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Dungense Belangen      

Organisatie  Senioren                                

      Nieuwsblad    DuBOS  Den Dungen /  Maaskantje         jaargang 2  nr. 7        juli 2022 

Rookmelders vanaf 1 juli 2022           

verplicht in woonhuizen. 

Mannenavond op 15 juni j.l. 

groot succes ! 
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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, 

betreffende onze vereniging DuBOS kunt u 

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. 

 

Personalia: 

  

Nieuwe leden DuBOS: 

Dhr. Ton van Alebeek 

Dhr. Henk Schuurmans 

Mevr. Carla Dobbelsteen 

Mevr. Hennie van de Veerdonk 

 

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 feestkalender.   

  

7 juli    Dhr. Thomas Sluisveld    80 jaar 

    

 

Website DuBOS   

Homepage            

www.kbodubos.nl 

http://www.kbo-dubos.nl


                                                                         Maandelijks magazine DuBOS  Den Dungen      pagina 3 

 

Een aantal activiteiten binnen onze vereniging ko-

men in de maanden juli en augustus stil te liggen. 

De coördinatoren overleggen dat verder met hun 

deelnemers. Zover de redactie het bekend is doen 

wij wel mededelingen in ons nieuwsblad. 

 Country– en line dance     29 juni    13.30 uur 

Litserborg 

 Kleine fietstocht                30 juni    13.00 uur   

Blauwe Scholk 

 Koor Zang & Vriendschap  6 juli    14.00 uur 

Litserborg 

 Haak– en Breicafé               6 juli     14.00 uur 

Litserborg  

 Country– en line dance       6 juli     13.30 uur 

Litserborg 

 Koor Zang & Vriendschap  13 juli    14.00 uur 

Litserborg 

 Country– en line dance       13 juli   13.30 uur 

Litserborg 

 Grote fietstocht                  14 juli     9.00  uur  

Blauwe Scholk 

 Bewegen op Muziek           18 juli    13.15 uur 

(maandaggroep) 

 Koor Zang & Vriendschap  20 juli    14.00 uur   

Litserborg 

 Haak– en Breicafé               20 juli   14.00 uur 

Litserborg  

 Country– en line dance       20 juli   13.30 uur 

Litserborg 

 Country– en line dance       27 juli   13.30 uur 

Litserborg 

 Eetclub                                 27 juli  18.00 uur  

D’n Driehoek Vinkel   (lees elders in dit blad) 

 Kleine fietstocht                  28 juli   13.00 uur   

Blauwe Scholk           

Activiteiten 

Zondag 3 juli 11.30 uur          

Langste tafel 

Zondag 10 juli 11.00 uur          

Poppenkast en aansluitend      

pannenkoeken eten 

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

Openingstijden tijdens de          

zomervakantie: 

Maandag t/m vrijdag: 

10.00 uur tot 18.00 uur 

Donderdag: tot 22.00 uur 

Zaterdag en zondag: 

11.00 uur tot 18.00 uur 

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

Zondag 31 juli  High Tea 

Zaterdag  6 augustus kaartmiddag 

Zondag 7 augustus BBQ 

Zaterdag 13 augustus Jeu de Boules 

Zaterdag 14 augustus Keezen 

Aanvangstijden voor evenementen  

vanaf 31 juli komen in het volgend 

nieuwsblad.     

Kijk op onze nieuwe borden in de 

hal voor alle actuele info. 
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Langer Zelfstandig Thuis Wonen         

-Woonscan- 

 

Waar je  ook leest, dit onderwerp blijft actueel.   

Gezien het tekort aan woningen in algemene zin, 

en specifiek woningen voor senioren, blijft de over-

heid de nadruk leggen op het langer zelfstandig 

thuis wonen. Het is dus belangrijk ruim op tijd stil 

te staan bij alle ontwikkelingen m.b.t. het ouder 

worden en de zorg die daarbij past.  

Verantwoord zelfstandig te kunnen blijven wonen 

wil iedereen. Het is daar om nodig tijdig            

aandacht- en knelpunten in en rondom de       wo-

ning in kaart te laten brengen. Ook voor diegenen 

die zich nu nog gezond en fit voelen.  

Woonadviseurs van DuBOS maken, aan de hand 

van een uitgebreide vragenlijst samen met de   be-

woners van de woning, een woonscan waarin mo-

gelijkheden en onmogelijkheden worden          

aangegeven. Deze scan is voor iedereen gratis en 

verplicht je tot niets. 

