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Per 1 juli  2022 zijn rookmelders 

verplicht in woonhuizen.         

Lees verder op pagina 13 

      Nieuwsblad    DuBOS  Den Dungen /  Maaskantje         jaargang 2  nr. 8       augustus  2022 

 
Dungense Belangen 

Organisatie Senioren 

Deze maand is er geen ONS  

magazine toegevoegd aan ons 

nieuwsblad. 

Jeu-de-boulesclub bestaat 5 jaar. 
Lees verder op pagina 19 

Harrie Gerrits wisseltrofee is  

gewonnen door Grada van Kreij. 
Lees verder op pagina 17 
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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 
 
Eindredactie nieuwsblad 
Maria Rutjes 
 
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 
 
Beheer website 
Nienke Smits  
website@kbodubos.nl 
 
 
Meer informatie over allerlei activiteiten van 

onze vereniging DuBOS kunt u vinden in de 

informatiegids, uitgave februari 2022.  

U kunt ook op de website kijken. Hier staan 

allerlei belangrijke gegevens over DuBOS. 

Contact met beheer website via Nienke Smits, 

zie gegevens bovenstaand. 

Personalia 

Ledenadministratie 

Cor Gijsbers  

Telefoonnummer 06 28177857 

e-mail: c.gijsbers@kpnmail.nl 

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

 

Personalia 

Nieuw lid DuBOS 

Dhr. Leo Haansbergen 

 

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 aandacht 

voor hebben vanuit de Lief & Leedclub. Dus, indien u 

hier prijs op stelt graag een telefoontje naar: 

Berdien Rijken tel: 06-22627655 

 

 

 

Jarigen 

Alle leden die de komende tijd jarig worden, alvast har-

telijk gefeliciteerd. Met speciale aandacht voor de 

kroonjarigen en de leeftijd der heel sterken. Leden vanaf 

90 jaar komen elk jaar opnieuw op de feestkalender.  

3 augustus Jo v.d. Aa  90 jaar 

3 augustus  Toos de Laat-v,d, Ven  91 jaar 

6 augustus Wim Welvaarts  80 jaar 

9 augustus Nel v. Laarhoven-v.d. Ven  80 jaar 

9 augustus Wim v. Grinsven  80 jaar 

13 augustus Ans v.d. Velden-Hairwassers 80 jaar 

14 augustus  Grard v.d. Aa  92 jaar 

20 augustus Jo v. Kreij  95 jaar 

31 augustus  Christ Beekman  85 jaar 

 

Website DuBOS 

www.kbodubos.nl 

http://www.kbo-dubos.nl
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wie weet waar ?? 

Elke maand publiceren wij een foto (zie onder-

staand) van een leuke plek of object in Den Dun-

gen of omgeving. 

Weet je waar de foto gemaakt is, stuur de oplos-

sing door aan redactiedubos@gmail.com  

of deponeer een briefje in de bus op adres 

Heesterveld 2. 

Elke maand krijgen we tientallen goede inzendin-

gen. Hier zijn we erg blij mee als Het is een teken 

dat ons blad goed gelezen wordt. Zo verloten wij 

elke maand een leuke prijs onder de inzenders. 

De winnaar wordt vermeld in het eerstvolgende 

DuBOS nieuwsblad. Vorige maand was de foto 

gemaakt op het Grinsel bij de Fam. Van der Donk. 

 

 Winnaar vorige maand 

Marja Toebes 

In welke straat staat dit mooie  

houten bankje? 

 

 
Op donderdag 1 september aanvang 13:30 
uur starten we het nieuwe seizoen weer als       
vanouds met een gezellige bijeenkomst. We 
hebben een entertainment-duo gevonden     
t.w. Mollie & Dollie, die ons gaan verrassen 
met een programma dat vol staat van herken-
ning, nostalgie en aandacht voor het publiek. 

Omdat het voor ver-
schillende van ons 
een misschien wel 
aangepaste vakantie 
is geworden i.v.m .de    
perikelen rond de bui-
tenlandse reizen, wil-
len we het DuBOS-
gevoel terug laten ko-
men en gaan we voor 
een gezellige middag 
in de grote zaal van 
Boer Goossens. 

Bij de seizoensope-
ning is er na de ont-
vangst met koffie/ 
thee tijd om even bij 
te praten en krijgt u 
een snack en een 
drankje. Zo ook in de 
pauze. 
U kunt dan van harte luisteren, maar vooral 
genieten van wat er komt. 
 
De entree voor deze middag is GRATIS. 
 
Bent u nog geen lid, maar wilt u de seizoens-
opening graag bijwonen?  
De kosten voor het lidmaatschap van DuBOS 
bedragen € 15,00 per persoon tot eind          
december 2022.  
Voor de seizoensopening betalen event.    
nieuwe leden voor deze middag  € 5,00  p.p. 
 
