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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    
deze vinden in de informatiegids, uitgave    
februari 2022. U kunt ook de website raadple-
gen hier staat ook allerlei belangrijke gege-
vens in die betrekking hebben op DuBOS. 

Personalia: 

Overleden: 
 

Dhr. Geert van der Aa                                                      

Dhr. Harrie Kuijpers 

Mevr. Ans Kapteijns                                                                          

 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 
 

 

Nieuwe leden DuBOS: 

Mevr. Erna van Gestel-van de Langenberg         

Dhr. Harrie Maas                                               

Mevr. Sandra Smits                                                         

Mevr. Nienke Smits                                                

Dhr. Rob Ulijn                                                        

Mevr. Monique Markus                                                              

Mevr. Jolanda van der Veerdonk                            

Mevr. Wilma van der Veerdonk     

DuBOS heet de nieuwe leden welkom. Het zou ook 

erg fijn zijn als deze nieuwe leden ook deelnemen aan 

de activiteiten van onze club. 

              

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 telefoon-

tje 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.   

     

Dhr. Jan Vissers             25 april     80 jaar           

Mevr. Fien Cooijmans-Goossens     20 mei      94 jaar   

Dhr. Antoon Koelink                        24 mei      80 jaar  

Website DuBOS   

Homepage            

www.kbodubos.nl 

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

 Voor alle wekelijkse activiteiten volgens de ge-

maakte afspraak binnen de verschillende clubjes. 

Zie hiervoor ook de informatiegids voor exacte 

dagen en tijden. Indien u hier interesse in heeft 

om bij bepaalde activiteitendeel te nemen kunt  

u contact opnemen met de betreffende coördi-

nator.  

 Woensdag 27 april                                     

Koningsdag                          

 Vrijdag 29 april                     13.30 uur         

Koersbal 

 Woensdag 4 mei                  14.00 uur      

Rikken & Jokeren                  Litserborg 

 Donderdag 5 mei                 13.00 uur            

Korte fietstocht (30 km)        Blauwe Scholk 

 Maandag 9 mei                    19.30 uur          

Ladies Night                         Boer Goossens 

 Woensdag 11 mei                14.00 uur              

Breien                                    Litserborg 

 Zondag 15 mei                     14.00 uur           

Den Dungen Wenst Dat        Litserborg 

 Woensdag 18 mei                14.00 uur         

Rikken & Jokeren                  Litserborg 

 Donderdag 19 mei                9.00 uur              

Lange fietstocht (60 km)       Blauwe Scholk 

 Maandag 23 mei                  19.30 uur          

Bingo                                    Litserborg 

 Woensdag 25 mei                14.00 uur          

Breien                                   Litserborg 

 Donderdag 2 juni                 13.00 uur            

Korte fietstocht (30 km)        Blauwe Scholk 

 

Senioren Expo in Veldhoven van                         
10 mei t/m 15 mei 2022  gaat niet door.            

Activiteiten 

woensdag 27 april  

KONINGSDAG 

 

10.25 uur: aankomst wethouder en de 

kinderen met hun ouders in defilé met 

versierde fietsen. Begeleid door Harmonie 

Wilhelmina.                                       

10.30 uur:  speeches, Wilhelmus, Vendel-

groet door Gilde Sint Catharina. 

10.45 uur toost op de koning 

  

Vrijdag 29 april 

Aspergeavond  

Aanmelden gewenst 

aan de bar of bellen 

met   073-594 2966 

 

Donderdag 5 mei 

13.00 tot 17.00 uur 

Vier de bevrijding!!                               

Muziekmiddag met Henk en Emiel 

Zondag 8 mei                                       

aanvang 11.00 uur                               

Poppenkast en aansluitend                 

pannenkoeken eten! 

Kijk op onze nieuwe borden in de hal 

voor alle actuele info. 
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Dansmiddag 20 maart Litserborg 

 

 

 

 

 

We hebben een gezellige dansmiddag gehad 

in Litserborg. Alles werd georganiseerd vanuit 

de activiteitencommissie DuBOS.  Het was een 

zeer geslaagde middag waarbij ruim 60 dan-

sers aanwezig waren, welke overal vandaan 

kwamen. Er waren zelf ook vier dansleraressen 

aanwezig vanuit andere dansgroepen.  Buiten 

het country & line dansen werd er ook muziek 

gedraaid om gewoon te kunnen stijldansen. 

Met dank aan de Dj’s Hans en Annemarie voor 

de keurige verzorging van de muziek.              

Er is al een verzoek gedaan om in de maanden 

september, oktober en november weer derge-

lijke dansmiddagen te organiseren. Gezien het 

succes van afgelopen keer willen we daar 

graag op in gaan en hebben daarbij ook al een 

aantal data’s vastgelegd in Litserborg. 

Zondag 18 september                                        

Zondag 16 oktober                                       

Zondag 20 november 

Aanvang 13.30-17.00 uur 

Entree € 3,00 per persoon 

Voor meer info:                                                

Jeanne van der Donk-Karsemakers                   

tel: 06-23166288                                                      

E-mail:  jeanne.donk47@gmail.com 

Ladies Night 

Op maandag 9 mei organiseren we  onze jaar-

lijkse Ladies Night. Deze naam zegt het al:     

uitsluitend voor:                       

         alleen toegang voor 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. Uiteraard kunt u weer genieten van een 

drankje en wat hapjes. 

Door middel van muziek  nemen de artiesten 
ons mee door het hele land, waarbij we er een 
leuke show van maken.  We gaan hier zeker   
allemaal van genieten.   

Aanmelden kan tot 1 mei d.m.v. het geld samen 
met het antwoordstrookje in een enveloppe in 
de DuBOS-brievenbus doen.  De DuBOS-
brievenbus bevindt zich naast de infobalie in de 
Litserborg. Het antwoord/inschrijfstrookje vindt 
u elders in dit blad op pagina 15. 