In het verleden hebben we in Den Dungen en 

Maaskantje al een 50-tal woonscans mogen        

uitvoeren. Door Corona hebben we de laatste     

jaren er weinig aandacht aan kunnen besteden.    

We denken dat het nu weer verantwoord is om op 

huisbezoek te gaan. Eind september willen we 

weer opstarten.  U kunt zich aanmelden bij:        

Ben van Roy, 06-83551706. Ik zal dan met onze 

deskundige een afspraak maken wanneer we langs 

willen komen.  

Geen woonscan nodig maar wel een advies over 

een kleine aanpassing van de woning dan kunt u 

contact opnemen met Frans Cooijmans, Grinsel 10, 

Den Dungen. telefoon 073-5942906.   Frans wil u 

graag helpen mogelijkheden op een rij te zetten 

m.bt. tot kleine bouwkundige aanpassingen.  

Heeft u meer informatie nodig kan kunt u mij     

altijd bellen. Ik ben vanaf het begin betrokken bij 

de opzet en uitvoering van woonscans.  

Coördinator Woonscans DuBOS,  

Ben van Roy 

 

 

Op woensdag 15 juni had de Activiteiten commis-

sie een MANNENAVOND georganiseerd in Café 

De Linden. Met een opkomst en deelname van 

ongeveer 40 mannen was een leuk programma 

samengesteld. Met allerlei spelletjes werden de 

mannen kostelijk vermaakt. Een zeer verrassend 

element in deze avond was de komst van een 

“mysterie guest” in de persoon van Karin Willems.  

Zij wist iedereen om een mooie manier de verma-

ken met een ludiek potje bingo, vooraf gegaan 

met een stevige warming-up. Op de juiste mo-

menten werd het spelprogramma onderbroken 

met stevig potje aerobics, wat Karin wel toever-

trouwd is.  

Door de keurige verzorging door Gitte, als gast-

vrouw van Café De Linden kunnen we terugzien 

op leuke en gezellige avond welk zeker voor her-

haling vatbaar is.                                                 

Met dank aan iedereen die aan deze avond zijn of 

haar bijdrage geleverd heeft. 

Ingezonden stuk Ad v.d. Westelaken: 

Gisteren bij de mannenavond in café de Linden 

geweest. Het was zeer gezellig geweest en zeker 
voor herhaling vatbaar. Diegene die niet aanwe-
zig waren weten niet wat ze gemist hebben ge-
woon een brok gezelligheid. daarbij wil ik de 
organisatie een pluim geven voor dit evenement-
je. Aan alle mannelijke leden die er niet bij zijn 
geweest een tip kom ook naar de volgende 

avond. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.   
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Even lekker puzzelen……             
 

Oplossingen van de puzzels op dit blad staan in 

het volgend nieuwsblad maand augustus 

Volgende nieuwsblad augustus nr. 8  2022.                    

Kopij inleveren uiterlijk vóór 15 juli a.s.  bij:   

redactiedubos@gmail.com    en / of                                                                

Jan Cooijmans , Heesterveld  2                                             

cooijmans.jan@gmail.com 

Op woensdag 27 juli a.s. houden we met de 

EETCLUB weer een gezellige avond.            

We hebben nu een afspraak staan bij:       

Restaurant D’n Driehoek in Vinkel. 

Diegene die deel willen nemen kunnen zich 

tot 22 juli opgeven bij Lisette Goossens. 

Omdat we geen ruimte hebben in ons blad 

voor een inschrijfstrook  graag rechtstreeks 

opgeven bij Lisette. 

Tel: 06-46307629 of via een mailbericht. 

l.goossens12@t-mobilethuis.nl 

Wie zich aanmeld bij Lisette krijgt exact te 

horen wat de kosten zijn van deelname aan  

deze avond en de aanvangstijd. 

mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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                 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 op de 

Poeldonksedijk. 

 

 

Winnaar vorige maand:              

Toon Rijken                                       

   Bij wie staat dit mooie houten beeld                    

 voor in de tuin ? 

 

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.      

Zie verder op pagina 7 van dit blad.   

