegaan met            
De Ware Jacob. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering       
konden we dan ook ons 600e lid bij DuBOS  
bekend maken. 
 
José Vissers-Hellings is het 600e lid van onze 
vereniging. Om aan deze mijlpaal aandacht te 
schenken hebben we José verrast met een boe-
ket bloemen overhandigd door onze voorzitter. 

  

AquaFun / zwemmen  

Onder begeleiding beweegt u op muziek in het 
water. Daarna is het tot 11.00 uur recreëren in 
AquaFun of sauna. Saunabezoek is de hele dag 
toegestaan. 

Een 12 badenkaart kost € 88,- en is een half jaar 
geldig.  

Een halfjaarabonnement kost € 19,45 per maand, 
met een betalingsverplichting voor een half jaar.  
Een jaarabonnement kost € 16,45 per maand 
met een betalingsverplichting van één jaar, daar-
na maandelijks opzegbaar. 

Half- en jaarabonnement en worden automatisch 
geïncasseerd. In de vakantieweken kan met re-
creëren in AquaFun Sportiom. 

Plaats:  Sportiom ’s-Hertogenbosch. 

Tijd:      9.30 – 10.00 uur  

Contactpersoon José Hoevenaars       
Tel.nummer: 073-594 19 27                                   
E-mailadres: josehoevenaars@home.nl 

 

Bewegen op Muziek 

Juist voor senioren is het erg belangrijk om vol-
doende te bewegen. Mede door voldoende bewe-
ging kunnen senioren hun jaren in goede gezond-
heid verlengen. Maar niet alleen de beweging is 
belangrijk. Ook het sociale aspect is erg belangrijk. 
De combinatie van bewegen en plezier is dan ook 
de basis van bewegen op muziek. 

Maandaggroep 

Tijd:  maandag 13.15-14.15 uur                                                 
Plaats: Litserborg 
 
Docente:              Karin Willems                                                                                          
Contactpersoon:  Ria van Alebeek            
tel.nummer:         073-594 15 10                                            
E-mailadres:        tva1940@gmail.com 

 

Dinsdaggroep 

Tijd: dinsdag 13.15-14.15 uur                                           

Plaats: Litserborg                                                           

Docente:                 Karin Willems                                                      

Contactpersoon:    José van Hal                        

tel.nummer:            073-594 17 74                                              

E-mailadres:           wjvanhal@ziggo.nl 

 

mailto:josehoevenaars@home.nl
mailto:tva1940@gmail.com
mailto:wjvanhal@ziggo.nl
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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. 

Wanneer:                                                            
Maandag  25 april                                   
Maandag  23 mei 

Waar:          Ontmoetingscentrum Litserborg 

Aanvang:   19.30 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.  Het invul-
strookje vindt u op pagina  17 van dit blad.                                                              
inleveren in de brievenbus bij Lisette Goossens 
op Grinsel 6 of in de DuBOS brievenbus bij de 
infobalie Litserborg. 

 

Maandelijks zoekplaatje:                                     

                 wie weet waar ?? 

Elke maand publiceren wij een foto                       

(zie onderstaand) van een leuke plek of object in 

Den Dungen of omgeving. 

Weet je waar de foto gemaakt is stuur de oplossing 

door aan: redactiedubos@gmail.com                                                                   

of deponeer een briefje in de bus op adres      

Heesterveld 2.  

Onder de juiste inzendingen verloten wij elke 

maand een leuke prijs. De winnaar wordt vermeld 

in het eerstvolgende DuBOS nieuwsblad.             

Vorige maand  was de foto gemaakt op de Bos-

scheweg bij het ‘weike van de Fam. Verhagen.’ Het 

mooie benkske geplaatst ter gelegenheid van het 

44 jarig bestaan van De Perketuuters. Elders in dit 

blad besteden we hier meer aandacht aan. 

Winnaar vorige maand:                

Franka Krekelberg-Smits                          

Nieuwe activiteit: PLANTENRUILBEURS 

Wij nodigen jullie uit voor de eerste, enige en leukste plantenruilbeurs in Den Dungen en Maaskantje. 