 

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. 
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BRADERIE MAASKANTJE   
Op zondag 12 juni is het eindelijk weer eens     
Braderie op het Maaskantje. Na twee jaar zonder 
Braderie vanwege Corona ziet het er dit jaar naar 
uit dat de gezelligste Braderie in de omgeving weer 
georganiseerd kan worden.   
Het hele Maaskantje en de St. Jacobusstraat staan 
dan vol met kramen met een grote diversiteit aan 
artikelen. Naast de vele nieuwe spullen is er een 
vrijmarktgedeelte, er zijn creatieve kramen en oude 
ambachten.  Voor kinderen zijn er kinderkramen 
waar ze zelf spullen kunnen kopen en verkopen.  

Het grootste evenement van het dorp belooft weer 
een groot feest te worden met gezellige terrassen 
vol muziek en dans.  

Op dit moment zijn er uiteraard nog kramen te 
huur en belangstellenden kunnen zich inschrijven 
bij Hennie van Gaal, tel. 06 – 53647399 of per 
email inschrijvingen@braderiemaaskantje.nl.  

Dus dames en heren handelaren en vrijmarkthande-
laren meld je aan, want de Braderie in het Maas-
kantje is niet alleen heel gezellig en druk bezocht, 
er wordt ook goed verkocht. Deze oproep geldt 
ook voor creatievelingen die hun zelfgemaakte    
waren aan de man willen brengen.   

Voor alle soorten kramen geldt op een bepaald 
moment vol is vol en wie verzekerd wil zijn van een 
kraam moet dus niet te lang wachten met aanmel-
den.  De Braderie is een ideale gelegenheid voor 
sportclubs en verenigingen om onder de aandacht 
te komen. Wil je jouw club of vereniging eens goed 
promoten, bedenk dan een leuke activiteit waarmee 
je de aandacht trekt tijdens de Braderie of reserveer 
een kraam. Voor clubs en verenigingen zijn de    
kramen extra voordelig. Bespreek het eens binnen 
je vereniging en zorg voor een opvallende bijdrage 
aan de Braderie.  

Voor meer informatie over de Braderie kijk op de 
website www.braderiemaaskantje.nl                  
Noteer alvast in je agenda:                                  
Zondag 12 juni 2022, Braderie in het Maaskantje. 

In het verleden hebben we DuBOS  jarenlang     
medewerking verleend voor de kassabemanning. 
Vanuit oogpunt van veiligheid en leeftijd vrijwil-
ligers zijn we daarmee gestopt. Diegene die alsnog 
hun medewerking willen verlenen kunnen dat doen 
via het Repaircafe Litserborg. Toon van der Hofstad 
is daar de coördinator van. Bij hem kun je je aan-
melden. 
 
Toon van der Hofstad  tel. nummer : 06-13951939 

E-mailadres:  toonvdhofstad@gmail.com 

Geert van der Aa overleden 

Op 28 maart bereikte ons 

het droevige bericht dat 

Geert van der Aa was op 87 

jarige leeftijd is overleden. 

Geert is altijd één van onze 

vrijwilligers geweest die bij 

allerlei activiteiten betrok-

ken was. Zo was hij tot  vo-

rig jaar coördinator bij het 

Koersbal, dat regelde hij 

samen met o.a. Ton van 

Boven.  Ook is  Geert ver-

schillende jaren bestuurslid geweest van onze 

KBO afdeling, de ‘voorloper’ van DuBOS. 

Wij wensen de familie  veel steun toe in deze 

moeilijke tijd. 

Algemene Leden Vergadering 24 maart j.l. 

Gelukkig konden weer als vanouds de ALV  op    
een oude vertrouwde manier houden.  Een volle 
zaal waar bijna 100 leden aanwezig waren.           
Bestuur was erg blij met deze geweldige opkomst!       
Een lekker bakje koffie of thee erbij en natuurlijk  
in de loop van de middag een drankje en een 
hapje. 

In het officiële gedeelte had onze voorzitter veel 
aandacht voor de pandemie waarin we  ons  de 
afgelopen twee jaren in begeven hebben. Hij be-
nadrukte nog eens duidelijk dat we nu in een 
‘rustige fase van deze pandemie zitten’.             
We moeten op blijven letten op onze gezondheid 
en die van onze medemens.  Ook de oorlogssitua-
tie in Oost-Europa werd nog eens benadrukt.  In 
dat opzicht leven we toch in een ‘woelige wereld’. 

De interim-secretaris las het jaarverslag voor en 
werd met goedkeuring ontvangen door de aan-
wezige leden. 

Ook de bestuursverkiezing was een zeer belangrijk 
punt van de vergadering. Omdat we ruim        
driekwart jaar zonder een officiële secretaris de 
vereniging goed draaiende hebben gehouden 
werd het tijd dat we weer voltallig waren.          
Gerard Verhoeven werd benoemd tot secretaris. 
Ook de vacature van bestuurslid Communicatie & 
PR stond nog steeds ‘open’. Jeanne van der Donk 
werd door de vergadering gekozen als bestuurslid. 

Na het officieel gedeelte kwam het duo                
Herman & Jos op het podium. Deze twee artiesten 
hebben ons ruim 1,5 uur met herkenbare muziek 
kostelijk vermaakt.   

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en de 
inbreng op deze jaarlijkse vergadering. 

http://www.braderiemaaskantje.nl/


                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 7 

 

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  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 (pag. 15) in een enveloppe doen.                                                                 
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 verlo-

ten wij elke maand een leuke prijs. De winnaar 

wordt vermeld in het eerstvolgende DuBOS 

nieuwsblad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vorige maand  was de foto gemaakt  op de Poeldonk.  
Het was in maart 1970 dat architectenbureau van de 
heren H.C. Cooymans en M.H.J. de Laat, de opdracht 
kreeg van het bestuur van VeViVo (Vereniging Viering 
Volksfeesten) om een ontwerp te maken voor een 
monument dat moest dienen om de gesneuvelden 
militairen jaarlijks op de Poeldonk te kunnen herdenken. 