Later, op dinsdag 18 okt. hebben we een          

prachtige tocht naar Volendam op het program-

ma staan. Onderweg stoppen we voor een rondlei-

ding en uitleg hoe kaas en klompen worden ge-

maakt. Nadere info over deze dagreis vindt je in 

ons nieuwsblad van de maand augustus. Verder 

vindt u op  onze website meer informatie over zo-

wel de 1ste als de 2de dagtocht. 

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 bagageruimte van de bus mee. 

Ook hebben we met de samenstelling van de toch-

ten 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 dagreiscommissie:                                              
Nelly de Jong, Diny Smits en Ben van Roy. 

Koersbal 

Na een spannende competitie gaan we op voor de 

finaledag. 

Vrijdag 1 juli (13.30 uur) koersballen we om 
de Harrie Gerrits beker. We nodigen suppor-
ters uit om dan te komen kijken.                
Daarna vieren we vakantie en beginnen weer 
op vrijdag 2 september.  

Start fiets-driedaagse 21 juni 
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DuBOS 

organiseert in samenwerking met EMA reizen 

DONDERDAG 11 AUGUSTUS a.s.  

 

Museum "Terug in de Tijd" is een museum in de Limburgse plaats Horn met een verzameling van voorwerpen 
en producten uit de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw die vooral in Nederland te verkrijgen waren. Het 
museum heeft een aantal winkels nagebouwd en ingericht met de producten uit die tijd. De verzameling is 
ontstaan doordat de eigenaren verwoede verzamelaars zijn, die vele jaren rommelmarkten en antiekbeurzen 
bezocht hebben om de vele snuisterijen en verzamelobjecten in dit museum bijeen te brengen. Het museum 
heeft voor u het volgende tentoongesteld. Een volledig ingericht benzinestation uit de jaren zestig, een gi-

taarcollectie, een aantal oude koetsen, een tiental oude auto's, een oude gara-
ge, een ouderwets ingerichte keuken, een aantal winkels waaronder een groen-
teboer, een kapper, naaiwinkel en café, tientallen motorfietsen en brommers, 
een oude huiskamer, een oude fietsenwinkel en een grote collectie van oude 
radio's, tv's en platenspelers. Het museum is voor iedereen geschikt en be-
schikt over een lift. De Maasplassen en al zijn schoonheid zullen deze middag 
voor een groot deel centraal staan. De Maasplassen zijn grindgaten, deze ont-
stonden door de winning van grind. Grindwinning in de Maas begon al in de 
19e eeuw, maar pas na de Tweede Wereldoorlog gingen maatschappijen de 
uiterwaarden ontgrinden. Sinds 1990 werd de grindwinning afgebouwd, en 

vandaag wordt er op weinig plaatsen nog grind gewonnen. Hierdoor moest er een nieuwe bestemming wor-
den gevonden voor De Maasplassen. Zo kwamen er stranden, watersportgebieden, natuurgebieden, jachtha-
vens en campings. Het plassengebied tussen Thorn en Roermond vormt een 15 km² groot aaneengesloten 
recreatiegebied. Veel Maasplassen in België maken deel uit van het Rivierpark Maasvallei. 

Vanaf Litserborg rijden we naar Horn. Hier staat een heerlijk kopje koffie met vlaai voor u klaar. Aansluitend 
bezoeken we museum Terug in de Tijd.  Na dit bezoek rijden we naar ons lunchadres voor een goed verzorg-
de koffietafel met kroket. In de namiddag worden we welkom geheten op een van de schepen van rederij 
Cascade voor een twee uur durende rondvaart en ontdek de zuidelijke Maasplassen en Grensmaas.  We varen 
af vanuit de haven in Thorn. Onderweg heeft u een prachtig uitzicht op de oevers van maasparels Maasbracht, 
Wessem en Thorn. Ook passeren we natuurgebied Koningsteen. Onderweg vertelt de kapitein over de         
bezienswaardigheden.  Nadat we weer zijn aangemeerd staat de touringcar weer voor u klaar, onderweg naar 
huis bieden wij u nog een drie gangen diner aan waarnaar wij u retour brengen naar Den Dungen. 

Inclusief: busreis- koffie met vlaai- entree museum terug in de tijd- koffietafel met kroket- 2- uur du-
rende boottocht– en het diner. 

De prijs van deze dagtocht bedraagt € 88,00 p.p. 

