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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 dit 

vinden in de informatiegids, uitgave februari 

2022.  

U kunt ook de website raadplegen hier staat 

ook allerlei belangrijke gegevens in die       

betrekking hebben op DuBOS. 

De nieuwe website is vanaf januari opnieuw 

actief. We hebben vanaf dat moment al ruim 

4000 (u leest het goed vier duizend) bezoe-

kers gehad op de onderstaande website. Voor 

u misschien ook een goed idee om daar eens 

op te kijken. De informatie is daar heel         

actueel. Zodra we iets te melden hebben zet-

ten dit gelijk op de website. 

Personalia: 

 

 

Overleden: 
 

Dhr. Jan Foolen              82 jaar 

Dhr. Ties Toelen             84 jaar 

Dhr. Alfons van Dijk       82 jaar 

Mevr. Riet van Gestel-Grietjes  82 jaar 

 

 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 
 

  

Nieuwe leden DuBOS: 

Mevr. Jeanne Toelen-Smits 

Mevr. Anita Cooijmans 

Mevr. Willemein Cooijmans 

Dhr. Ad van de Westelaken 

Mevr. Marian Smulders 

 

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 aan-

dacht voor de kroonjarigen en de leeftijd der heel ster-

ken. Leden vanaf 90 jaar komen elk jaar opnieuw op de 

feestkalander.        

1 juni Mevr. Thea Voets-Schuurmans 80 jaar 

17 juni Dhr. Jan Goossens                   92 jaar 

20 juni Dhr. Laurens Mol                     85 jaar 

21 juni Mevr. Annie Vugs-Sleutjes      80 jaar 

Website DuBOS   

Homepage            

www.kbodubos.nl 

http://www.kbo-dubos.nl
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 Wekelijkse activiteiten staan niet in de onder-

staande agenda. Zie hiervoor de informatiegids 

voor exacte dagen en tijden. Indien u hier inte-

resse in heeft om bij bepaalde activiteitendeel te 

nemen kunt  u contact opnemen met de betref-

fende coördinator.  

 Donderdag 2 juni                   13.00 uur                     

kleine fietstocht  30 km          Blauwe Scholk 

 Dungen kermis  5 juni t/m 8 juni               

zondag t/m woensdag 

 Zondag 12 juni                                                

Braderie Maaskantje     

 Woensdag 15 juni                  19.30 uur            

Mannenavond                        Café De Linden 

 Donderdag 16 juni                  9.00 uur        

Grote fietstocht  60 km           Blauwe Scholk 

 Meerdaagse fietstocht  21-22-23 juni 

 Donderdag 30 juni                 13.00  uur  

Kleine fietstocht  30 km          Blauwe Scholk 

Activiteiten 

Nieuw!! 

Op dinsdag en woensdag vers 

gemaakte slaatjes in ons     

restaurant. 

26 mei Hemelvaartsdag        

gesloten 

Kermis matinee!                     

1e-2e Pinksterdag 5 & 6 juni 

Geopend van 13.00 uur tot    

ongeveer……. 

 

Zondag 12 juni Poppenkast 

11.00 uur  met aansluitend 

pannenkoeken eten. 

Zondag 3 juli langste tafel 

11.30 uur 

Vrijdag 8 juli Gourmet avond 

17.30 uur 

Zondag 10 juli Poppenkast 

11.00 uur met aansluitend 

pannenkoeken eten. 

Kijk op onze nieuwe borden in 

de hal voor alle actuele info. 
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Plantenruildag 

Zaterdag 23 april jl. waren wij te gast in de tuin van 
Berdien en Toon Rijken, alwaar de eerste planten-
ruilbeurs van DuBOS werd gehouden. Het weer 
speelde mee, zodat er in alle rust op het grote en 
gezellig ingerichte terras naar hartenlust plantjes 
van eigenaar konden wisselen. Ook de mensen die 
zelf geen planten te ruilen hadden, konden iets 
van hun gading uitzoeken, er was genoeg.          
Onze leden hadden niet alleen sierplanten bij zich, 
ook bollen, fruitgewassen, groente en kruiden wer-
den aangeboden. Soms werd de schop spontaan 
gehanteerd om aan bepaalde verzoeken te vol-
doen. Aan de inwendige mens was ook gedacht, 
de koffie en cake lieten zich goed smaken, kortom 
een leuk uurtje op een zonnige zaterdagmorgen 
voor de plantenliefhebbers. Gelukkig was er vol-
doende belangstelling vanuit onze leden, zodat we 
besloten hebben om in het najaar weer zo’n gratis 
beurs te gaan organiseren. 