Om lid te worden, kunt u contact opnemen 
met Cor Gijsbers: c.gijsbers@kpnmail.nl of            
073-594 22 28. 
 

Aanmelden voor de SEIZOENSOPENING 
via het antwoordstrookje op pagina 15 van 
dit blad. Dit moet echter wel gedaan wor-
den voor 25 augustus. 

 

mailto:c.gijsbers@kpnmail.nl
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In de maand augustus gaan verschillende clubjes met 

vakantie. Onderstaand een overzicht van een aantal 

clubjes die hiervan een opgave gedaan hebben aan de 

redactie. 

 Jeu de Boules gaat in de maand augustus ge-

woon door. Elke donderdag en vrijdag van  

9:30-11:30 uur bij de baantjes BS De Wegwijzer 

(Brouwerstraat). Deelname is gratis. 

 Kleine fietstocht   28 juli  13:00 uur  

Blauwe Scholk 

 Dagtocht bus  (Limburg) 11 augustus 9:15 uur 

Litserborg Den Dungen 

 Grote fietstocht  11 augustus  9:00 uur 

Blauwe Scholk 

 OPEN DAG JEU de BOULES   21 augustus 

13:00 uur  B.S. Wegwijzer 

 Kleine fietstocht  25 augustus 13:00 uur 

Blauwe Scholk 

 Zangkoor 31 augustus 14:00 uur  

Zang & Vriendschap Litserborg 

 Yoga lessen liggen in de maand augustus  

helemaal stil. 

 Bewegen op muziek (maandaggroep) is per 18 

juli gestopt en gaat in september weer gewoon 

door. 

 Koersbal start weer op vrijdag 2 september. 

 Nordic Walking gaat in de vakantieperiode ge-

woon door. 

 Biljarten; Toon v.d. Aa schrijft. We hebben het 

hele jaar door vakantie dus we gaan gewoon 

door. Café De Linden is gewoon open. 

 Country & Line dance gaat in principe door in 

de zomerperiode. Met uitzondering van woens-

dag 3 en 10 augustus 

Activiteiten 

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

Openingstijden tijdens de  

 zomervakantie: 

Dagelijks 10:00 uur tot 18:00 uur 

Donderdag: tot 22:00 uur 

Elke donderdag om 19:00 kan er 

gezellig gekaart worden. 

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

 

Zondag 31 juli High Tea * 

13:00 uur tot 14:30 uur 

Zaterdag 6 augustus kaartmiddag 

13:30 uur 

Zondag 7 augustus BBQ * 

16:00 uur 

Zaterdag 13 augustus  

Jeu de Boules 13:30 uur 

Zondag 14 augustus Keezen  

13:30 uur 

 

*Aanmelden voor de High Tea of 

BBQ kan aan de bar. 

 

Wij wensen iedereen een fijne 

zonnige vakantie toe!! 
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DuBOS 
organiseert in samenwerking met EMA reizen 

DINSDAG 18 OKTOBER 

Volendam de plek van de palingsound maar ook van de pittoreske haven. Volendam onderscheidt zich op 
vele gebruiken met de rest van Nederland. Daarnaast is Volendam historisch gezien altijd een zeer rooms-
katholiek dorp geweest in een verder veelal protestantse omgeving. Het beroemdste feest in Volendam is 
de kermis, die elk eerste weekend van september plaatsvindt. Op de dijk wordt veel gefeest en in het cen-
trum van het dorp staan een groot aantal attracties.  Frau Antje, het meisje, dat in Duitsland de Nederland-
se kaas promoot, draagt een afgeleide van de Volendamse dracht. Ook veel toeristen komen naar Volen-
dam vanwege de klederdracht. De dracht is bekend geworden dankzij de schilders die rond 1900 in Volen-
dam neerstreken. 

 
Vanaf Litserborg rijden we om 8:30 uur (half 9) naar de omgeving van Utrecht voor een lekker kopje koffie 
met gebak. Hierna rijden we verder richting Katwoude. Hier worden we ontvangen voor een rondleiding 
en krijgt u uitleg hoe kaas wordt gemaakt en hoe de klompen gesneden worden. De rondleiding is com-
pleet met proeverijen van alle kaassoorten, koekjes en vruchtenwijn. Dan is het tijd voor een leuk fotomo-
ment,. Iedereen krijgt het typische Volendamse kostuum aan, waarna er een groepsfoto wordt gemaakt. 
Na afloop krijgt iedereen een foto mee naar huis. Dan is het alweer tijd voor de lunch. U krijgt een heerlij-
ke lunch aangeboden met een stukje makreel. Na al deze indrukken gaan we voor het middagprogramma 
een mooie rondrit met gids maken. Tijdens de rondrit vertelt de gids allemaal leuke en interessante we-
tenswaardigheden over de omgeving. De rondrit voert ons naar Edam, Volendam, Purmer en Monnicken-
dam. De rondrit eindigt bij het Volendammer museum. Hier staan gidsen klaar om u rond te leiden. Na dit 
museumbezoek is het alweer tijd om Volendam te verlaten en rijden we naar 
ons dineradres waar we u nog een heerlijk drie gangen diner aanbieden.  