Vertrek: 9.15 uur (kwart over 9) vertrek bij Ontmoetingscentrum Litserborg, Den Dungen                                                   
Verwachte thuiskomsttijd ca. 20.30 uur                                                                                                                     
Hebt u interesse dan kunt u zich d.m.v. onderstaand strookje opgeven in leveren bij Ben van Roy of in de   
brievenbus bij de infobalie Litserborg. De mogelijkheid bestaat ook om aan te melden en een mail te sturen 
naar Ben van Roy.  Opgeven: tot uiterlijk 25 juli  

Ben van Roy,  Roerkuip 16,  5271 ZL   St. Michielsgestel                                                                                          
E-mail: benvanroy@home.nl   telefoon:  06 - 83 55 17 06 

==================================================================== 
AANMELDINGSSTROOK  

Naam__________________________________________________________________________________________________ 

Adres__________________________________________________ Telefoon ________________________________________ 

Geeft zich met     __________     personen op voor de tocht op donderdag 11 augustus 2022 

Inschrijving is definitief zodra het geld is gestort op rekening NL21 RABO 01129 090 35 t.n.v. DuBOS                               
o.v.v.:  Dagtocht 11 augustus 2022 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandgat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grind
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uiterwaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watersport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thorn_(Limburg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roermond_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierpark_Maasvallei
mailto:benvanroy@home.nl
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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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                       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 10:00 tot 11:30 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:                            

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:     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 secretariaat afgeven of in de brieven-

bus (in de garagedeur) van de pastorie stop-

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

Zaterdag  2 juli  2022                                                  
Den Dungen          18.30 uur H. Mis    

Zondag  3 juli 2022                                                     
Den Dungen       09.30 uur                    

Woord en Communie dienst                                       

Sint-Michielsgestel               11.00 uur H. Mis   

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

Vrijdag  8 juli  2022                                                     
Den Dungen                              19.00 uur H. Mis 

Zaterdag  9 juli  2022                                                   
Den Dungen                                 18.30 uur H. Mis    

Zondag  10 juli 2022                                                    
Den Dungen                                   09.30 uur                        

Woord en Communie dienst                                      

Sint-Michielsgestel                          11.00 uur H. Mis   

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

Vrijdag  15 juli 2022                                                   
Den Dungen                           19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 16 juli 2022                                                     
Den Dungen          18.30 uur H. Mis     

Zondag 17 juli  2022                                                    
Den Dungen                 09.30 uur H. Mis                                                                       

Sint-Michielsgestel          11.00 uur  H. Mis  

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

Vrijdag  22 juli  2022                                                  
Den Dungen                     19.00 uur H. Mis  

Zaterdag  23 juli  2022                                                 
Den Dungen                  18.30 uur H. Mis    

Zondag   24 juli   2022                                                
Den Dungen                 09.30 uur H. Mis    

Sint-Michielsgestel          11.00 uur  H. Mis                     

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

Vrijdag  29 juli  2022                                                     
Den Dungen                  19.00 uur H. Mis             

Zaterdag  30 juli  2022                                                 
Den Dungen                  18.30 uur H. Mis    

Zondag   31 juli   2022                                                
Den Dungen                 09.30 uur H. Mis     

Sint-Michielsgestel          11.00 uur  H. Mis                                         

Misintenties, locatie Den Dungen     

Zaterdag  2  juli en zondag  3 juli       

Astrid Gradussen                                                     

Paul van de Meerendonk  junior                

Zaterdag  9  juli  en  zondag 10 juli 

Sjan v.d. Ven- Vissers                                                

Jan en Toos van de Broek- van de Koevering       

vanwege sterfdag                                                  

Ties Toelen                                                             

Annette van den Hurk- van Osch 

Zaterdag  16 juli en zondag 17 juli    

Michel v.d. Broek                                                   

Carly Jansen                                                                         

Marie van Boxtel- van Hemmen                                            

Gerard van Boxtel                                                             

Harrie Vissers                                                               

Nellie Vissers- van Hemmen 

Zaterdag 23 juli en zondag 24 juli  

Endy Cooijmans- Jehoel 

 

Tweede maal Lourdesbedevaart 

dit jaar 

Van 28 april tot en met 3 mei gingen we met een 

groep van 25 pelgrims naar Lourdes. Het was een 

groot succes. Na 2 jaren weer samen op bedevaart.  

Vele mensen hebben het verzoek tot ons gericht of 

we dit jaar nog een bedevaart wilden houden. Wel-

nu, van 22 september tot en met 27 september 

gaan we weer.  