Groetjes,                                                              
Sonja Blekkenhorst 

 

Koningsdag 2022 

Gelukkig konden we Koningsdag weer als vanouds 
vieren. Het voorplein van Litserborg was volgens 
traditie de opening van deze mooie verjaardag van 
onze Koning. Heel veel 
mooi versierde fietsen 
van de kinderen, bege-
leid door hun ouders. 
Er waren ook veel opa’s 
en oma’s aanwezig. 
Wethouder Lianne van 
der Aa opende deze 
dag met een mooie 
toespraak. Daarbij spe-
ciale aandacht voor de 
gedecoreerde uit Den 
Dungen Francien v.d. 
Burgt-Smits.                                   

Aansluitend ging Pia 
Bonte samen met de 
oudste bewoner van 
Litserborg  Dhr. Jos(ke) van der Linden -lid van 
DuBOS- de Nederlandse vlag hijsen. Hierbij werden 
ze geassisteerd door Chantal v.d. Steen, namens Lit-
serborg.  De opmerkelijkste woorden van Dhr. v.d. 
Linden; heb al veel gedaan in mijn leven, maar de 
Nederlandse vlag hijsen in het bijzijn van zoveel pu-
bliek heb ik nog nooit meegemaakt. Een memorabel 
moment ! 

Aansluitend speelde Harmonie Wilhelmina het Wil-
helmus, waarna de stoet versierde fietsen, de har-
monie en Gilde Sint Catharina  naar het sportcom-
plex van SC Den Dungen vertrok. Hier werd Ko-
ningsdag met een vrijmarkt, spelletjesmiddag en 
een G-voetbaltoernooi vervolgd. Op het sportcom-
plex had Gilde Sint Catharina ook de ruimte om de 
vendelgroet voor deze dag te brengen. Complimen-
ten aan het Oranje comité voor de keurige verzor-
ging van deze mooie dag. 

Workshop ‘het nieuwe fietsen’ een groot succes…………… 

Op donderdag 21 april heeft in Litserborg de workshop ‘Het nieuwe fietsen’ 

plaatsgevonden. Deze ochtend kwam een trainer/coach vanuit Veilig Ver-

keer Nederland, Dhr. Henk Brekelmans allerlei  belangrijke  zaken belichten 

welke met het tegenwoordige fietsen zo belangrijk zijn.  Om deze ochtend waren er maar liefst 23 leden 

van DuBOS aanwezig. Met behulp van een mooie presentatie en leuke plaatjes werd zijn verhaal keurig 

ondersteund. Omdat het verkeer steeds drukker wordt, ook op onze Brabantse dorpjes, is een ochtend zo-

als deze zeer nuttig. Doordat er voorrangsregels etc. in de loop der 

jaren aangepast zijn moeten we hier allemaal rekening mee houden. 

Maar ook de manier van bewegen met o.a. de e-bike en het juiste 

gebruik ervan.   

Maar ook onze eigen fysieke gesteldheid speelt een belangrijke rol. 

Wat is nog wel of niet verantwoord om deel te nemen aan het ver-

keer. Een zeer leerzame ochtend welke werd afgesloten met een 

heerlijk broodje met een kop soep. 

Dhr. Jos van der Linden samen 
met wethouder Lianne v.d. Aa 
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Even lekker puzzelen……             
                                                                           

Breng letters uit de puzzel over naar de     

hokjes met het corresponderende nummer. 

 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank           

10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aan-

tekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 af-

vaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 

hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop      

29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenma-

ker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans       

40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig        

43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gel-

derland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 

55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proef-

werk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 

67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel    

71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden 

tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene 

(afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn           

10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport        

15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom    

18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gel-

derland 25 eetbare stengelplant 28 logo       

30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai      

35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige 

gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel          

45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhouden-

de grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 

55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau   

62 indianentent 65 een zekere 67 watering    

69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek 

(afk.). 