Heeft u bijvoorbeeld teveel planten van hetzelfde soort of planten/struiken die niet meer in uw tuin pas-
sen, of waar u gewoon op uitgekeken bent, steek ze dan uit en kom er mee naar de plantenruilbeurs. Wie 
weet zijn er liefhebbers voor. En wie weet wat een ander heeft meegebracht, misschien zit daar wel iets 
voor u bij. U hoeft niet per se met dezelfde persoon te ruilen. Wellicht is er iemand die bijvoorbeeld te-
veel gezaaid heeft en deze stekjes graag aan de liefhebbers uitdeelt. Alles kan, alles mag. 

Kom dus gezellig een uurtje gratis winkelen.                                                                                          
Plaats: de achtertuin van Berdien Rijken, Grinsel 38 

Wanneer: zaterdag 23 april       Tijd: van 11.00 tot 12.00 uur                                                                     
Berdien Rijken (073- 5942212) en  Sonja Blekkenhorst (073-5941794)                                                   
Graag tot ziens, de koffie staat klaar! 
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Seizoensplanning fietsclub DuBOS 

 

 

 

 

 

Donderdag 7 april  Kleine fietstocht                                                                                                       

Start 13.00 uur                 Blauwe Scholk 

Donderdag 21 april  Grote fietstocht                                                                                                        

Start 9.00 uur                   Blauwe Scholk 

Donderdag 5 mei  Kleine fietstocht                                                                                                       

Start 13.00 uur                Blauwe Scholk 

Donderdag 19 mei  Grote fietstocht                                                                                                        

Start 9.00 uur                   Blauwe Scholk 

Donderdag 2 juni   Kleine fietstocht                                                                                                       

Start 13.00 uur                 Blauwe Scholk 

Donderdag 16 juni  Grote fietstocht                                                                                                        

Start 9.00 uur                   Blauwe Scholk 

Dinsdag / woensdag / donderdag                                                                                               

21-22- 23 juni                                                                                                                  

Meerdaagse fietstocht ???                                     
(nader bericht volgt in het volgend nieuwsblad)                  

Donderdag 30 juni  Kleine fietstocht                                                                                                       

Start 13.00 uur                 Blauwe Scholk 

Donderdag 14 juli  Grote fietstocht                                                                                                        

Start 9.00 uur                   Blauwe Scholk 

Donderdag 28 juli  Kleine fietstocht                                                                                                       

Start 13.00 uur                 Blauwe Scholk 

Donderdag 11 augustus  Grote fietstocht                                                                                                        

Start 9.00 uur                   Blauwe Scholk 

Donderdag 25 augustus Kleine fietstocht                                                                                                       

Start 13.00 uur               Blauwe Scholk 

Donderdag 8 september Grote fietstocht                                                                                                        

Start 9.00 uur                   Blauwe Scholk 

Donderdag 22 september Kleine fietstocht                                                                                                       

Start 13.00 uur               Blauwe Scholk 

Donderdag 6 oktober  Grote fietstocht                                                                                                        

Start 9.00 uur                   Blauwe Scholk 

Donderdag 20 oktober  Kleine fietstocht                                                                                                        
Start 13.00 uur                  Blauwe Scholk 

 

Voor onze fietsliefhebbers……… 
 
Op donderdag 7 april starten we weer met de 
fietstochten. Zoals we gewend zijn fietsen we 
twee keer per maand. 
Afwisselend een korte tocht                         
(start om 13.00 uur bij de Blauwe Scholk) en 
een lange tocht  (start om 09.00 uur bij de  
Blauwe Scholk) 
De afstanden van de kleine tocht zijn ongeveer 
30 kilometer en de lange tochten zijn ongeveer 
tot 60 kilometer. 
  
Bij de lange tochten drinken we in de morgen 
koffie, regelen we een lunch voor tussen de 
middag en in de middag weer koffie/fris of iets 
dergelijks. 
Uiteraard alles voor eigen rekening. 
Deelname aan de tochten is gratis en u hoeft 
zich niet aan te melden. 
Hiernaast staan de data voor onze 14 daagse 
fietstochten voor dit seizoen aangegeven. 
 
Per maand geven we in de activiteitenagenda 
de fietstochten nog opnieuw aan.  
 
U kunt ook bij een van de uitzetters informe-
ren, deze staan in de informatiegids welke in 
februari is uitgegeven. 
 