Dit maal is het ook een medisch verzorgde bede-

vaart. Ook voor u die misschien wat hulp nodig 

heeft. De Stichting Lourdeswerk Michaëlparochie 

neemt ook eigen vrijwilligers mee.   

U wordt van harte uitgenodigd met ons mee te 

gaan. Het “ Huis van de Pelgrim” uit Maastricht is 

ons bedevaartbureau, zoals ook tijdens onze eerste 

bedevaart. 

Heeft u interesse. Aarzel niet en bel gerust. 

Mari van der Heijden: 06 - 23 39 19 09 

Christie van Dinther: 06 - 30 30 90 20 
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 25 jaar Jacobsingers 

 

Binnen onze parochiegemeenschap wordt het 
koor ‘de Jacobsingers’ gevormd door mensen 
met een verstandelijke beperking.  In juni 2022 
wordt aandacht besteed aan het 25-jarig jubile-
um! 
Al 25 jaren lang worden de wekelijkse repetities 

trouw bezocht en wordt er met veel enthousiasme 

periodiek een bijdrage  -zowel vocaal als verbaal- 

geleverd aan de vieringen in de kerk.  In al die tijd 

kan het optreden van de Jacobsingers vanuit Den 

Dungen en omstreken rekenen op veel waardering. 

In de eucharistieviering van 18 juni  j.l. werd  stil 

gestaan bij het 25 jarig bestaan en werden vijf trot-

se leden gehuldigd die vanaf de oprichting lid zijn!   

Tijdens de ‘overweging’ zorgt pastor van Beurden 

dat hij op de-

zelfde golfleng-

te zit als de 

koorleden  om 

op geheel eigen 

wijze het thema 

‘Een parel in 

Gods hand’ toe 

te lichten.  Lof 

werd de Jacob-

singers toegezwaaid voor de manier waarop zij er 

steeds in      slagen de kerkgangers met hun muziek 

en teksten blij en gelukkig te maken. En natuurlijk 

werd de wens uitgesproken dat nog lang op deze 

muzikale weg voortgegaan mag worden en de ver-

bondenheid met de parochie blijft.  

Na afloop van de viering werd er tijdens een gezel-

lig samenzijn in de tuin van de pastorie  bekend 

gemaakt dat het door sponsoracties (dank aan de 

gulle gevers!) mogelijk is gemaakt om het jubileum 

te vieren in de vorm van een uitstapje! Op 30 juni 

a.s. staat er een etentje in de Litserborg en een be-

zoek aan het Efteling theater op het programma! 

Een mededeling die met veel gejuich ontvangen 

werd! We gaan er dan met de Jacobsingers en be-

geleiding  een feestelijke en gezellige dag van ma-

ken. 

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.  

                                                                     

Heilig Hart Park 

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 NL79RABO0112993060 ten name van 

Stichting De Ware Jacob ovv 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  

http://www.kerkdienstgemist.nl
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Samen ruim 100 jaar actief in het 

Dungens koor 

Pastor Chris van Beurden heeft op Hemelvaarts-

dag donderdag 26 mei 2022 onder de H. Mis van 

9.30u. twee jubilarissen gehuldigd in de kerk van 

Jacobus de Meerdere in Den Dungen. 

Als eerste werd Sjan van Boven naar voren geroe-

pen. Sjan is al 60 jaar lid van het Dungens ge-

mengd koor. Eigenlijk is de sopraan al 62 jaar lid, 

maar dat kon toen niet gevierd worden door het 

alom bekende virus. De pastor noemde Sjan een 

echte bezige bij. Ze kan met recht het aanspreek-

punt van het koor worden genoemd. Als er iets ge-

regeld moet worden dan wordt Sjan gebeld en bin-

nen de kortste keren is het geregeld. Moet het koor 

een uitvaartmis zingen, dan is een telefoontje naar 

haar voldoende. Kan Guus niet spelen op het orgel 

dan kent ze zoveel telefoonnummers van organis-

ten dat het geen enkel probleem geeft. De pastor 

roemde haar inzet voor het Dungens koor en be-

dankte haar voor de tomeloze inzet. Sjan kreeg 

een bos bloemen, een oorkonde en een mooi 

beeldje van Jacobus de Meerdere aangereikt. 