Volgende nieuwsblad juli nr. 7  2022.                    

Kopij inleveren uiterlijk vóór 17 juni a.s.  bij:   

redactiedubos@gmail.com    en / of                                                                

Jan Cooijmans , Heesterveld  2                                             

cooijmans.jan@gmail.com 

mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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Grinsel 34                                                                     

5275 JP Den Dungen                                                     

telefoon:  073-5941282                                                      e

-mail: info@minkelsassurantiekantoor.nl 

 

 
U vindt in onze boerderij      

winkel een compleet assortiment 
van verse groente, fruit en aardappelen. 

Geopend: maandag t/m vrijdag:                           
8.00-18.00 uur 

zaterdag: 8.00-17.00 uur 

Boerderijwinkel                         

Wiljan v.d. Heijden 

Bosscheweg 54  Den Dungen      
tel. 073-5941284 

www.vdheijdengroente-fruit.nl 

Flaas 4 V1             

5275 HH Den Dungen         

tel: 073-5943639 
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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 hadden we een foto gemaakt in de Groene 

Weide (zijstraatje Poeldonk). Het huis wat op de 

foto stond ‘GRUUN WEI’  is het huis van Piet en  

José Vissers. 

Winnaar vorige maand:                

Linda v.d. Koevering                           

Omdat we erg spontane reacties gehad hebben 

op dit Maatjes-project  vragen wij hier nog-

maals aandacht voor.  Op dit moment wordt er 

vanuit het bestuur volop gewerkt om diegene die 

gereageerd hebben via de retourstrook te      

matchen (koppelen) aan een maatje. 

Voor alleenstaande is het soms wel fijn om uit de 

eenzaamheid te komen. Dat zet u aan het den-

ken: ik wou dat er iemand was die samen met mij 

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 u aan te melden voor dit           

maatjes-project vindt u op pagina 14 van dit 

blad.                 

Maatjes-project 

Aan welke straat ligt dit landgoed ? 
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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                                                

 



                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 9 

 

 

 

 

 

 

 

                       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. 

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: 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:     tvandoorn676@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 

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 secretari-

aat afgeven of in de brievenbus (in de garage-

deur) 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.  

mailto:info@michaelparochie.nl
mailto:de.ware.jacob@live.nl
mailto:pjbmsmits@gmail.com
mailto:de.ware.jacob@live.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl


                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 10 

 

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

Zaterdag  28 mei  2022                                               
Den Dungen          18.30 uur H. Mis    

Zondag  29 mei 2022                                                     
Den Dungen    11.30 uur                    

1e H. Communie                                                 

Sint-Michielsgestel            11.00 uur  H. Mis   

Dinsdag  31 mei 2022                                                                  
Sint-Michielsgestel            09.00 uur H. Mis  

Vrijdag  3 juni  2022                                                     
Den Dungen                       19.00 uur H. Mis 

Zaterdag  4 juni  2022                                                   
Den Dungen                          18.30 uur H. Mis    

Zondag  5 juni 2022  Eerste Pinksterdag                                                    
Den Dungen                           09.30 uur                        

Woord en Communie dienst                                      

Sint-Michielsgestel                  11.00 uur H. Mis   

Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag                                                  
Den Dungen                           09.30 uur  H. Mis                                                                                           

Dinsdag  7 juni  2022                                                                                                                            
Sint-Michielsgestel            09.00 uur H. Mis 

Vrijdag  10  juni  2022                                                   
Den Dungen                    19.00 uur  H. Mis 

Zaterdag 11 juni  2022                                                     
Den Dungen   19.00 uur H. Mis     

Zondag 12 juni  2022                                                    
Den Dungen         09.30 uur H. Mis                                                                       

Sint-Michielsgestel          11.00 uur H. Mis  

Dinsdag  14  2022                                                        
Sint-Michielsgestel                 09.00 uur  H. Mis  

Vrijdag  17 juni  2022                                                  
Den Dungen              19.00 uur H. Mis  

Zaterdag  18 juni  2022                                                 
Den Dungen          18.30 uur H. Mis    