 

Inclusief: busreis- koffie met gebak- foto in klederdracht- demonstratie 
kaas maken en klompen snijden- Hollandse lunch met makreel en kroket- 
rondrit met gids- entree en gids Volendams museum entree- het diner. 

De prijs van deze dagtocht bedraagt € 86,00 p.p. 

Vertrek: 8:30 uur (half 9)  bij Ontmoetingscentrum Litserborg, Den Dungen  
Verwachte thuiskomsttijd ca. 20:30 uur 

Hebt u interesse dan kunt u zich d.m.v. onderstaand strookje opgeven. Inleveren bij Ben van Roy of in de 
brievenbus bij de infobalie Litserborg. De mogelijkheid bestaat ook om aan te melden via een mail naar 
Ben van Roy. Opgeven tot uiterlijk vrijdag 1 oktober. 

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

================================================================                  

AANMELDSTROOK DAGREIS VOLENDAM 

Naam__________________________________________________________________________________________________ 

 

Adres______________________________________________  Telefoon_________________________________ 

Geeft zich met  __________ personen op voor de tocht naar Volendam op dinsdag 18 oktober 2022. 

Inschrijving is definitief zodra het geld is gestort op rekening NL21RABO0112909035 t.n.v. DuBOS  

o.v.v.:  Dagtocht Volendam 18 oktober 2022. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kermis
mailto:benvanroy@home.nl
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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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Oplossing van de puzzels maand juli         

 

 

 Oplossing = HITTEGOLF  
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Begin september start Bridgeclub Den Dungen 

met een beginnerscursus. 

De cursus zal wekelijks plaatsvinden in de Toon-

zaal van de Litserborg in Den Dungen op woens-

dagavond van 19:30 uur tot 22:00 uur.  

We gebruiken de methode Start met Bridge van 

de Nederlandse Bridgebond die uit twee maal 12 

lessen bestaat. 

Voor informatie kunt u bellen met de docente van 

Bridgeclub Den Dungen  

Bep Heijmans tel. 0634124916 

Service uitleenpunt 
medische hulpmiddelen  
Den Dungen /Maaskantje 

 

In ons nieuwsblad van februari hebben we al aan-
dacht besteed aan ons Service uitleenpunt medi-
sche hulpmiddelen.  
In samenwerking met en op verzoek van de ge-
meente Sint Michielsgestel hebben we samen met 
een aantal vrijwilligers een service uitleenpunt op-
gezet. Deze service is speciaal opgezet om de 
‘lijntjes’ met betrekking tot uitleen van eenvoudige 
medische hulpmiddelen gemakkelijker te maken 
en betaalbaar te houden. Dus hulpmiddelen die 
onder de Wmo vallen.  
Dat dit artikel in ons nieuwsblad staat wil niet zeg-
gen dat het alleen beschikbaar is voor DuBOS-
leden. Iedereen kan bij dit service uitleenpunt 
hulpmiddelen lenen.  
De volgende hulpmiddelen hebben we zoal voor-
handen.: handbewogen rolstoelen, rollators, loop-
rekken, stoeltjes t.b.v. douche en loopkrukken. 
We spreken over uitleen van hulpmiddelen. Dus 
zeker geen verkoop of verhuur.  

We hebben dit plan overgenomen van BRES uit 
Berlicum. Deze ouderen belangvereniging heeft 
dergelijk service-voorziening al enkele jaren gele-
den en op informele wijze ingericht, maar het func-
tioneert naar volle tevredenheid. BRES heeft samen 
met DuBOS middels een overeenkomst en heeft 
afspraken vastgelegd om de samenwerking aan te 
gaan.  

Heeft u gedurende een bepaalde periode hulpmid-
delen nodig, neem den contact op met de ge-
meente.  
LOKET WEGWIJS 
073-5531600 

Het kan namelijk zo zijn dat het betreffende hulp-
middel dat u nodig heeft onder de Wmo voorzie-
ning van de gemeente valt. Via onze website van 
DuBOS (www.kbodubos.nl) kunt u onder ZORG & 
WELZIJN deze informatie ophalen. Ook kunt u daar 
veel belangrijke zaken vinden als het over Zorg & 
Welzijn gaat. Onder het menu WEGWIJS komt u op 
een zeer actuele pagina. Het service uitleenpunt is 
gevestigd in Litserborg. Het vrijwilligersteam dat 
dit uitleenpunt runt, bestaat uit een 5-tal personen. 
De coördinatie is in handen van Toon van der Hof-
stad. Met Toon kun je ook contact opnemen als je 
vragen hebt over dit service uitleenpunt. 