Vriendelijke groet, 
Henk Sanders 
  



                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 9 

 

 

 

 

 

Ouderenbezoekgroep: 

Verandering ouderenbezoekgroep 

 

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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  De Kerstbeelden  

worden opgeknapt     

Na vele jaren dienst waren de kerststalbeelden aan 
een opknapbeurt toe. Riky Kappen en Jacqueline 
Broeren zijn een aantal maandagen bezig om ze 
allemaal weer een mooi kleurtje te geven zodat ze 
er weer jaren tegen kunnen. Wij danken de dames 
hartelijk!! 

Lourdes (Lorda in Occitaans) is een stad in het de-

partement Hautes-Pyrénées in Frankrijk. De stad is 

gesitueerd in het zuiden van het land in de uitlo-

pers van de bergen van de Pyreneeën en aan 

de Gave de Pau. Ze heeft ruim 13.500 inwoners. 

Het is de grootste katholieke bedevaartplaats in 

Frankrijk 

In 1864 werd er een standbeeld opgericht ter ere 

van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bij de plaats 

van de verschijningen in de grot. Er werd een kapel 

gebouwd die al spoedig te klein werd en ging   

dienen als crypte voor de eerste basiliek, 

de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis. In de 

loop der jaren kwamen hier nog twee basilieken bij 

en verschillende andere gebouwen, die thans alle 

deel uitmaken van het Heiligdom van Onze-

LiLourdes gevierd, dus niet zozeer de verschijnin-

gen, maar de Moeder Gods eve-Vrouw van Lour-

des.  

Op 11 februari wordt in de katholieke kerk Onze 

Lieve Vrouw van Lourdes gevierd, dus niet zozeer 

de verschijningen, maar de Moeder Gods  

 

 

 

 

 

 

 

Weer naar Lourdes 

Met de parochie naar Lourdes. Het kan weer veilig. 

Het Huis voor de Pelgrim is onze reisorganisatie. 

We vertrekken per vliegtuig vanaf Maastricht. Ook 

hen die enige zorg nodig hebben worden uitgeno-

digd. Al 17 jaren hebben we in onze parochie de 

mooie traditie van een jaarlijkse bedevaart naar 

Lourdes. Corona gooide roet in het eten. Daarom 

gaan we dit jaar tweemaal. 

De eerste reis is van 28 april tot en met 3 mei 2022, 

uit en thuis. De tweede reis is van 22 tot en met 27 

september 2022. Ook dan is er voor hen, die zorg 

nodig hebben, een zorghotel gereserveerd met 

24/7 begeleiding. Pastor Chris van Beurden en on-

dergetekende zullen de groep pastoraal begelei-

den. 

Hebt u interesse, aarzel niet en bel ons op voor ver-

dere informatie. Dan maken we op korte termijn 

een afspraak, om uw aanmeldingen te begeleiden. 

Voor informatie kunt u bellen: 

Christie van Dinther:   06- 30 30 90 20 

Mari van der Heijden: 06- 233 919 09  

Een bedevaart verrijkt uw leven. Boeiende ontmoe-

tingen met mensen met Lourdes en ons geloof. 

Mari van der Heijden                                 

Diaken 

 

 

 Toos van der Aa - Broeren 

 

✩  14 mei 1940  

† 6 maart 2022  

 

Echtgenote van 

Toon van der Aa 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Occitaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrenee%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gave_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedevaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_de_Onbevlekte_Ontvangenis_(Lourdes)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligdom_van_Onze-Lieve-Vrouw_van_Lourdes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligdom_van_Onze-Lieve-Vrouw_van_Lourdes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligdom_van_Onze-Lieve-Vrouw_van_Lourdes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligdom_van_Onze-Lieve-Vrouw_van_Lourdes
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Misintenties   locatie Den Dungen     