Het moest een herdenkingsmonument worden met een 
eenvoudige maar toch betekenisvolle uitstraling.  

Men kan aannemen dat, vanwege de financiële 
middelen, de kosten van het monument niet te hoog 
mocht uitvallen. Met trots mag gezegd worden, dat het 
een mooi alsook een bijzonder statig monument is 
geworden. Je mag oprecht stellen dat het ontwerp heel 
veel respect verdient.Het is niet zomaar een monument. 
Er is een symbool in verwerkt bij het ontwerpen. 

De twee betonnen zuilen, uitgevoerd in bekisthout, zijn 
als het waren tegen elkaar aan gedrukt. Van breed naar 
smal in elkaar lopend, en weer van elkaar weer weg. Ook 
zijn deze zuilen verschillend van hoogte, dat 
symboliseert het grote leger tegenover het kleine.       
Op de grootste zuil is een hardstenen graniet blok 
aangebracht.  Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherden-
king. Elk jaar wordt op deze plek stilgestaan bij de vele 
oorlogsslachtoffers. Deze herdenking vangt aan om 
19.30 uur. 

Winnaar vorige maand:              

Thea Voets-Stoffelen                            

Kennismakingsdag  KBO Brabant 

Woensdag 13 april hadden we met een aantal be-

stuursleden een Kennismakingsdag met KBO Brabant. 

Tijdens deze dag in het Benelux theater in Berlicum 

gaven Marieke Hageman en Elly Teune een presenta-

tie wat KBO Brabant zoal voor de leden doet. In het 

middagprogramma hield de voorzitter van KBO Bra-

bant een toespraak waarin hij op een inspirerende 

wijze inging op actuele zaken aangaand senioren. Wo-

nen, Zorg en Welzijn kwamen o.a. aan bod. Maar ook 

het pensioenstelsel, waarin KBO op dit moment erg 

voor inzet om hier met andere partijen een gunstige 

wending aan te geven. Gaat het voornamelijk over de 

indexering van 

pensioenen. 

 

Leo Bisschops (voorzitter KBO Brabant) 
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Verslag                                              

Algemene Leden Vergadering                                  

donderdag 24 maart 2022 
 
Aanwezig:  Jan Cooijmans, Lisette Goossens, Berdien 

Rijken, Cor Gijsbers, Gerard Verhoeven (interim secre-

taris) en Jeanne van der Donk 

        

Namens de leden :  90 DuBOS leden  

      

Afwezig:   Jeanne van de Veerdonk. (vanwege vakan-

tie) 

    

Notuliste: Jeanne van der Donk   

 

1. Openingswoord door voorzitter.                        

Voorzitter Jan Cooijmans heet alle aanwezige leden 

(90) van harte welkom. Ook afgelopen jaar was vanwe-

ge de corona beperkingen een aangepast programma 

noodzakelijk en konden diverse activiteiten geen door-

gang vinden. In het jaarverslag van 2021 van onze se-

cretaris was in het vorige nieuwsblad nr.3 – maart hier 

meer over te lezen. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 

• Afmeldingen vergadering: 12 leden hadden zich      
afgemeld voor deze ALV. 

• Aanmeldingen vergadering: Er hebben zich 90 leden 
aangemeld voor deze ALV. 

• Aanvulling op onderstaande agendapunten: Punt 8 
en 9 hebben we omgewisseld. resp. vaststelling     
contributie en bestuursverkiezingen. 

• Ondanks de pandemie hebben we nog het een en 
ander aan activiteiten kunnen organiseren met steun 
van onze leden.  

• Binnen diverse werkgroepen met Gemeente m.b.t. 
Wonen, Zorg en Welzijn en de Kern en Kringbesturen 
hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden.  

• In anderhalf jaar tijd zijn we van  ± 500 leden naar 
600 leden gegroeid in 2022. Dit mede omdat we een 
samenwerking aangegaan zijn met De Ware Jacob. 
De jubileumcommissie is nu druk bezig met het orga-
niseren van het 50 jarig bestaan in 2023. Dit wordt 
gevierd op 8 – 9 – 10 september bij Boer Goossens 
en in de Litserborg. 

• De Senioren Expo 2022 gaat niet door. In 2023 zal de 
Senioren Expo gehouden worden van 17 januari t/m 
22 januari 2023. 

• De belastingaangifte van 2021 kunnen ook dit jaar 
weer ingevuld worden door onze belasting ondersteu-
ners. Echter hierbij wel de voorwaarden van KBO 
Brabant aanhouden. 

• Begin dit jaar hebben we ons 600e lid mevr. José 
Vissers-Hellings verwelkomd. Staat vermeld in ons 
nieuwsblad nr.4-april. 

• We hebben als DuBOS besloten dat we in 2022 geen 
vrijwilligers meer kunnen inzetten voor de jaarlijkse 
Braderie. Dit heeft o.a. mee te maken met de hoge 
leeftijd van de vrijwilligers en de veiligheid omtrent de 
kassa-bemanning. 

 

 

3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering                    

11 maart 2021.                                                                   

In het nieuwsblad van de maand maart nr.3 hebben we 

de notulen van ALV 2021 gepubliceerd . Daarom gaan 

we de notulen niet meer voorlezen. Jan vraagt aan de 

ALV of er op of aanmerkingen zijn t.a.v. deze notulen? 

Deze notulen worden door de vergadering goedgekeurd 

en aangenomen. 

4. Jaarverslag 2021:                                                    

Het jaarverslag 2021 wordt door de interim-secretaris 

Gerard Verhoeven voorgelezen. 

Ledenaantal per 31 december 2021: 566 leden. 