Zondag   19 juni  2022                                                
Den Dungen         09.30 uur H. Mis                           

Dinsdag   21 juni  2022                                                                           
Sint-Michielsgestel                 09.00 uur   H. Mis  

Vrijdag  24 juni  2022                                                     
Den Dungen          19.00 uur H. Mis             

Zaterdag  25  juni  2022                                                 
Den Dungen          18.30 uur H. Mis    

Misintenties, locatie Den Dungen     

Zaterdag  28 en zondag  29 mei 

Mart Groenendaal- v.d. Oetelaar                          

Fundatie overleden ouders v.d. Broek-                 

Schakenraad                                                           

opa Antoon Pijnappels                                               

opa’s van Nick, opa Jan en opa Adrie 

Zaterdag  4 zondag 5 en maandag 6 juni  

Astrid Gradussen                                                   

Fundatie Hendricus en Christina Smits- Kusters     

Jan v.d. Braak                                                          

Endy Cooijmans- Jehoel vanwege verjaardag             

Harrie Willems vanwege sterfdag 

Zaterdag  11 juni en zondag 12 juni     

Piet en Marie van der Aa- van Galen                      

Ans Cooijmans- van der Steen vanwege verjaardag 

Vrijdag  17 juni  

Charles en Zus van Liempd en Mark Meulenbroek 

Zaterdag 18 en zondag 19 juni  

Mart Groenendaal- v.d. Oetelaar                            

Jan v.d. Braak                                                                    

Paul van de Meerendonk senior                                          

Carly Jansen                                                                       

Gerard van Boxtel                                                               

Marie van Boxtel- van Hemmen                                        

Harrie Vissers                                                                       

Nellie Vissers- van Hemmen 

Zaterdag 25 en zondag  26  juni  

Jos Cox                                                                       

Coen Cox                                                                     

Harrie en Mies Cox- van Erp                                       

Hans Cox                                                                      

Pastoor Cox                                                                       

Wim Cox                                                                               

Ge Cox                                                                         

Sjaak Cox                                                                               

Paul van de Meerendonk senior                                

Endy Cooijmans- Jehoel 
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Nabestaanden gezocht 

Wie is of wie kent t.b.v. de begraafplaatsadministra-

tie verwanten van: 

Naam, Voornaam, Grafnummer,                           

Geb. datum, Ovl. datum 

Spierings, Antonius Chr.              Gr 05-04  

11-04-1851 10-04-1914 

Schakenraad, Marinus                 Gr 10-02  

10-01-1862 12-08-1911 

Schakenraad, Adrianus                Gr 10-02  

12-05-1828 30-11-1911 

Voets, Wilhelmus                          L 02-13  

28-12-1956 19-08-2001 

Westerwoudt, Nicolaas A. M.        R 05-08  

20-08-1908 01-05-1998 

Westerwoudt-Jackson, Winnifred R 05-08  

22-06-1911 20-05-2000 

Braak, Henricus v. d                      R 05-07  

23-08-1898 02-03-1966 

Braak-Dielissen, Adriana H. v.d.   R 05-07  

09-09-1897 08-01-1942 

De rechthebbenden zijn overleden, zijn niet bekend 

of blijken niet meer op het opgegeven adres te wo-

nen. Bij voorkeur graag een bericht aan: dendun-

gen@michaelparochie.nl. 

André Schoones, begraafplaatsadministratie       

Den Dungen / Maaskantje 

 

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.  

     Gezamenlijk rozenkrans bidden                                                        
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.  

 Pinksteren 

Met Pinksteren herdenken de christenen het neer-

dalen of uitstorten van de Heilige Geest op aarde. 

Volgens de christelijke Bijbel stond Jezus Christenen 

na zijn kruisiging na drie dagen op uit de dood.  

Het moment van wederopstanding wordt herdacht 

met Pasen. Na zijn wederopstanding bracht Jezus 

Christus nog veertig dagen door met zijn twaalf  

discipelen. Hij vertelde zijn discipelen dat hij na 

veertig dagen naar de hemel zou gaan.                  