Zaterdag 2 en zondag 3 april 

Astrid Gradussen                                                              

Mart Groenendaal- v.d. Oetelaar                                  

Endy Cooijmans- Jehoel                                                    

Paul van de Meerendonk junior                                                    

Frans en Riek v.d. broek- Groenendaal vanwege sterfdag                                                                          

Grard Pennings vanwege sterfdag                                           

Frans van den Boogaard vanwege sterfdag                                                       

Albert van Nistelrooij vanwege verjaardag                                                       

Tien v.d. Aa vanwege jaargetijde                                        

Toos (Tosca) van der Aa- Broeren namens de Buurt                                                                                

Annie van der Hofstad, haar man Ad en hun zoon Ruud 

Vrijdag 8 april 

Fundatie Cornelis van Gorp en Theodora Broeren                                          

Fundatie Hendricus de Bie en Gijsberdina v.d. Steen 

Zaterdag 9 en zondag 10 april 

Sjaan van Gestel- Vissers                                                          

Toos (Tosca) van der Aa- Broeren namens de Buurt 

Zaterdag 16 en zondag 17 april 

Joke Vorstenbosch- van den Broek                               

Harrie Vorstenbosch                                                       

Fundatie Jos en Dina v.d. Broek- Smulders vanwege jaar-

getijde                                                                           

Mien van Esch- van Grinsven vanwege verjaardag                                          

Martien Blokx                                                                                  

Jan v.d. Braak                                                                                           

Endy Cooijmans- Jehoel vanwege trouwdag                                               

Carly Jansen                                                                    

Gerard van Boxtel                                                                        

Marie van Boxtel- van Hemmen                                          

Harrie Vissers                                                                             

Nellie Vissers- van Hemmen                                                               

Harrie Groenendaal                                                                              

Antoon van de Broek                                                                       

Antoon Pijnappels vanwege jaargetijde                                   

Jan de Jong vanwege jaargetijde                                                       

Wim van Boven                                                            

Toos (Tosca) van der Aa- Broeren namens de Buurt 

Maandag 18 april Tweede Paasdag 

Nelly Verhagen- van Santvoort 

Zaterdag 23 en zondag 24 april 

Christ en Bertha Heijmans- Langens en zoon Jan          

Astrid Gradussen 

H. Missen in de Michaëlparochie 

Zaterdag 2 april 2022                                                      
Den Dungen            18.30 uur H. Mis     

Zondag 3 april 2022                            

Den Dungen     09.30 uur                     

Woord en Communie dienst                                          

Sint-Michielsgestel                         11.00 uur  H. Mis   

Dinsdag 5 april 2022                                                       
Sint-Michielsgestel                         09.00 uur H. Mis   

Vrijdag 8 april 2022                                                        
Den Dungen                                   19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 9 april 2022   Palmzondag                              
Den Dungen                                  18.30 uur H. Mis   

m.m.v. Herenkoor 

Zondag 10 april 2022                                                     
Den Dungen                                  09.30 uur                        

Woord en Communie dienst                                          

Sint-Michielsgestel                      11.00 uur    H. Mis   

Dinsdag 12 april 2022                                                      
Sint-Michielsgestel                       09.00 uur H. Mis              

Den Dungen                    19.00 uur       Boeteviering 

Donderdag 14 april 2022   Witte Donderdag                        
Den Dungen                                19.00 uur H. Mis 

Vrijdag 15 april 2022         Goede Vrijdag                         
Den Dungen                     15.00 uur H. Mis 

Zaterdag 16 april 2022      Paaszaterdag                        
Den Dungen             19.00 uur H. Mis           

m.m.v. Gemend koor 

Zondag 17 april 2022         Eerste Paasdag                          
Den Dungen         09.30 uur H. Mis                        

m.m.v. Gemend koor                                                         

Sint-Michielsgestel  11.00 uur H. Mis  

Maandag 18 april 2022     Tweede Paasdag                      
Den Dungen            09.30 uur H. Mis            

m.m.v. Harmonie Wilhelmina 

Dinsdag 19 april 2022                                                     
Sint-Michielsgestel                   09.00 uur H. Mis  

Vrijdag 22 april 2022                                                      
Den Dungen              19.00 uur H. Mis  

Zaterdag 23 april 2022                                                    
Den Dungen                    18.30 uur H. Mis    

Zondag 24 april 2022                                                      
Den Dungen              09.30 uur                        

Woord en Communie dienst                                                      

Sint-Michielsgestel                    11.00 uur H. Mis   

Dinsdag 26 april 2022                                                     
Sint-Michielsgestel                      09.00 uur H. Mis 

 Vrijdag 29 april 2022                                                     

Den Dungen                              19.00 uur H. Mis 
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                 Pasen                 
Pasen is het belangrijkste christelijke 

feest inhet liturgische jaar, volgend op 

de Goede Week. Christenen vieren deze dag 

vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is    

opgestaan, op de zondag na zijn kruisiging.  

Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op 

een zondag en maandag. Beide dagen worden 

wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of 

paaszondag en paasmaandag genoemd.       

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de    

vijftig dagen durende periode van het kerkelij-

ke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren.       

De periode van het paasfeest tot Hemelvaarts-

dag duurt veertig dagen. Katholieken mogen 

gedurende de vijftig dagen durende periode 

hun jaarlijkse paasplicht vervullen. Op Goede 

Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken 

christenen het lijden en de kruisdood van Jezus 

en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook 

wel verrijzenis genoemd, uit de dood.            

Pasen behoort daarmee tot de traditie van 

de zoenoffers, die draaien om de noodzaak van 

de dood voor het leven, de verzoening met het 

goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de 

eigen ziel door beproeving.  

 

 

 

 

 

 

 

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 5de vrijdag in de maand is, zal het    

bidden van de rozenkrans in de H. Jacobus de 

Meerderekerk 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/Lijst_van_christelijke_feest-_en_gedenkdagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_christelijke_feest-_en_gedenkdagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Week
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasmaandag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opstanding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoenoffer
http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl
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Heeft u nou ook weleens dat u denkt: ik wou dat 

er iemand was die samen met wie ik dingen kan 

ondernemen. Wat te gaan 

doen? 

 even opbellen en wat 

bijkletsen 

 een afspraak maken om 

bij elkaar een koffie of 

thee drinken 

 met elkaar een stukje te 

gaan wandelen of fietsen 

 creatief bezig zijn; knutselen, breien of    

haken 

 om in de tuin te werken 

 om te winkelen of      terrasje pakken 

 Om …wat dan ook.  

 Net waar u behoefte aan heeft.  

*) Je gegevens worden binnen het Bestuur       
vertrouwelijk behandeld. 

Geef u nu op, en ontdek dat u niet de enige bent.   

Komt samen, en geniet van kleine dingen die het 

leven aangenamer kunnen maken. 

Strookje voor aan te melden vindt u op pagina 17 

van dit blad.                 

Ladies Night 

Binnenkort is er weer de jaarlijkse     
Ladies Night. 

Deze naam zegt het al: uitsluitend voor 
alle dames. 

Het belooft weer een gezellige avond 
te worden waarbij volop genoten kan 
worden.  Om de kosten van deze avond 
te kunnen dekken vragen wij een kleine 
bijdrage. 

De koffie of thee wordt geserveerd 
met wat lekkers. En uiteraard kunt u 
weer genieten van een drankje en wat 
hapjes. 

Maar u moet er wel wat voor doen. 
Wat?  

Door middel van muziek en een pub-
quiz gaan we gezellig met u door ons 
mooi Nederland. U mag het zelf verder 
invullen….. 

Aanmelden kan tot 1 mei d.m.v. het geld 
samen met het antwoordstrookje in 
een enveloppe in de DuBOS- brieven-
bus doen.  De DuBOS-brievenbus be-
vindt zich naast de infobalie in de Lit-
serborg.                                            
Het antwoord/inschrijfstrookje vindt 
u elders in dit blad op pagina 17. 

 

Datum:   maandag 9 mei a.s, 

Locatie: grote zaal Boer Goossens 

Tijd:      19.30 tot p.m. 22.30 uur 

Zaal open vanaf 19.00 uur. 

Kosten: € 7,50 p.p. 

Maatjes-project 
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Grinsel 34                                                                     

5275 JP Den Dungen                                                     telefoon:  

073-5941282                                                      e-mail: in-

fo@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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 CV De Perketuuters swingen                                                 
            al 44 jaar de pan uit!!! 