Zoals gebruikelijk gedenken wij onze overledenen van 

afgelopen jaar en ontsteekt Berdien Rijken de herden-

kingskaars ter nagedachtenis. We houden één minuut 

stilte. De voorzitter vraagt of er nog op en aanmerkingen 

op dit verslag zijn. Er zijn geen op- of aanmerkingen op 

het jaarverslag. Met dank aan onze interim-secretaris 

Gerard Verhoeven voor het keurige verzorging van dit 

verslag. Door Mevr. Nelly de Jong werd een opmerking 

geplaatst dat de leden van de Lief & Leedclub niet als 

juist werden benoemd. Dit wordt gecorrigeerd. Het jaar-

verslag wordt na correctie door de vergadering goedge-

keurd.  

5. Financieel jaarverslag 2021:                                                                                              

De penningmeester Cor Gijsbers licht het financiële ver-

slag toe. Pim Jennen (extern adviseur van DuBOS) 

heeft de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. Er zij 

geen op- of aanmerkingen op dit verslag door de    aan-

wezige leden. Het financieel jaarverslag 2021 wordt 

goedgekeurd door de vergadering.                                                  

6. Begroting 2022.                                                                                                                             

Onze penningmeester legt de begroting van 2022 voor 

aan de aanwezige leden. Ook voor 2022 ligt er een slui-

tende begroting met een extra reservering voor ons jubi-

leum in 2023. De vergadering gaat akkoord met de 

voorgelegde begroting 2022.   

7. Jaarstukken 2021.                                                                                                         

Het bestuur vraagt aan de vergadering, dus jullie als 

DuBOS-leden, om onze penningmeester alsmede het 

bestuur DuBOS décharge te verlenen voor het          

gevoerde financieel beleid van het afgelopen jaar.  

8. Vaststelling contributie 2023.                                                                                            
De penningmeester deelt mede dat de contributie voor 
dit jaar ongewijzigd kan blijven gezien de algehele finan-
ciële situatie van onze vereniging. 

9. Bestuursverkiezingen:.                                                   

Binnen het bestuur van DuBOS zijn er                                         

2 bestuursfuncties vacant.                                                                        

- Secretaris                                                                        

- Bestuurslid Communicatie en PR 

Aftredend en terugtredend bestuurslid is: Truus van 

Kaam 

Vervolg verslag ALV 2022 op pagina 9 
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Vervolg verslag ALV van pagina 8 
 
Bestuurskandidaten:  

Door het terugtreden van Truus van Kaam is het        
bestuur gelijk op zoek gegaan om een nieuwe secretaris 
te vinden om het huidige bestuur weer op sterkte te   
krijgen. In augustus 2021 is Gerard Verhoeven als    
secretaris gestart om deze functie tijdelijk als interim te 
gaan vervullen binnen het bestuur. Omdat er geen     
tegenkandidaten aangemeld zijn bij het bestuur vraagt 
het Algemeen Bestuur aan de aanwezige leden in te 
stemmen met de benoeming van Gerard Verhoeven als 
secretaris van onze vereniging.    
Omdat de functie van bestuurslid Communicatie en PR 
ook nog steeds vacant is vragen wij de vergadering met 
de aanstelling van Jeanne van der Donk-Karsemakers 
in deze functie te benoemen. Jeanne is vanaf april    
afgelopen jaar een zeer gewaardeerd redactielid van 
ons Nieuwsblad. De benoeming als bestuurslid met    
deze portefeuille is voor het bestuur eigenlijk een       
logische beslissing. We vragen als Algemeen Bestuur 
aan de leden in te stemmen met de benoeming van 
Jeanne van der Donk als bestuurslid.                                                                                         
Dank aan u als leden om op deze manier mee te den-
ken. Graag een applaus voor onze nieuwe bestuursle-
den Jeanne en Gerard. Gerard heeft zichzelf aan de 
leden voorgesteld en Jeanne kende de leden al.        
Volgens ons huishoudelijk reglement en Statuten is het 
niet gebruikelijk om bestuursleden in functie te            
benoemen in de Algemene Leden Vergadering.        
Echter omdat we er geen ‘publiek geheim’ van maken 
hebben we dit gedaan in deze vergadering. 
 
9. Vragenronde:                                                           

Door de aanwezige leden worden geen vragen gesteld.  

 
10. Sluiting door voorzitter:                                       

De Voorzitter sluit de ALV af en bedankt de aanwezigen 

voor hun inbreng in deze vergadering. 

Lisette kondigt Herman en Jos aan die voor een gezellig 

stukje muziek zullen zorgen. 

Verder kregen we wat lekkere hapjes en drankjes     

aangeboden en er werd ook gedanst door de leden.           

Een zeer geslaagde en constructieve vergadering   

waarbij de aanwezige leden hun inbreng gedaan      

hebben. Zeker het vermelden waard dat de leden     

konden instemmen met het gevoerd beleid van het    

afgelopen jaar. Als Bestuur gaan we ook in 2022 flink 

aan de slag om DuBOS ‘levendig’ te houden.  

Zwerfvuilactie                                      
zaterdag 9 april j.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 april was het weer onze jaarlijkse zwerf-
vuilactie. De dag begon met een vriendelijke zonne-
tje maar het was maar van korte duur.                  
Toen de eerste mensen waren gearriveerd kwam er 
een fikse hagelbui, ondertussen hebben we wel    
genoten van de koffie en cake, keurig verzorgd door 
Berdien en Toon. Nadat we onze gereedschappen en 
hulpmiddelen hadden verzameld konden we  ver-
trekken naar ‘onze werkplek’.                                    
Omdat -Jeanne en Berdien- twee groepen hadden 
geformeerd kwamen ondertussen ook de volgende 
vrijwilligers om koffie te drinken en nadien een ander 
deel van Den Dungen te ontdoen van het zwerfafval. 
Deze ochtend konden we rekenen op 2 x 15 vrijwil-
ligers die een rondje Den Dungen liepen. Na afloop 
hebben we nog gezellig zitten buurten met koffie en 
cake, want dat hoort er per slot van rekening ook bij. 