Daarna werd Guus Mulder opgeroepen. Guus 

speelt al 40 jaar op voortreffelijke wijze op het grote 

Smitsorgel in de Dungense kerk. Iedere dinsdag 

komt hij vanuit ’s-Hertogenbosch naar Den Dungen 

om de repetitie van het gemengd koor te begelei-

den. Ook is Guus iedere zondag aanwezig om het 

koor te ondersteunen en tegenwoordig vind je hem 

ook regelmatig op zaterdagavond achter het grote 

toetsenbord. Niets is hem te veel en heel vaak 

heeft Guus als dirigent nieuwe muziekstukken inge-

studeerd bij de dames van ons koor. Het is een lust 

voor het oor om te horen met hoeveel fantasie hij 

muziekstukken weet te begeleiden. Naast het koor 

in Den Dungen is Guus ook al jaren dirigent van 

het koor Echo der Duinen in Loon op zand. Daar is 

hij iedere maandagavond te vinden. Na deze loven-

de woorden kreeg ook Guus de oorkonde, bloemen 

en het beeldje overhan-

digd. Na de huldiging be-

gaven het koor en de ge-

nodigden  zich naar Boer 

Goosens om dit feest ver-

der te vieren met een hap-

je en een drankje.  

De jubilarissen werden 

daar nog eens toegespro-

ken en gezongen door      

leden van het koor. 

Bedevaart naar O.L. vrouw van     

Den Bosch 

Op zaterdag 28 Mei zijn wij met velen vroeg in 

de ochtend naar ’s-Hertogenbosch gegaan om 

daar ons gebed uit te spreken, en met z’n allen te 

bidden. De opkomst was groot, sommige waren 

gebracht met de auto, zodat ze verder de Sint 

Jan in konden met hun rollator, maar vele paro-

chianen waren met de fiets. Natuurlijk ontbrak 

Pastoor Joe niet in de fietstocht. Het weer was 

ons goed gezind, en de groepjes sloten zich her 

en der aan.   

Zo leuk, om te zien hoe de parochianen vanuit 

de verschillende locaties gezellig al kletsend en 

fietsend hun weg naar de Sint Jan vonden. Voor-

dat we de kathedraal binnen gingen moesten we 

effe allemaal op z’n vrolijkst kijken, dicht bij el-

kaar gaan staan, onze Pastoor Joe erbij, zodat er 

’n mooie foto gemaakt kon worden.  

Eerst hebben we het Rozenkransgebed gebeden, 

ieder ’n tientje, en de tussentijdse tekst werd 

keurig duidelijk door Mariet van Breugel ver-

woord. Daarna kaarsen bij Maria gezet, wat was 

ze weer mooi aangekleed, prachtig! Om half een  

begon de H. Mis, met als medevoorganger Pas-

toor Joe. 

Het mooie van dit alles was toch wel dat de Gilde 

Sint Catharina en Barbara uit Schijndel was verte-

genwoordigd, met prachtige uitgedoste kleding, 

en mooie vaandels. 

Na de dienst gingen sommige in kleine groepjes 

’n kopje koffie met een echte bossche bol eten, 

en de fietsers gingen weer via het Bossche Broek 

op weg naar huis. 

Maar……. er kwam wel ’n tussenstop bij het thee-

huis ’t Haantje op Haanwijk in Sint Michielsge-

stel. Geweldig om te zien hoe de parochianen 

vanuit alle locaties zo gezellig onderling contact 

maakten. Uiteindelijk vervolgde we onze weg 

naar huis terug, ieder met ’n tevreden gevoel.  

Hopelijk gaan we volgend jaar deze trip weer 

maken. 

Gemma Kuijs,                                            
Algemene      
vrijwilliger        
coördinators 
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Hoeveel is 120% van het                       
sociaal minimum? 

  

Leefvorm Netto maandinkomen                      
(inclusief vakantietoeslag) 

Alleenstaande ouder,                                          
21 jaar tot pensioenleeftijd 

€ 1.310,05 

Gehuwd of samenwonend,                                  
21 jaar tot pensioenleeftijd 

€ 1.871,50 

Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67 

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05 

Indien u vragen heeft over aanvraag Energietoeslag kunt u altijd contact opnemen met één 

van onze ouderenadviseurs. De namen en telefoonnummers staan in de informatiegids 

DuBOS welke in februari is uitgebracht of kijkt op de website hier staan ook hun gegevens 

vermeld. 