Het is rood met zwart en je komt het in heel Krab-
berdonk tegen? In Den Dungen weet iedereen het 
antwoord op die vraag. Da’s een Perketuuter, en daar 
zijn er heel veel van. 11 oprichters, 22 echtparen en 
44 leden, zo werd ook in weekblad De Brug om-
schreven.  De Perketuuters is de oudste nog bestaan-
de carnavalsclub in Den Dungen en een club waar 
altijd een beroep op kan worden gedaan.                                            
                                                                        
De oprichting in 1978                                               
In 1978 liepen vijftien vrienden met een plan rond 
om een carnavalsclub op te richten en op 12 febru-
ari was het zover. Een memorabel jaar! Nederland is 
in de ban van de film Grease met John Travolta 
en Olivia Newton-John. Den Dungen –lees Krabber-
donk– liep gelijk warm voor CV de Perketuuters.                   
                                                                                 
Een carnavalsclub …                                                                           
Tijdens al die jaren carnaval hebben de Perketuuters 
zich nadrukkelijk gemanifesteerd. In de beginjaren 
met enorme wagens die amper door de Krabber-
donkse straten konden rijden, later met talloze fees-
ten en evenementen. Een spelletjesmiddag, het keu-
terbal, bal masqué, op allerlei manieren probeerden 
en proberen de Perketuuters het carnaval in Krab-
berdonk bruisend te houden.                                            
                                                                       
Maar ook meer dan carnaval……..                        Al 
snel waren de Perketuuters meer dan een carnavals-
vereniging. Voetballen, fierljeppen, eiergooien, 
dorpszeskampen. Het Tros-programma ‘Ter land, 
ter zee en in de lucht’, de Perketuuters waren wer-
kelijk overval van de partij. Maar ook voor de Dun-
gense bevolking werden er in het verleden diverse 
activiteiten georganiseerd. Wie herinnert zich het 
doelschieten niet met de officiële opening door de 
Sliert van de Vliert, het Frühschoppen op het ‘weike 
aan de Bosscheweg’.                                            
                                                                       
Trots op club die ‘centraal’ staat in ons dorp.           
Als DuBOS vinden wij het best erg leuk om aan deze 
club aandacht te besteden. Zeker omdat ons 
nieuwsblad bij meer dan 600 adressen in Den Dun-
gen / Maaskantje in de bus valt. Dit mag zeker nog-
maals benoemd worden, dit hebben we mede te 
danken aan de samenwerking met De Ware Jacob. 
Wij willen als DuBOS deze  ‘vriendenclub’ graag feli-
citeren met dit ‘carnavalsk jubileum’.  We hopen 
nog jarenlang van hun activiteiten mee te mogen 
genieten.                                                     
                                                                        
“1e Generatie” nieuwe leden DuBOS                                 
Met heel veel respect naar de leden van 
Perketuuters zouden ze ongeveer kunnen behoren 
tot de “1e generatie” DuBOS leden. Een groep      
enthousiaste zeer jonge senioren (55+) om DuBOS 
een ‘infuus te geven’ naar een nieuw tijdperk. Wij 
houden ons aanbevolen voor deze nieuwe impuls.   

 

Veilig Verkeer Nederland                 orga-
niseert in Den Dungen op       donder-
dag 21 april a.s.de workshop “Het Nieu-
we Fietsen” 

 

 

 

Alle senioren die graag willen blijven fietsen 
en met elkaar ervaringen, leuke routes en tips 
uitwisselen, zijn van harte welkom. De work-
shop staat onder leiding van een expert van 
Veilig Verkeer Nederland en in het teken van 
vrij bewegen in het verkeer, ondanks dat we 
allemaal een jaartje ouder worden. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a., 
slim omgaan met drukke fietspaden, kwets-
baarheid in het verkeer, conditie van het       
lichaam, veilig fietsen. 

Onder het genot van een kopje koffie en/of 
thee leren deelnemers met behulp van prakti-
sche filmpjes, foto’s en stellingen meer over 
“Het Nieuwe Fietsen’.  

De workshop is op donderdag 21 april 2022 
tijdstip 10.00 – 12.30 uur in Litserborg Den 
Dungen. 

Voor alle DuBOS leden die deelnemen aan de-
ze workshop hebben we na afloop een gratis 
broodje en een heerlijke kop soep. 