Moederdag zondag 8 mei 
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Ouderenbezoekgroep: 

Verandering ouderenbezoek-

groep 

 

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

zaam is, een dierbare heeft verloren of wilt u graag 

dat wij bij u op bezoek komen om een praatje te 

maken,  stop dan een briefje met daarop uw naam 

en adres in een gesloten envelop in de brievenbus 

op Grinsel 1. Schrijf op de envelop: Ouderenbe-

zoekgroep. 

Wij zullen dan contact met u opnemen. 

Namens de ouderenbezoekgroep 

Begraafplaats:                                     

Voor alles wat betrekking heeft op de begraaf-

plaats, kunt u contact opnemen met:                   

Peter Smits:                                                            

Tel. nummer:    06 - 50 85 55 04 of                           

E-mailadres:      pjbmsmits@gmail.com 

Bloemversiering kerk:                        

Thea van Doorn                                                      

Tel. nummer:   06-22 97 83 00                                 

E-mailadres:     vandoorn676@gmail.com 

De Ware Jacob:                                      

Kopij voor zowel de digitale Ware Jacob als een       

redactioneel stuk voor dit nieuwsblad kan           

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

Of in de brievenbus (in de garagedeur) van de     

pastorie stoppen. 

Aan– en afmeldingen:                                  

Aan- en afmelden voor de digitale Ware Jacob:        

E-mailadres: administratie@warejacob.org 

Veranderingen De Ware Jacob: 

Vanaf 2022 stopt de “papieren Ware Jacob” en    

zullen wij digitaal verder gaan. Hieraan zijn dan 

geen kosten meer verbonden. Wilt u graag de     

digitale versie ontvangen dan kunt u uw mailadres 

doorgeven via:                                                                     

administratie@warejacob.org of via               

chantalsmetsers74@gmail.com. 

 

 

 

 

                       Parochie-informatie             

                 algemeen:   

                            Parochiesecretariaat:                                                

                    Vic. Van Alphenstraat 16-18                          

                    5482 HL Schijndel                                             

                    Tel. nummer:    073-549 2215                             

 E-mailadres:     info@michaelparochie.nl  

 

Pastorie Den Dungen:                       
Grinsel 1                                                                

5275 JL Den Dungen                                       

Tel. nummer:   073-594 1280                              

E-mailadres:    dendungen@michaelparochie.nl                      

Website:          www.michaelparochie.nl 

 

Hoofdredacteur De Ware Jacob:        
Jan Vissers                                                       

Hofstraat 7                                                       

5275 AD Den Dungen                                      

Tel. nummer:    073-594 0310                                     

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

 

Secretariaat Den Dungen: 

Het secretariaat in Den Dungen is op maandag   

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

10:00 tot 11:30 uur geopend.  

In dringende situaties (o.a. voor ziekenzalving of   

bij overlijden) en bij geen gehoor op bovenstaand  

telefoonnummer kunt u bellen met een van de 

kerkcoördinatoren: 

Bep Cornelissen-Verhagen: 06 - 28 27 66 76 

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

De Ware Jacob: 

Kopij voor zowel de digitale Ware Jacob als een       

redactioneel stuk voor dit nieuwsblad kan           

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

Of in de brievenbus (in de garagedeur) van de     

pastorie stoppen. 

mailto:pjbmsmits@gmail.com
mailto:de.ware.jacob@live.nl
mailto:chantalsmetsers74@gmail.com
mailto:info@michaelparochie.nl
mailto:de.ware.jacob@live.nl
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  H. Missen in de Michaëlparochie 

Locaties  Den Dungen - Sint-Michielsgestel  

Zaterdag  30 april 2022                                               
Den Dungen          18.30 uur H. Mis    

Zondag 1 mei 2022                                                     
Den Dungen    09.30 uur                    

Woord en Communie dienst                                       

Sint-Michielsgestel                      11.00 uur  H. Mis   

Dinsdag  3 mei 2022                                                    
Den Dungen                              19.00 Marialof                   

Sint-Michielsgestel             09.00 uur H. Mis  

Vrijdag  6 mei 2022                                                     
Den Dungen                      19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 7 mei 2022                                                   
Den Dungen                              18.30 uur H. Mis   

M.m.v. Herenkoor 

Zondag 8 mei 2022                                                     
Den Dungen                               09.30 uur                        

Woord en Communie dienst                                      

Sint-Michielsgestel                      11.00 uur H. Mis   

Dinsdag  10 mei 2022                                                 
Den Dungen                               19.00 uur Marialof      

Sint-Michielsgestel                       09.00 uur H. Mis 

Vrijdag  13 mei 2022                                                   
Den Dungen                      19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 14 mei 2022                                                     
Den Dungen   19.00 uur H. Mis    

M.m.v. Jacobsingers 

Zondag 15 mei 2022                                                    
Den Dungen         09.30 uur H. Mis                        

M.m.v. Gemend koor                                 

Sint-Michielsgestel            11.00 uur H. Mis  

Dinsdag 17 mei 2022                                                  
Den Dungen                             19.00 uur Marialof                             

Sint-Michielsgestel                   09.00 uur     H. Mis  

Vrijdag  20 mei 2022                                                  
Den Dungen              19.00 uur H. Mis  

Zaterdag 21 mei 2022                                                 
Den Dungen          18.30 uur H. Mis   

m.m.v. Crescendo 

Zondag  22 mei 2022                                 

Den Dungen         09.30 uur H. Mis                           

Dinsdag  24mei 2022                                                  
Den Dungen                             19.00 uur Marialof                             

Sint-Michielsgestel                   09.00 uur     H. Mis  

Donderdag 26 mei 2022          Hemelvaartsdag                                             
Den Dungen          09.30 uur H. Mis            