Dit opstijgen naar de hemel wordt tijdens Hemel-

vaartsdag herdacht. Jezus Christus zei dat hij,     

wanneer hij naar de hemel zou gaan, de Heilige 

Geest naar aarde zou sturen. Tien dagen na de    

hemelvaart van Jezus Christus daalde de Heilige 

Geest tijdens een gebed neer in Jeruzalem. Volgens 

de Bijbel nam de Heilige Geest een vorm aan van 

een soort vuur, dat zich in de ruimte verspreidde. 

Na het uitstorten van de Heilige Geest spraken de 

discipelen ineens allemaal vreemde talen. Mensen 

op straat waren in de eerste instantie verward,     

totdat zij het evangelie in hun eigen taal hoorden. 

Die dag werden er 3000 gedoopt als toetreding tot 

de christelijke kerk. Wegens deze massale toetre-

ding wordt Eerste Pinksterdag ook wel gemarkeerd 

als het begin van de christelijke kerk. Ongeveer 

duizend jaar later werd Pinksteren maar liefst acht 

dagen lang gevierd. Deze christelijke feestdag viel 

samen met de viering van het begin van de lente. 

Deze achtdaagse feesten werden daarom ook wel 

de Pinksterfeesten genoemd. Een traditie 

die vandaag de dag nog bestaat uit deze periode is 

het kiezen een ‘Pinksterbruid’, ook wel bekend als 

Miss Lente. In 1574 werd Pinksteren een officiële 

kerkelijke feestdag.  

http://www.kerkdienstgemist.nl
https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/pasen
https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/1e-pinksterdag
https://www.jaarkalender.nl/a-z/wanneer-begint-de-lente/
https://www.jaarkalender.nl/datum-vandaag/
https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/
https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/
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Heilig Hart Park 

Gestaag gaan komen we elke week een beetje 

dichter bij het eindpunt. De paden zijn uitgezet, de 

stenen zijn klaar gelegd voor de stratenmaker en zo 

komen we elke keer dankzij vele helpende handjes 

een beetje verder. 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit mooie 

plan? Door fysiek mee te helpen of een financiële 

bijdrage te doen? Alle hulp is welkom! U kunt een 

donatie ten behoeve van het Heilig Hartpark over-

maken op NL79 RABO 0112993060 ten name van 

Stichting De Ware Jacob o.v.v. donatie Heilig Hart-

park. Wilt u (een keer) meehelpen met de werk-

zaamheden? Mail dan naar de werkgroep via be-

stuurslid van de parochie Theo van Roosmalen: 

vastgoedbeheer@home.nl  Het begint steeds meer 

vorm te krijgen.  De paden worden zichtbaar met 

dank aan de stratenmaker die dit ook weer belan-

geloos komt doen. Er word elke week er hard ge-

werkt aan het sproeien en het onkruid verwijderen. 

De bloemen schieten overal mooi uit. 

Harrie Kuijpers 

✩  29 maart 1925     †  6 april 2022 

 

 

 

 

 

 

Martinus Hubertus Toelen 

(Ties) 

✩  23 september 1937     †  10  april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Heesbeen 

✩  16 september 1943     †  8 mei 2022 
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Nieuwe activiteit in onze vereniging……….   

We gaan op woensdag 15 juni a.s. een mannenavond             

organiseren bij Café De Linden - Maaskantje.    

Wat gaan we doen deze avond……??? 

Gewoon een gezellige avond, met leuke café spelletjes in een 

wedstrijdelement om enige spanning in de avond te brengen. 

Aanvang: 19.30 uur / einde 22.30 uur.                                                               

Kosten voor deze avond (DuBOS leden) € 7,50 p.p.                                                 

Niet DUBOS leden betalen € 17,50 p.p.                                                                         

Dit is een all-in prijs incl. hapjes en drankjes voor de               

bovengenoemde tijd. 

DuBOS leden mogen deze avond tegen betaling een               

introducee meebrengen. Deze hoeven zich dan niet perse aan 

te melden als lid DuBOS, mag natuurlijk wel ! 

Belangrijk is wel dat men zich aanmeld via de                                         

inschrijfstrook op pagina 15. 