Aanmelden 

Ben je lid van één de KBO afdelingen in onze 
gemeente Sint Michielsgestel en heb je        
interesse in deze workshop meld je dan aan 
bij: redactiedubos@gmail.com  of je belt even 
naar Jan Cooijmans 06-83209255 

Inschrijfdatum uiterlijk tot 14 april a.s. 

(inschrijving is echt noodzakelijk omdat er maar 
een beperkt aantal deelnemers aan deze leuke 
workshop kunnen deelnemen) 

 

Denk om uw veiligheid in het verkeer en 
graag tot ziens ! 
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 GESTELS GEMENGD KOOR                

presenteert VOORJAARSCONCERT 

Het Gestels Gemengd Koor, dat afgelopen jaar het 

40 jarig jubileum vierde, zingt met dubbele ener-

gie: er staat een mooi voorjaarsconcert op stapel! 

Het kan weer, mag weer…  

Zondag 3 april om 14.00 uur barst het koor in Me-

ander los met een gevarieerd programma, zich 

bewegend tussen o.a. ‘Colors of the Wind’ uit 

Pocahontas, ‘The Sound of Silence’ van Simon en 

Garfunkel en ‘Heb het Leven Lief’ van Liesbeth List. 

Het koor wordt op piano begeleid door de ra-

zendsnelle handen van Margret Bekkers. Judith 

Roelofs is weer bereid gevonden om als solist op 

te treden. Zij bracht al menigmaal een of meer 

sublieme solo’s tijdens het concert van het Gestels 

Gemengd Koor. Er is een gezellige pauze in de 

koffiecorner van Meander om de muziekervarin-

gen met elkaar en het koor te delen. 

Van harte welkom op deze zondagmiddag van 

muzikaal en sociaal genoegen.                             

Meander,    (gemeentehuis)                                                                           

Entree is gratis 

www.gestelsgemengdkoor.nl 

Gezellig koffie/borrel-uurtje 

Wat is ons geduld de laatste twee jaren toch op de 

proef gesteld! 

De meeste activiteiten konden niet doorgaan van-

wege dat vreselijke coronavirus. Dan kwam er weer 

wat hoop en niet lang daarna moest alles weer op 

slot. We begonnen zo zoetjes aan ons geduld te 

verliezen. Ons humeur werd er niet beter op. Aan je 

gezicht was dat nog niet zo goed te zien, want we 

moesten allemaal een mondkapje op en ook nog 

anderhalve meter afstand bewaren. Hoe lang hou-

den we dat nog vol? Voor het bestuur moet dat 

ook een moeilijke tijd zijn geweest. Want hoe moet 

je een club draaiende houden als de Litserborg ge-

sloten moet blijven? Gelukkig waren er nog een 

paar tussen pe-

riodes waarin we 

wel enkele acti-

viteiten konden 

ontplooien. Daar 

is het bestuur 

op ingespron-

gen en heeft zijn 

leden uitgeno-

digd voor een 

gezellig koffie-

uurtje. Dat bleek een goed idee. Wat was er veel te 

vertellen, wat waren we blij om elkaar weer eens te 

ontmoeten, al moesten we ook constateren, dat 

veel leden dit gezellige koffie-uurtje nog niet aan-

durfden. Zij bleven nog thuis. Gelukkig werden de 

regels zoetjesaan weer wat versoepeld. Er mocht 

weer wat meer. We mochten elkaar weer ontmoe-

ten en dingen gaan ondernemen. Het borreluurtje 

viel dan ook goed in de smaak. De meer dan dertig 

aanwezige DuBOS-leden maakten er een gezellige 

carnavalsmiddag van. En nu zijn de meeste beper-

kende maatregelen ingetrokken en kunnen we on-

ze activiteiten weer gaan uitvoeren. Al is het coro-

navirus het land nog niet helemaal uit, DuBOS kan 

weer DuBOS zijn en we moeten er met zijn allen 

maar een geweldig mooi jaar van maken. Een 

dankwoord aan het bestuur is hier zeker op zijn 

plaats.  

 

Fotoclub Den Dungen 

Onlangs hebben we als DuBOS afspraken kunnen 

maken over een samenwerkingsovereenkomst 

tussen beide verenigingen. De bedoeling is dat de 

Fotoclub Den Dungen ons regelmatig foto’s aan 

gaat leveren voor het cover van ons blad, dus de 

voorpagina. Dat betekent ook dat ons blad een 

geheel andere en mooiere uitstraling krijgt.        