Toon van der Hofstad  
tel. nummer:  06-13951939 
e-mailadres:  toonvdhofstad@gmail.com 

In het najaar start weer een opfriscursus voor 

automobilisten. Deze cursus wordt gehouden 

in Berlicum of Sint Michielsgestel. 

Op onze website vindt u meer informatie.  

De leden die niet beschikken over een com-

puter om het bericht digitaal te lezen kunnen 

contact opnemen met  

Jan Cooijmans 

telefoonnummer: 06-83209255 

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

Per 1 september 2022 

is ons bedrijf verhuisd 

naar: 

Dukaat 15–19  

5283 PJ Boxtel  

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 

 

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 ge-

stuurd 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 telefo-

nisch 073-594 12 80. De kosten van een mis-

intentie 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: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  30 juli  2022  
Den Dungen   18:30 uur H. Mis 
 

Zondag 31 juli 2022 
Den Dungen   09:30 uur 

Woord- en Communiedienst 

Sint-Michielsgestel  11:00 uur H. Mis 
 

Dinsdag 2 augustus 2022 
Sint-Michielsgestel  09:00 uur H. Mis  
 

Vrijdag 5 augustus 2022 
Den Dungen   19:00 uur H. Mis 
 

Zaterdag 6 augustus 2022  
Den Dungen   18:30 uur H. Mis 
 

Zondag 7 augustus 2022 

Den Dungen   09:30 uur 

Woord- en Communiedienst 

Sint-Michielsgestel   11:00 uur H. Mis 
 

Dinsdag 9 augustus 2022  
Sint-Michielsgestel  09:00 uur H. Mis 
 

Vrijdag 2 augustus 2022 
Den Dungen   19:00 uur H. Mis 
 

Zaterdag 13 augustus 2022 
Den Dungen   18:30 uur H. Mis 
 

Zondag 14 augustus 2022 
Den Dungen   09:30 uur 

Woord- en Communiedienst 

Sint-Michielsgestel  11:00 uur H. Mis 
 

Maandag 15 augustus 2022 
Den Dungen   09:30 uur H. Mis 
 

Dinsdag 16 augustus 2022 
Sint-Michielsgestel  09:00 uur H. Mis  
 

Vrijdag 19 augustus 2022 
Den Dungen   19:00 uur H. Mis 
 

Zaterdag 20 augustus 2022 
Den Dungen   18:30 uur H. Mis 
 

Zondag 21 augustus  2022 
Den Dungen   09:30 uur  

Woord- en Communiedienst 

Sint-Michielsgestel  11:0 uur H. Mis 
 

Dinsdag 23 augustus 2022 

Sint-Michielsgestel  09:00 uur H. Mis 
 

Vrijdag 26 augustus 2022 
Den Dungen   19:00 uur H. Mis 

Misintenties, locatie Den Dungen  

Zaterdag 30 juli en zondag 31 juli 

Annie van der Hofstad, haar man Ad en haar zoon 

Ruud 

Tonnie van Alebeek-van Osch 

Zaterdag 6 augustus en zondag 7 augustus 

Astrid Gradussen 

Theo van Iperen 

Harrie Kuypers 

Tonnie van Alebeek-van Osch 

Zaterdag 13 augustus en zondag 14 augustus 

Carly Jansen 

Diny van Ewijk- Geerts 

Ties Toelen 

Marie van Boxtel-van Hemmen 

Gerard van Boxtel 

Harrie Vissers 

Nellie Vissers-van Hemmen 

Tonnie van Alebeek-van Osch 

Vrijdag 19 augustus 

Fundatie Eduard Coppens en Sjaantje Smits 

Zaterdag 20 augustus en zondag 21 augustus 

Fundatie Anna v.d. Broek 

Tonnie van Alebeek-van Osch 

 

In liefdevolle herinnering aan 

 

 

Broer van Hout 

- Jan - 

✩ 6 februari 1937 

†   30 juni 2022 
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Garagesale bij de pastorie 

Op zondag 18 september na de woord- en commu-

niedienst wordt er een garagesale georganiseerd 

bij de pastorie. Meer info volgt later nog in het vol-

gende blad. Noteer de datum alvast in uw agenda. 

U bent allen van harte welkom. De koffie zal klaar 

staan! 

 

Nieuwe Priester 

in de parochie 

Per 1 september kunnen wij weer een nieuwe 

Priester verwelkomen in onze parochie. 