We komen hier toch nog even op terug, omdat het bij een aantal leden nog niet duidelijk 
is hoe de regels zijn bij aanvragen ENERGIETOESLAG. 
In de maand mei hebben we ook als aandacht gevraagd voor de aanvraag van de energie-
toeslag. 

 
Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800,00  ? 
U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder ver-
dient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand.    Heeft u een bijstandsuit-
kering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering?  Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. U hoeft dan niets te 
doen. 
 
Ook recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het minimumloon. 
Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 
120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente.  Uw gemeente kan u vertellen 
of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.  
 

LOKET WEGWIJS (gemeente)     073-5531600 

Rookmeldersverplichting vanaf 1 juli 2022 

 

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te 

hebben op elke woonverdieping in jouw huis en in besloten ruimtes 

waar een vluchtroute doorheen loopt. Ook als je in een huurhuis woont. 

Op iedere bouwlaag moet een goedgekeurde brandmelder komen    

hangen. Als jouw besloten gang op de begane grond een vluchtroute is 

voor een verdieping erboven, dan moet je daar ook een werkende 

rookmelder ophangen.  

  

Waar moet ik op letten als ik rookmelders ga kopen? 

 
Je hoeft volgens de wet nergens aan te voldoen met betrekking tot de specificaties van de rookmelder.   

De melders moeten wel voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben. Pas dus op met rook-

melders van vage merken en rookmelders die erg goedkoop zijn. Het advies is wel om het meteen goed   

te doen en rookmelders te kopen met een 10 jaar batterij. Dan bent je 10 jaar lang af van vervelende 

piepjes midden in de nacht en hoef je geen batterijen meer te wisselen. 

 

  

https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
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*op binnen schilderwerk 

 

 

 

 

 
 

 

Sint Jacobusstraat 6         

Den Dungen 

tel: (073)-594 1324 

info@bloemisterijleosleutjes.nl 

 

Will Janssen                 

Maaskantje 29               

5271 XD  Den Dungen                                                
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Dungense Belangen                                  

Organisatie Senioren 

 

 

 

                      1973                     2023 

 

 

Bovenstaand logo gaan we de komende tijd -zeker tot september volgend jaar-, wanneer we ons         

50 jarig bestaan vieren regelmatig publiceren. Om u te informeren laten we het logo regelmatig terug 

komen in ons nieuwsblad maar ook bij activiteiten van onze vereniging. Dit doen we om 50 jaar KBO-

DuBOS duidelijk onder de aandacht te krijgen. Daarom is de Jubileumcommissie al verschillende maan-

den bezig om een leuk programma in elkaar te zetten. Hierbij hebben we ook een extra (jubileumboek) 

commissie die bestaat uit;  Marion Cooijmans, Harrie Maas en Jan Cooijmans zijn gestart om een zeer 

interessant jubileumboek in elkaar te zetten. Hierbij krijgen we nu al veel hulp en informatie van o.a. ex-

(bestuurs)leden, Heemkundevereniging “Op die Dunghen”. 

Toch roepen wij iedereen op die nog documentatie , krantenknipsels of foto’s heeft uit de periode van 

1973 tot heden heeft om contact met ons op te nemen. Wij willen in het jubileumboek terugblikken op 

50 jaar Bejaardenbond, KBO en DuBOS. Als u ons kunt helpen aan documentatie  voor ons jubileum-

boek neem contact op met:     

redactiedubos@gmail.com  of bel even naar Jan Cooijmans 06-83209255 

Als u voor volgend jaar 8-9 en 10 september wilt vrijhouden, zorgen wij voor een leuk                

jubileumprogramma. 

Namens de Jubileumcommissie,                                                                                                           

Ton van Boven, Tonny Mulders, Nelly de Jong, Jeanne v.d. Veerdonk en Jan Cooijmans 

 

Bent u op zoek naar advies of hulp aangaande de onderstaande zaken, kunt u deze flyers aanvragen bij 

onze secretaris Gerard Verhoeven, telefoonnummer: 06-30566666.   Er bestaan ook nog andere mogelijk-

heden. U kunt contact opnemen met 

onze Ouderenadviseurs:                

Henk Sanders of Jac. Verheijen.      

De gegevens van deze twee vrijwil-

ligers staan in onze informatiegids.         

Rechtstreeks contact op te nemen 

met  kantoor KBO-Brabant kan ook, 

hier kunnen ze u ook van dienst zijn.                               

telefoonnummer: 073-6444066 
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