Op de voorpagina geen uitgebreide tekst meer, 

maar een leuk plaatje van ons dorp. Over deze 

foto  enkele highlight over de inhoud van het 

blad. Als DuBOS zijn we erg blij dat we samen 

met Fotoclub Den Dungen tot deze samenwer-

king zijn gekomen. Er mag zeker bij vermeld wor-

den dat enkele leden van deze club ook lid zijn 

van DuBOS. 

Elders in dit blad vragen wij ook aandacht voor de 

expositie van Fotoclub Den Dungen. Deze exposi-

tie werd al verschillende jaren gehouden in Basis-

school De Wegwijzer, echter door  het corona-

tijdperk heeft dit even stil gestaan. Wij bevelen u 

echt aan naar deze expositie te komen, zodat u 

met eigen ogen kunt zien wat deze leden vanuit 

en eigen creativiteit en invalshoek presenteren.  

Het laat in iedere geval verbluffende resultaten 

zien. 
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Strookje om aan te melden voor de Ladies Night                                   

    ( betaling  bij aanmelding )  Inleveren voor 1 mei a.s. 

     

Ladies Night op maandag 9 mei a.s.     aanvang: 19.30 uur                         

(zaal open vanaf 19.00 uur) 

                                                                       O ik ben lid van DuBOS 

                                                                       O ik ben geen lid van DuBOS 

 O ik wil wel lid worden en betaal nu  € 15,00 extra voor      

 de rest van  2022 

Naam persoon 1:……………………………………Naam persoon 2: ……………………………………… 

 

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

BINGO deelname op:   O maandag 25 april a.s.   *)  aankruisen wat van toepassing                                                                                                                              

`                                                            O maandag 23 mei  a.s.  *)   aankruisen wat van toepassing                                                                                                     

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

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

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

 deze avond  

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

O ik wil graag een extra bingo-boekje   

 

Naam:…………………………………… 

Adres: ………………………………….. 

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

Ik heb interesse in: …………………………………………………. 

Inleveren van dit strookje ingesloten enveloppe inde brievenbus naast de infobalie Litserborg. 

Vermeld wel op de voorzijde enveloppe:  MAATJES-PROJECT 

*) U gegevens worden vertrouwelijk behandeld binnen het bestuur DuBOS 

 

Maatjes-project 
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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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Lekker even puzzelen……………………..           

Breng letters uit de puzzel over 

naar de hokjes met het corres-

ponderende nummer. 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevo-

land 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 

14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 

19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwij-

zer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge 

berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 

honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels 

bier 36 boomscheut 37 voordat 39 

soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 

42 ik  43 teer 44 stuk grond 46 afslag-

plaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 

toverkunst  55 deel v.e. schoen 57 rij 59 

a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 

woonboot 66 tropische vogel 67 koor-

dans 68 tekst op muziek 70 Scandinavi-

ër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hoogharti-

ge houding 3 muzieknoot 4 losse draad 

6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 

bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 

luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaf-

trek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 

18 soort appel 21 groot water 22 deel 

v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 

vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 

35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 

38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 

kanselrede     45 samengaan 47 vrou-

welijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 

watering 54 grasmaand  55 dierenver-

blijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees 

gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort 

hert     69 dominee 70 dit is. 

Oplossingen van deze puzzels en sudoko’s in het vol-

gende nieuwsblad van de maand mei. 
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Antwoordenblad puzzels vorige maand.            

n a r c i s s e n s t o r m w i n d 

Volgend nieuwsblad nummer 5, 2022.              
Kopij inleveren kan via de onderstaande 
adressen, echter vóór 15 april a.s.  bij:              

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

Grinsel 1, Den Dungen 

DuBOS brievenbus naast de infobalie         
Litserborg 

 

Schrijf alvast op de kalender………….      

Zondag 15 mei a.s.                                

Den Dungen Wenst Dat (DDWD)               
een ‘nieuwjaarsreceptie’ in zomerse           

uitvoering. Plaats Litserborg. 

In de volgende uitgave van ons nieuwsblad 

komen we hier zeker op terug. 