Pater Jules zal zich mede over onze parochie 

gaan ontfermen. Hij is sinds 4 jaar in Neder-

land. 

We zullen hem van harte welkom heten in Den 

Dungen. Tevens zullen we dan ook snel meer 

over hem te weten komen. 

We kijken uit naar zijn komst. 

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 

Wat ligt het park er prachtig bij. Het gras in inge-

zaaid. De officiële opening zal plaats vinden in het 

najaar. Meer info daarover volgt zo snel als het kan. 

Wat zijn we trots op alles wat er bereikt is. Hopelijk 

hebben de Dungenaren en iedereen die er een keer 

stopt er veel plezier van. Er is weer een mooi stukje 

Den Dungen gerealiseerd!! 

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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Met de Apostel Jacobus  

op vakantie 

 

Het gebeurt nogal een trouwe keer dat pelgrims 

naar Santiago aan het begin van hun reis de zegen 

vragen bij het beeld van Sint Jacobus de Meerdere.  

Goed idee om dat 

ook maar te doen 

aan het begin van 

de grote uittocht. 

Met Jacobus op va-

kantie gaan: stop 

de ingrediënten 

maar in je bagage: 

De stok waarop je kunt leunen, is dat niet een van 

de mooie dingen onder de vakantie: dat je open 

staat voor warme, menselijke ontmoetingen. Kin-

deren hebben op een camping, waar die ook staat, 

in een mum van tijd hun speelkameraadjes gevon-

den. Zij kennen geen taalbarrière.  

Vergeet ook niet het kruikje. Je kunt denken aan 

een waterbidon, maar vul dat kruikje met liefde, en 

je kunt er eindeloos van uitdelen. Menselijke con-

tacten voegen alleen iets toe aan de rijkdom van je 

ervaringen als er een vonk overslaat bij een ont-

moeting, als je iets proeft van gastvrijheid en vooral 

ook een houding van menswaardigheid. Jij, jij bent 

voor mij de moeite waard als mens, niet omdat ik 

vandaag iets aan je kan verdienen, want dan voel je 

je een beetje een melkkoe. Wat is er mooier en ver-

rijkender dan je in te leven in de cultuur en leefge-

woontes van mensen in andere landen. Een kruikje, 

gevuld met liefde, levert je een schat aan nieuwe 

ervaringen op. 

En dan die hoed. Die biedt inderdaad bescherming 

tegen de zon. Ik hoop dat u die veel nodig hebt, 

maar die hoed staat ook voor de beschermende 

hand van God. Het is goed om op het feest van Ja-

cobus de Meerdere, de patroonheilige van de Dun-

gense kerk, Gods zegen te vragen voor een mooie, 

goede en veilige vakantie. Die hebben we deels zelf 

in handen. Je gaat fit achter het stuur zitten, neemt 

voldoende rust op z’ n tijd en houdt rekening met 

het gedrag van medeweggebruikers. En sta je ooit 

in een file, besef dat je niet de enige bent.  

De hoed als symbool voor de beschermende hand 

van God  … onder de vakantie lopen mensen graag 

een kerk binnen. “Even kijken”,  zeggen we vaak.  

 

Als we voor, tijdens of na dat kijken even de tijd 

nemen om “dank je wel” te zeggen tegen God, 

en die dankbaarheid vervolgens omzetten in da-

den … dat zou helemaal geweldig zijn. Dan toon 

je je dankbaar voor de schoonheid van de natuur 

en houdt die ook schoon, zo, dat anderen er ook 

van kunnen blijven genieten.  

Dan komt er door jouw toedoen niet meer rom-

mel terecht in de berm. Het zijn zomaar een paar 

kleine dingen die Jacobus ons meegeeft. Neem 

zijn ingrediënten mee op reis. Dan mag je de 

schelp gebruiken om je dorst te lessen. Als je die 

vier ingrediënten : de stok, het kruikje, de hoed 

en de schelp, symbolisch met je meeneemt, dan 

ga je een hele fijne periode tegemoet een perio-

de die er toe bijdraagt dat je meer en meer komt 

tot een gezond geestelijk evenwicht in je leven. 

Dat geeft je nieuwe vitamientjes voor weer een 

nieuw jaar. 

Namens het pastorale team wens ik u allemaal 

een hele fijne en veilige vakantie toe  

en graag gezond weer terug. 

Pastor Chr, van Beurden 
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Op dinsdag 13 september om 14.00 uur organiseert DuBOS Den Dungen in 
Ontmoetingscentrum Litserborg een informatiemiddag 
 
De gastspreker is onze oud-Dungenaar Theo van Hamond, adviseur van het WLZ-Team van 
KBO-Brabant. 