Sint Michielsgestel                     11.00 uur    H. Mis 

Misintenties, locatie Den Dungen     

Zaterdag  30 april en zondag 1 mei 

Astrid Gradussen                                                
Overleden ouders Pijnappels- Schakenraad en 
dochter Engelien                                                          
Jos Smits vanwege jaargetijde                                             
Endy Cooijmans- Jehoel                                                 
Antoon van de Broek                                                          
Overleden ouders van Boven- Smulders en overle-
den familieleden                                                           
Jo Schakenraad 

Zaterdag 7  mei en zondag 8 mei 

Mart Groenendaal- v.d. Oetelaar                                                 
Overleden ouders van Boven- Janssens en Cor en 
Riek 

Vrijdag 13 mei 

Overleden ouders v.d. Broek- Schakenraad 

Zaterdag  14 mei en zondag 15 mei  

Fundatie Adrianus Hanegraaf en Gijsberdina Smits-
Martien Blokx                                                                        
Nelly Verhagen- van Santvoort                                    
Endy Cooijmans- Jehoel                                                 
Carly Jansen                                                                     
A Schakenraad en A Schakenraad- Mutsaars en 
kinderen 

Vrijdag  20 mei 

Fundatie Marietje v.d. Broek                                             
Fundatie Cornelis van Gorp en Theodora Broeren-
Fundatie Jan Ondersteijn en Martine v.d. Doelen 

Zaterdag 23 en zondag 24 april 

Paula Sanders vanwege sterfdag                               
Overleden familie v.d. Hurk                                               
Jan v.d. Braak                                                            
Endy Cooijmans- Jehoel vanwege sterfdag                            
Overleden familieleden van familie Cooijmans- van 
Vught                                                                                   
Anna Schoones- van de Meerendonk                                       
Overleden ouders M.A. Ondersteijn- Wijnen en 
dochter Helma 

Donderdag 26 mei 

Geerdina Ondersteijn                                            
Jan v.d. Braak 
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In Portugal wordt deze dag in de volks-

mond Quinta-Feira da As-

censão (Hemelvaartsdonderdag) genoemd in 

plaats van de officiële benaming: A Festa da 

Ascensão (het feest van de Hemelvaart). 

In landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië en Po-
len), waar de Katholieke Kerk minder invloed 
had op de kalender met de feestdagen, viert 
men de Hemelvaart op de zondag na de He-
melvaart. Dat is zeven dagen voor Pinksteren.  

De paaskaars blijft gedurende heel 

de paastijd tot en met 

het hoogfeest van pinksteren branden bij el-

ke liturgische viering. Hierdoor wordt sterker de 

eenheid van heel de paastijd benadrukt. De 

diepste betekenis van het Hemelvaartsfeest is 

dezelfde als deze van het verrijzenisfeest. 

Christus' hemelvaart is geen afscheid: het is 

het feest van zijn blijvende aanwezigheid onder 

ons als de verheerlijkte Heer. 

 

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   den-

dungen@michaelparochie.nl of telefonisch 073-

594 12 80. De kosten van een misintentie bedra-

gen € 11,00. U kunt een envelop met de misinten-

tie en het geld tijdens openingstijden van het se-

cretariaat afgeven of in de brievenbus (in de gara-

gedeur) 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.  

 

Hemelvaartsdag                                                      

In de Bijbel wordt de hemelvaart van Jezus 
Christus maar kort beschreven. In het 
boek Handelingen van de Apostelen worden in 
het eerste hoofdstuk de laatste woorden van 
Jezus op aarde weergegeven. Hij vertelt zijn 
leerlingen dat de Heilige Geest hen zal helpen 
met het opbouwen van de kerk. Als laatste 
zegt Jezus dat deze Heilige Geest de leer-
lingen zal helpen met het vertellen van 
het evangelie tot aan de uiteinden van de we-
reld (Handelingen 1:4-8). In Handelingen 1:9 
staat: 

Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd 
omhooggeheven. Een wolk nam Jezus mee en 
die verdween uit hun gezicht. 
Daarna krijgen de leerlingen van Jezus de be-

lofte dat Jezus op dezelfde manier zal terugke-

ren (Handelingen 1:11). 

De oudst bekende viering van Hemelvaartsdag 
is uit de vierde eeuw, opgetekend door de 
kerkhistoricus Eusebius. In de loop der tijd 
kreeg de feestdag steeds meer gewicht, waar-
door het een algemene feestdag werd.
[2]

 Hemelvaartsdag valt altijd op een donder-
dag, negenendertig dagen na Pasen (de veer-
tigste paasdag) en tien dagen vóór Pinksteren. 
De Paas- en Pinksterdatum worden bepaald 
aan de hand van de maankalender en vallen 
daardoor ieder jaar op een andere dag.  

Veel christenen zullen een kerk-

dienst of mis bezoeken. In de volgende Euro-

pese landen is Hemelvaartsdag op donderdag 

een officiële feestdag: België, Denemarken, 

Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Liechten-

stein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noor-

wegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwit-

serland.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paaskaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paastijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelingen_van_de_Apostelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paas-_en_Pinksterdatum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mis
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         Update Heilig Hart Park 

Er is de afgelopen weken al veel werk verricht 

door de vele vrijwilligers. Het eerste gedeelte is 

aangeplant, bankjes zijn geplaatst en geschil-

derd en de lantaarnpalen krijgen nog een nieu-

we verflaag.  De nieuwe aanplant begint al op 

diverse plaatsen uit te schieten. Wij zijn dan 

ook erg blij met het resultaat wat we tot nu toe 

zien en met alle hulp die we krijgen. 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit mooie 

plan? Door fysiek mee te helpen of een financi-

ële bijdrage te doen? Alle hulp is welkom! U 

kunt een donatie ten behoeve van het Heilig 

Hartpark overmaken op 

NL79RABO0112993060 ten name van Stich-

ting De Ware Jacob ovv donatie Heilig Hart-

park. Wilt u (een keer) meehelpen met de 

werkzaamheden? Mail dan naar de werkgroep 

                Bedankt!!! 