Woensdag   

15 juni 

  Zondag 19 juni 
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   Deelname Mannenavond woensdag 15 juni Café De Linden, Maaskantje 68                                                          

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

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

O Ik ben lid van DuBOS en betaal € 7,50 all-in voor deze avond                                                      

O ik ben geen lid van DuBOS, betaal € 17,50 all-in voor deze avond  

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

Strookje inleveren in DuBOS brievenbus bij de infobalie Litserborg of bij Jan Cooijmans 

Heesterveld 2 

Maatjesproject 
Naam:…………………………………… 

Adres: ………………………………….. 

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

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

Inleveren van dit strookje ingesloten enveloppe in de brievenbus naast                              

de infobalie Litserborg. 

Vermeld wel op de voorzijde enveloppe:  MAATJES-PROJECT 

Puzzel 1 (mei) Puzzel 2 (mei) 

Oplossingen van de sudoku's vorige maand  (mei) 

Uitslag puzzel en sudoku welke op pagina 5 staat 

van dit blad. 

v o g e l n e s t j e 

Puzzel 4 (mei) Puzzel 3 (mei) 
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Goede Doelen Week                                     

Den Dungen /Maaskantje 2022 

De Goede Doelen Week collecte 2022 is gehouden. 

Het was goed nadenken hoe we dit het beste   

konden doen om het  voor iedereen zo goed     

mogelijk te laten verlopen. 

Vorig jaar zijn we gestart met maar één maal langs 

de deuren te gaan om de enveloppen met brieven 

te brengen. Toen zijn we ook begonnen om naast 

het contant doneren en via eenmalige overschrij-

ving ook te gaan doneren door middel van een QR 

code. Dit was een succes en van de foutjes hebben 

we   geleerd. Dit jaar hebben we het weer zo      

gedaan. De bewoners wisten gelukkig de weg goed 

te vinden naar Litserborg en Jumbo om de envelop 

terug te brengen en de QR code is veelvuldig ge-

bruikt. We zijn dan ook tevreden met het resultaat. 

Er is naar de diverse goede doelen een bedrag over 

gemaakt van    totaal € 13.709,--. Wij willen dan 

ook de gevers  hartelijk danken voor hun donatie. 

Ook danken we alle vrijwilligers die dit mogelijk 

hebben gemaakt. Tevens bedanken we Litserborg, 

Jumbo, Samen van Start, DuBOS en Fish Belettering  

voor hun medewerking. 

Goede Doelen week 2023 is van                                    
26 maart tot 1 april. 

 

 

Ja, het is weer zover. Na alle coronaperikelen gaan 

we weer van start met onze welbekende dagreizen. 

In overleg met EMA-reizen hebben we voor dit jaar 

nog 2 dagtochten geselecteerd. 

Allereerst hebben op donderdag 11 aug. een reis 

naar Zuid Limburg op het programma staan. Tot 

nu toe is het een verrassingstocht omdat onze eer-

ste keuze niet meer kan. EMA is bezig een mooi 

programma op te zetten.  Prijsindicatie € 75,-- 

Later, op dinsdag 18 okt. hebben we een prachti-

ge tocht naar Volendam op het programma staan. 

Onderweg stoppen we voor een rondleiding en 

uitleg hoe kaas en klompen worden gemaakt. Tij-

dens de rondrit worden Edam, Purmer en Monic-

kendam aangedaan. Prijsindicatie €  83,-- 

In de volgende editie van onze nieuwsbrief en op  

onze Web-site vind u meer informatie over zowel 

de 1ste als de 2de dagtocht en zullen de juiste prij-

zen worden vermeld.  

We zijn benieuwd wie we allemaal mogen verwel-

komen op deze tochten. Ook leden die wat moei-

lijker ter been zijn kunnen mee. De rollator of rol-

stoel kan in het bagageruim van de bus mee. Ook 

hebben we met de samenstelling van de tochten 

rekening gehouden met de afstanden die te voet 

moeten/kunnen worden afgelegd.  

Hopelijk kunnen we, zoals in het verleden, weer 2 

bussen vol boeken.  

De Reizencommissie:                                              
Nelly de Jong, Diny Smits en Ben van Roy. 

  Foto’s ladies Night 9 mei 2022 

Weer een leuke en        

gezellige avond waarbij 

muziek en amusement 

elkaar afwisselde.                                                  

Op deze avond waren 

maar liefst 50 dames    

aanwezig waren. 

 