                         
 
Het thema van deze informatiemiddag:  
“De WLZ, AOW, CAK-eigen bijdrage, eigen vermogen, eigen huis e.d. ingeval iemand in 
een verpleeghuis wordt opgenomen” 
 
Een opname in een verpleeghuis is ingrijpend, en altijd emotioneel. Maar er zit ook een            
financiële kant aan, en dat roept vaak veel vragen op. 
 
Vragen als 

• Hoe hoog is die eigen bijdrage in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ? 

• Vanaf wanneer moet ik die betalen ? 

• Welke keuzes kan ik maken? 

• Welke passen bij mijn situatie? 

• Wat betekent dit voor mijn AOW? 

• Eet ik door de eigen bijdrage al mijn/ ons vermogen op? 

• Zijn er manieren om die eigen bijdrage te beperken? 

• Wat kan ik nu al doen? 
• Telt de waarde van de woning mee bij de bepaling van de hoogte van het vermogen, als de          

andere partner er blijft wonen? 
 
 
Heeft u deze of andere vragen, en wilt u graag weten wat dat voor u – nu of in de toekomst – kan 
gaan betekenen, kom dan naar onze informatiemiddag. Omdat de informatie die deze middag 
wordt verstrekt misschien te veelzijdig wordt, kunt u ook een familielid of mantelzorger uitnodi-
gen. Op deze middag zijn ook onze ouderenadviseurs aanwezig waarmee u na afloop mogelijk 
een afspraak kunt plannen. 
 
De deelname aan deze middag is geheel gratis. Niet-DuBOS leden betalen € 2,50 p.p.               
Er zal vanuit DuBOS gezorgd worden voor koffie en thee. 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt zich voor deze middag aanmelden 
via het antwoordstrookje op pagina 15 van 
dit blad. Echter wel voor  9 september a.s. 
 
U bent van harte welkom. 
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Strookje om aan te melden voor de INFORMATIEMIDDAG 13 september  

Informatiemiddag 13 september a.s.  aanvang: 14.00 uur (zaal Litserborg 

open vanaf 13:30 uur) 

Opgave voor 9 september a.s. 

                                                                       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 voo 

de rest van  2022 

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

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

Tel.nr:…………………………………e-mailadres:…………………………………………………             

Dit aanmeldstrookje inleveren in brievenbus bij infobalie Litserborg. 

 

Strookje om aan te melden voor de SEIZOENSOPENING 1 SEPTEMBER-

Donderdag 1 september a.s.  aanvang: 13:30 uur (zaal Boer Goossens 

open vanaf 13:00 uur) 

Graag opgeven voor 25 augustus a.s. 

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

Adres: ………………………………….. 

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

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

 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 

Volgende nieuwsblad september nr. 9  2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vóór 12 augustus a.s. 

bij: 
 

redactiedubos@gmail.com en/of  
 

Jeanne van der Donk, Grinsel 56  

jeanne.donk47@gmail.com  
 

Jan Cooijmans, Heesterveld 2  

cooijmans.jan@gmail.com 

mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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  Koersbal 

 1. Ton van Boven  464 punten 

 2. Marietje van Uijtert 437 punten 

 3. Sjan van Boven 346 punten 

 4. Chris van Beurden 303 punten 

 5. Grada van Krey 280 punten 

 6. Broer van Vught 250 punten 

 7. Rien van Ewijk  242 punten 

 8. Sjaan Gerrits  234 punten 

 9. Lina van Nistelrooij 198 punten 

 10. Adriaan vd Brand 184 punten 

 

Grada van Kreij wint de Harrie Gerrits Wisselbeker                                                               
Op vrijdag 1 juli 2022 kwamen 15 leden van de koersbalafdeling van DuBOS in de Litserborg in Den 

Dungen bij elkaar om te strijden voor de grote Harrie Gerrits Wisselbe-

ker. Vanwege corona was de strijd om deze beker al een paar jaar niet 

door gegaan. De leden hadden er duidelijk zin in en de strijd werd dan 

ook op het scherpst van de snede gestreden.  