We kijken terug op een mooi Paasfeest. 

Blij dat het na de afgelopen jaren weer alle-

maal gewoon door kon gaan. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken die op 

welke wijze dan ook een bijdrage heeft gele-

verd aan de mooie vieringen.  

Zonder alle hulp hadden we het niet kunnen 

doen. 
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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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BINGO deelname op:                                                                                                                                 

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   

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:…………………………………………………………………………………… 

Tel.nr:…………………………………e-mailladres:…………………………………………………  

 Den Dungen wenst dat………………. 

Op zondag 15 mei a.s. organiseert DDWD een speciale middag voor de inwoners van Den Dungen en 
Maaskantje, dit omdat de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie i.v.m. corona geen doorgang kon vinden. 
 
Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten, zeker ook voor nieuwe inwoners om kennis te 
maken met onze dorpsgemeenschap. 
 
Wat kunt u deze middag verwachten:  
 
Veel muziek met optredens van de jubilerende Perketuuters, Gerlof Trommelen, Ben Kok, duo Nie te 
Houwe en t Vierdonk Kwartet 
Interessante gesprekjes met speciale gasten. 
Voor de jeugd: o.a. sportclub Den Dungen met korfbal en voetbal activiteiten voor de jongsten.         
De Belevingstuin viert haar 5-jarig bestaan, reden genoeg om daar eens een kijkje te nemen.             
Ook is er voor de kinderen een draaimolen en springkussens aanwezig met pop-
cornkraam. De attracties zijn gratis ! 
Officiële opening van de jeu de boulesbaan  
Loterij met o.a. hele speciale prijzen vervaardigd door Dungense handen. 
 
Locatie: Litserborg binnen/buiten 
Aanvang: deuren open 13.30 uur, start programma 14.00 uur 
Toegang is gratis 
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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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Meimaand Mariamaand 

Voor gelovigen vieren we vanouds de          
meimaand als Mariamaand. Veel mensen in ons 
bisdom steken een extra kaarsje bij haar op en 
bezoeken één van de vele plaatsen, die zijn 
toegewijd aan de Moeder Gods. Ik denk aan de 
kathedraal St. Jan met de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch maar ook aan bijv. de Heilige 
Eik in Oirschot, waar ook nog vele gelovigen 
regelmatig naar toe gaan. 

Al veel jaren ging Brabants Bont met de           
welbekende huifkarren naar de Sint Janskathe-
draal in Den Bosch Tijdens deze tocht naar Den 
Bosch werd bij ons Dungens Kapelleke nog 
even stilgestaan, waarna de voettocht naar Den 
Bosch verder kon gaan. We vierden – samen 
met vele gelovigen –  de Heilige mis, ontmoet-
ten vele bekenden uit de streek, het was        
telkens weer een memorabel moment.            
De vaste rituelen daarbij niet te vergeten, het 
aanbidden van Zoele Moeder van Den Bosch 
met daarbij een optreden van Brabants Bont. 
Het is zeker de moeite waard om er eens heen 
te gaan. Overigens aan de tocht met de huifkar 
is nu een einde gekomen. Het aantal leden van 
Brabants Bont is de afgelopen zo sterk terug 
gelopen dat het niet haalbaar meer is om dit 
nog te organiseren in deze vorm. Maar voor u 
toch een uitdaging om door onze mooie polder 
naar de Sint Jan te lopen. Velen van u zullen 
ongetwijfeld individueel naar Maria toegaan 
om bij haar te bidden en een kaarsje aan te ste-
ken. 

Waarom zoeken zovelen juist bij Maria troost    
-zeggen er dank je wel- en vragen haar om 
hulp? 

Ik denk omdat zij makkelijk bereikbaar is.      
Velen voelen dat zij een moeder is zoals zovele 
moeders. Velen zien in de moeder van Jezus 
een lotgenote. Want óók het leven van Maria 
heeft zorgen en spanningen gekend; ook zij 
heeft geleefd met vragen en verdriet.  

Veel mensen, veel ouders, zien in Maria een lot 
en bondgenote. Bij haar kun je terecht met je 
zorgen………...zij weet waarover je het hebt. 

Maria is een inspiratiebron voor velen: een bij-
zondere vrouw, dicht bij ons, dienstbaar, geen 
megaster, een heel gewone en diep gelovige 
vrouw. 

Meimaand – Mariamaand: mogen wij in deze 
meimaand – ‘als er dorheid is in ons hart maar 
de openbloeiende natuur ons uitdaagt’ –      
mogen wij in deze maand Maria ervaren als een 
vrouw , die ons de weg is voorgegaan, die wij 
vaak nog moeten gaan: de weg van eenvoud, 
dienstbaarheid, liefde en diep geloof. 

 

Brabants Bont op bedevaart naar Den Bosch 

Kapel van de Heilige Eik in Oirschot 

 Beste leden, 
 
Gemeente Sint Michielsgestel is gestart met het 
uitbetalen van de energietoeslag voor de 
lagere inkomens. 
  
Het kan zijn dat bij u het bedrag van € 800,00 al 
is bijgeschreven. 
Is dat (nog) niet het geval, en u verwacht daar-
voor wel in aanmerking te komen, dan kon u al 
vanaf 15 april j.l. contact opnemen met: 
 

LOKET WEGWIJS 
073-5531600 
  
Aan de hand van een aantal vragen wordt be-
paald of u in aanmerking komt voor deze toe-
slag. Opgemerkt dient dat er géén vermogens-
toets wordt toegepast. 
  
Afzenders:  Jac. Verheijen en Henk Sanders 
  



                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 18 

 

 Meerdaagse fietstocht 

Evenals in de jaren voor corona  heeft het uit-

zetteam voor de zomer van 2022 weer een drie-

daagse fietstocht in de planning staan. 

    

We hopen op voldoende deelnemers. Voor 2022 

is ons doel het dorp Asperen. We verblijven daar 

in het Hotel De Schildkamp. .  