De grote favorieten lieten hier en daar wat steekjes vallen en daar werd 

gretig gebruik van gemaakt door de achtervolgers. Na een felle strijd 

wist  Grada van Kreij uiteindelijk als de grote winnaar uit de bus te  

komen. Deze 92-jarige Grada wist in totaal 27 punten bij elkaar te 

sprokkelen en dat bleek voldoende voor de overwinning. Bij deze  

wedstrijd bewees Grada maar weer eens dat men niet gauw te oud is 

om sportieve prestaties te kunnen neerzetten. Voorzitter Jan Cooijmans 

overhandigde de trotse winnares op het eind van de middag de grote 

wisseltrofee. Hij prees de moed en het doorzettingsvermogen van deze 

grote winnares en hij sprak de hoop uit dat ze nog lang haar geliefde 

sport kan blijven beoefenen. Nu gaan de koersballers genieten van een 

hopelijk mooie vakantie en op 2 september gaan ze van start voor een 

nieuw koersbaljaar. De uitslag van de strijd om de beker was: 

1. Grada van Kreij  27 pnt 
2. Mariet van Uytert 23 pnt 
3. Broer v Vught  20 pnt 
4. Ton v. Boven  18 pnt 
5. Sjan v. Boven  17 pnt 
6. Christ Beekman  16 pnt 
7. Harrie v Haandel  15 pnt 
7. Sjaan Gerrits  15 pnt 
9. Annie v Dijk  14 pnt 
10. Truus Beuvink  13 pnt 

 

Als je interesse hebt om het nieuwe seizoen deel gaan te nemen aan koersbal, 

neem dan gewoon contact op met Ton van Boven (06-86698693). 

Na een spannende competitie is uiteindelijk Ton van Boven op  

1 juli gehuldigd als kampioen van 2021/ 2022.  

De overwinningsbeker werd uitgereikt door onze voorzitter  

Jan Cooijmans. De tweede prijs werd overhandigd aan Mariet van 

Uytert en de beker voor de derde prijs ging naar Sjan van Boven.  

De uitslag luidt als volgt: 
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Ingezonden stuk door Ton van Boven 

Op dinsdag 21 juni vertrok een groep van 22 DuBOSSERS (waaronder enkele KBO-ers uit Berlicum) voor 

hun jaarlijkse driedaagse fietstocht. Uitgezwaaid door onze voorzitter Jan en secretaris Gerard vertrokken 

we vol goede moed richting de West Betuwe. Het weer was uitstekend en iedereen had er duidelijk heel 

veel zin in. Via een prachtige route probeerden we de Waal over te steken, maar dat viel nog niet mee. Bij 

slot Loevestein zou het toch moeten lukken, maar dat ging niet door. De pont maakte alleen de oversteek 

in het weekend. Dan vol goede moed op naar het volgende pontje. Hier werd gewacht op te leveren on-

derdelen. Dat betekende wel, dat we terug moesten naar de grote Martinus Nijhoff brug bij Zaltbommel. 

Dat lukte natuurlijk wel. Nu kwam het grote genieten van de dijken door een prachtig landschap. Na een 

dijk van een tocht van 84 km kwamen we eindelijk rond zes uur aan bij ons hotel Schildkamp in Asperen. 

Een prachtig dorpje in de buurt van Leerdam met een groot fort, dat we jammer genoeg niet konden be-

zichtigen. In ons hotel werden we heel vriendelijk ontvangen en de weg naar onze slaapkamer werd al 

snel gevonden. Even opfrissen en snel weer door naar het restaurant voor een heerlijk diner. Dat liet zich 

goed smaken. Na het heerlijke diner hebben we nog wat geborreld en na gekletst, waarna iedereen zijn 

bedje ging opzoeken. 

De tweede dag hebben we een prachtige tocht gemaakt rondom Asperen. Wij dachten dat wij in een 

mooie omgeving woonden, nou hier mag de natuur er ook zijn. En wat een mooie dorpjes kom je tegen: 

Beesd, Rumpt, Rhenoy, Gellicum, Acquoy met zijn scheve toren. Ook mochten we genieten van het prach-

tige landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Een minder mooi bericht kregen we onderweg te horen; De 

baron, eigenaar van het landgoed, de heer Frans van Verschuer bleek maandag 20 juni van de trap te zijn 

gevallen en overleden, 64 jaar oud. Een trieste zaak. Ondertussen kwamen wij ogen te kort. Wat hebben 

onze leden genoten. De 55 km waren afgelegd voor we er erg in hadden. En ook de terugtocht op don-

derdag mocht er zijn. Een geheel andere route hebben we afgelegd met misschien wel als hoogtepunt de 

lunch in de “koninklijke” eetzaal van het oude gemeentehuis in Zaltbommel. Wat een vriendelijke, vrolijke 

bediening en wat een stapel heerlijke dik belegde boterhammen! Rond vijf uur zaten we, na ongeveer 

200 km, bij Boer Goossens op het terras om spoedig daarna te gaan genieten van een heerlijk afscheids-

diner.  

Wat een fijne driedaagse, wat een gezellige sfeer onder onze mensen. Volgend jaar weer?  

Wat een goed materiaal: geen pech in drie dagen.  

Wat een geluk dat Marij de Heimlich greep uitstekend kan toepassen! 