Deze meerdaagse fietstocht wordt gehouden op 

21-22 en 23 juni a.s.                                      

Dinsdag,  woensdag en donderdag   

   

De fietstocht zal bestaan uit de heenreis op dins-

dag, een fietsroute op woensdag en de terugreis 

op donderdag. De afstanden zijn  zoals gebruike-

lijk bij de gewone grote fietstochten en zijn tussen 

de 50 en de 60   kilometer.    

    

Zoals ook bij de grote fietstochten pauzeren we in 

de morgen voor de koffie,                             

Rond de middag voor de lunch en in de namiddag 

weer voor koffie/fris/biertje.   

Het is aan te raden zelf te zorgen voor drinken en/

of een tussendoortje in de fietstas.  

Het afscheidsdiner op de dondermiddag is even-

eens in de prijs inbegrepen. De kosten bedragen 

per deelnemer.                                                      

(op tweepersoonskamer) € 305,00 p.p.      

De kosten bedragen per deelnemer                     

(op eenpersoonskamer) € 335,00 p.p. 

  

 In deze bedragen zijn inbegrepen.   

• Verblijfkosten in hotel op basis van halfpension. 

De diners zijn inclusief (per persoon)                      

2 consumpties.     

• Wegbrengen en ophalen van de bagage. Dins-

dagmorgen bagage brengen op centraal punt. 

In de loop van de donderdag weer opgehaald. 

Afhalen dan weer bij het centrale punt  

• Verteer onderweg tijdens de stops.  

  

  

          

  

  

  

  

Niet in deze bedragen zijn inbegrepen:  

• Consumpties buiten de stops tijdens de         

fietstochten.  

• Eventuele annulerings en/of reisverzekering. 

dient u zelf, indien gewenst, af te sluiten.        

• Overige niet genoemde uitgaven.  

        

In verband met organisatorische redenen willen 

we het maximaal aantal deelnemers beperken tot 

ongeveer 25.      

   

Heeft u interesse in deze meerdaagse fietstocht 

wilt u dan het voor u betreffende bedrag         

overmaken naar de bankrekening t.n.v.      

M.J.A. Mulders-van der Steen                    

Bankrekeningnummer   NL17RABO0300048297

    

Vóór 1 mei 2022 willen we aan het hotel het     

definitieve aantal doorgeven. Wacht dus niet te 

lang met overmaken als u interesse heeft in deze 

meerdaagse fietstocht.  

In de loop van de maanden voorafgaand aan deze 

meerdaagse fietstocht zal de organisatie u op de 

hoogte houden als er wijzigingen of aanvullingen 

zullen zijn.      

Het uitzetteam, Marietje, Rien Jan en Henk 
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Even lekker puzzelen……             

Antwoorden  van de puzzels staan in de volgende editie (maand juni) 

Puzzel 1 (mei) Puzzel 2 (mei) 

Volgende nieuwsblad  juni nr. 6  2022.                    

Kopij inleveren uiterlijk vóór 13 mei a.s. bij:   

redactiedubos@gmail.com    en / of                                                                

Jan Cooijmans, Heesterveld  2                                             

cooijmans.jan@gmail.com 

Puzzel 3 (mei) Puzzel 4 (mei) 

mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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Kennismaking met Maud Goossensens 
 
Met plezier stel ik mij via deze weg aan u voor ! 
  
Mijn naam is Maud Goossensen, ik ben 36 jaar en woon samen met mijn man en twee dochters 
in Vught. Sinds 1 februari werk ik als sociaal werker bij Bint welzijn & ondersteuning.                   
Ik volg Lenie Schoones op. Zij is sinds kort met pensioen, wellicht kent u haar.  
 
Bint is een welzijnsorganisatie. Als sociaal werker/ ouderenwerker ondersteun ik mensen op      
allerlei verschillende gebieden. Heeft u vragen of wensen over bijvoorbeeld dagbesteding,       
zingeving of sociale contacten? Dan kunt u mij benaderen. Het is mijn kracht om goed te         
luisteren en het is mijn passie om iets voor de ouder wordende mens te kunnen betekenen.  
Op mijn werkdagen, dinsdag, woensdag en donderdag, ben ik regelmatig in de Litserborg      
aanwezig. Iedere woensdag vindt hier de welzijnsdagbesteding plaats. Dit is een mooi initiatief 
wat ik samen met vrijwilligers begeleid. De welzijnsdagbesteding is een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten en op een afwisselende manier de dag doorbrengen.  
 
In Den Dungen en Maaskantje richt ik me op het wijkgericht werken. Mijn collega Marleen en ik 
geven daar samen een gezicht aan ‘Bint in de Buurt’. Dit betekent dat we actief in de wijk       
aanwezig zijn om signalen van bewoners op te halen, initiatieven van bewoners te ondersteunen 
en aan elkaar te verbinden. Marleen en ik vormen het aanspreekpunt waar mensen uit              
Den Dungen terecht kunnen met al hun vragen, wij denken graag mee en wijzen zo nodig de 
weg.   
  
Naast mijn werk houd ik van bewegen in allerlei vormen; dansen, sporten, buitenspelen met mijn 
kinderen. Bewegen staat voor mij ook voor (persoonlijke) ontwikkeling en voor het kunnen zijn 
wie je bent. Dit vertaal ik in mijn werk door met een open blik naar mensen te kijken en te      
denken in mogelijkheden. 
 
Met plezier leer ik de inwoners van Den Dungen kennen en bouw ik een mooi netwerk op. 
Ik hoop u in de nabije toekomst te ontmoeten.  
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Maud Goossensen  
                                                                                                                                                                    

Contact opnemen kan via:                                                      

e: m.goossensen@bintwelzijn.nl 

t:   073-5515432 

m: 06-23463176 

L E N T E K R I E B E L S Oplossingen puzzels maand april  

mailto:m.goossensen@bintwelzijn.nl