Wat een organisatie. Alles, maar dan ook alles verliep zonder problemen, echt op wieltjes. De 25 extra 

kilometers van de eerste dag waren echt niet de schuld van onze organisatie. Overmacht! Een zeer ge-

meend   bedankt   is hier zeker op zijn plaats.  

Marietje, Rien, Jan, Henk  …………      BEDANKT en hopelijk tot volgend jaar! 
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Nadat in het verleden Stichting Hart voor Den 

Dungen een aantal activiteiten heeft opgezet, 

waaronder een sociaal eetpunt gaan we dit culinair 

clubje weer nieuw leven inblazen. Nu gaan wij als 

DuBOS hieraan onze medewerking verlenen. 

Op dinsdag 6 september gaan we de eerste keer 

van start. Inmiddels hebben zich een aantal vrijwil-

ligers aangemeld om de maaltijden mee te gaan 

verzorgen. 

We gaan de maaltijden voorbereiden en vanuit 

buffetvorm kunnen we van meerdere gangen ge-

nieten. We proberen elke week een speciaal (maar 

eenvoudig) menu samen te stellen. Hiervoor heb-

ben we professionele vrijwilligers kunnen vinden. 

Bij voldoende animo willen we dit eetpunt elke 

week op dinsdag terug laten keren. 

Dit eetpunt organiseren we in samenwerking met 

het Grand-Café Litserborg. In het café kunnen we 

gezamenlijk genieten van een heerlijke maaltijd. 

We hebben hierbij het plan opgepakt dat we vanaf 

17:30 uur gebruik gaan maken van het buffet. Tot 

18:30 uur is er gelegenheid om heerlijk te dineren. 

U hoeft overigens niet persé lid te zijn van DuBOS 

om hieraan deel te nemen.  

We proberen de kosten zo laag mogelijk te hou-

den. Voor het luttele bedrag van € 7,50 per per-

soon {excl. drankjes) kan men deelnemen aan dit 

buffet. Waarom zo’n laag bedrag? We proberen dit 

sociaal eetpunt met vrijwilligers te runnen. Nog-

maals we hebben op dit moment een aantal vrij-

willigers die hun medewerking willen verlenen. We 

zouden best nog een aantal enthousiastelingen 

erbij willen hebben voor de continuïteit van dit 

mooie plan. Om deel te nemen aan dit eetmoment 

kun je je aanmelden ofwel een kaartje kopen bij de 

bar van Litserborg. Om alles op een keurige ma-

nier te organiseren gaan we de 1e keer uit van 

maximaal 24 deelnemers. 

Nogmaals: namens het Vrijwilligersteam sociaal 

eetpunt Den Dungen nodigen wij u van harte uit. 

Inmiddels zijn we samen al ruim 5 jaar een  

hechte vereniging. Door deze geweldige samen-

werking zijn we op alle fronten een zeer veelzij-

dige en actieve verenging geworden met ruim 

600 leden. Zo zijn er dus ook al verschillende 

clubjes binnen DuBOS al ruim 5 jaar zeer actief 

bezig. Sommige zelfs al veel langer. Toch willen 

we elk clubje de nodige en welverdiende aan-

dacht geven. Verschillende coördinatoren en 

deelnemers sturen ons al regelmatig kopij om 

aandacht te vragen voor hun clubje. Wij nodigen 

u graag uit om dit ook te doen. Onderstaand 

aandacht voor de jeu-de-boulesclub. 

Wij zijn alweer een paar maanden op donderdag 
en vrijdag met onze clubjes aan het Jeu-de-
boulen bij basisschool De Wegwijzer. We hebben 
meestal goed weer gehad, dus hebben we veel 
kunnen spelen. Dit doen we nu alweer voor het 
vijfde jaar. Wij willen dit eerste lustrum een beetje 
een feestelijk tintje geven. 
Dit gaan we doen we op zondag 21 augustus op 
de banen bij De Wegwijzer aan de Brouwerstraat. 
Start 13:00 uur. 
U bent allen van harte welkom. U kunt eventueel 
uw eigen ballen meenemen om een partijtje te 
spelen en anders hebben wij ballen voor u klaar-
liggen. Alleen kijken kan natuurlijk ook. 
We zorgen deze middag ook voor een lekker 
drankje. 
 
Ben van Roy en Sonja Blekkenhorst 

OPEN DAG zondag 21 augustus 
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Fiets driedaagse DuBOS  
21-22 en 23 juni 2022 

Reactie van een nieuwe fietsdeelnemer 
die donderdag 14 juli heeft meegefietst. 

“’Een gezellig clubje, een mooie route uit-
gezet door de organisatoren. Ook voor de 
pauzes, zijn leuke locaties uitgezocht. 

Voor mij zeker een reden om nog meer 
mee gaan te fietsen. 

DuBOS moet blij zijn met dergelijke en-
thousiaste mensen.”’ 


