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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. 9      september 2022 

Dungense Belangen 

Organisatie Senioren 

 

Seizoensopening op             
donderdag  1 september. 

Aanmelden kan nog tot         
zaterdag 27 augustus. 

Busreis naar  Volendam.              
Donderdag 18 oktober.             
Opgeven via antwoordstrook. 

Aandacht voor                        
RABO CLUB SUPPORT  
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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 

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

Overleden:                    

Dhr. Hub Toelen           87 jaar               

Dhr. Tiny  Cooijmans    90 jaar 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 

Nieuw leden DuBOS: 

Gonnie van Vught                                                  

Wim Sam                                                                

Corrie v.d. Aa-v.d. Heijden                                         

Els Michiels 

DuBOS heet hen welkom en wenst deze nieuwe leden 

veel plezier met alle activiteiten van onze club. 

Zieken 

Wie als zieke onverhoopt nog niet in beeld kwam wensen 

wij vanuit onze vereniging veel sterkte en 

beterschap 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 harte-

lijk gefeliciteerd. Met speciale aandacht voor de kroonja-

rigen en de leeftijd der heel sterken. Leden vanaf 90 jaar 

komen elk jaar opnieuw op de feestkalender.  

2 september   Elly Croese                                               90 jaar 

2 september   Annie Hairwassers- van Casteren            80 jaar 

6 september   Annie Heesakkers-Cooijmans                  85 jaar 

13 september  Dina van de Muggenheuvel-Pijnappels  90 jaar 

16 september  Lies van der Steen - den Otter                90 jaar 

28 september  Ria van Boven-Kapiteijns                         85 jaar 

Rectificatie op verjaardagskalender augustus;                              

24 augustus     Frans Heesakkers                                     85 jaar 

Onze excuses voor deze fout in onze kalender en de opgave. 

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 de hoek van Weidestraat en Hof-

straat. 

 
Winnaar vorige maand:                

Annie Welvaarts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud-bestuurslid Tiny Cooijmans  
overleden. 
 
Ons oud-bestuurslid Tiny Cooijmans is op    
28 juli overleden. Buiten het feit dat Tiny erg 
veel voor DuBOS betekend heeft en zich heel 
verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereni-
ging heeft hij zich voor de parochie ook op 
allerlei fronten ingezet. Elders in dit blad 
wordt hier verder inhoudelijk op in gegeaan. 
 
Als KBO-DuBOS zijn we Tiny erg dankbaar 
voor al het werk wat hij binnen onze vereni-
ging verzet heeft. 
Wij wensen de familie veel sterkte met het 
verlies van (schoon)vader en opa. 

In welke straat staat dit huis ? 
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Onderstaand een overzicht van een aantal activiteiten 

van de clubjes die hiervan een opgave gedaan hebben 

aan de redactie. 

 Kleine fietstocht      25 augustus    13:00 uur 

Blauwe Scholk 

 Zangkoor                       31 augustus   14:00 uur  

Zang & Vriendschap Litserborg 

 SEIZOENSOPENING   1 september     13.30 uur   

Boer Goossens 

 Koersbal                     2 september .   13.30 uur  

Litserborg 

 Sociaal eetpunt          6 september     17.30 uur  

Litserborg 

 Kaartmiddag    7 september      14.00 uur 

Litserborg 

 Grote fietstocht  8 september 9.00 uur   

Blauwe Scholk 

 Themamiddag   13 september    14.00 uur   

Lezing Theo van Hamond                                

Litserborg 

 Sociaal eetpunt          13 september   17.30 uur  

Litserborg 

 Country & line dance 18 september    13.30 uur         

Litserborg 

 Sociaal eetpunt          20 september   17.30 uur  

Litserborg 

 Kaartmiddag              21 september    14.00 uur 

 Kleine fietstocht         22 september    13.00 uur  

Blauwe Scholk 

 Bingoavond    26 september 19.30uur    

Litserborg 

 Sociaal eetpunt          27 september   17.30 uur  

Litserborg 

Activiteiten 

Zondag 4 september     11.30 uur     

Langste tafel 

Vanaf dinsdag 6 september iedere 

dinsdag >> Sociaal eetpunt.         

Aanvang: 17.30 uur                    

Vrijdag 9  september    17.30 uur    

Mosselavond 

Zondag 11 september   12.00 uur   

Pannenkoekenmiddag 

Vrijdag 16 september   13.30 uur  

Repaircafe 

Zaterdag 17 september 12.00 uur 

High-Tea middag 

Vrijdag 23 september   17.30 uur  

Gourmetavond 

I.v.m. de organisatie van boven-

staande activiteiten dient u zich 

uiterlijk 2 dagen vooraf aan te 

melden  bij de bar.                          

Vanzelfsprekend geldt dit niet 

voor het repaircafe. 

Om regelmatig de laatste ontwikkelingen 

te kunnen volgen in Litserborg, kunt u 

zich aanmelden op facebook of instagram. 
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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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Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 

2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 
3 droog; riv. in Rusland; aansteekkoord; 

scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; 
al - 5 spraakorgaan; seconde;                       
onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oever-

gewas; verheven stand; riv. in Spanje - 
7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met 
name (afk.); gouden tientje (afk.); schoei-

sel; soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 
9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; 

wandversiering - 10 deel v.e. boom; 
schootcomputer; herkauwer - 
11 zwaardwalvis; maand; heilige; een ze-

kere - 12 pausennaam; autopech; draai-

kolk; lidwoord. 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 
2 nobel; destijds; zonderling - 
3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; 

tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); 
grens; mep - 5 roem; loodrecht; schaapka-

meel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in 
Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal - 
8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; se-

rie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans 
ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste 
van beenderen; kerkgebruik - 

12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en 
omstreken (afk.); man van adel; houding - 

14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 

 

T U I N F E E S T 

Oplossing puzzels maand augustus 
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Postcodeloterij waardebonnen 
Elk jaar ontvangen alle deelnemers van de postco-
de loterij een waardebon met een tegoed van € 
12,50. 
Onze ervaring leert dat veel mensen hier weinig 
gebruik van maken. 
  
Ontvang u de waardebonnen ook, en gebruikt u 
deze niet? Gooi ze dan niet meer weg!!! 
Wat kunt u doen?  Doe de waardebon in een en-
veloppe met uw naam en tel.nr.                           
En deponeer deze in de DUBOS-brievenbus bij de 
info-balie Litserborg. 

Wij nemen dan contact met u op om deze te acti-
veren, en zorgen dat het goed wordt besteed. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Zwerfvuilactie                       

zaterdag 8 oktober a.s. 

Zaterdag 9 april j.l. hadden we de 1e ronde van 

de  jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze dag was toen 

keurig verzorgd door Berdien en Toon Rijken.                      

Op zaterdag 8 oktober a.s. gaan we weer in aan-

tal wijken een schoonmaakactie  houden. We 

gaan deze ochtend met de 1e groep starten om 

9.00 uur Aansluitend om 9.30 uur start de 2e 

groep. We rekenen op 2 x 15 vrijwilligers die een 

rondje door de wijken gaat lopen. We hebben 

ongeveer een klein uurtje te lopen door de wijk. 

Startpunt zwerfvuilactie bij Berdien en Toon Rij-

ken, Grinsel 38 

Na afloop gaan we nog ge-

zellig bijkletsen  met koffie 

en cake, want dat hoort er 

per slot van rekening ook 

bij.  Opgeven voor deze 

zwerfvuilactie kan bij:                  

Berdien Rijken.     tel: 06-

22627655 

 

 

PLANTENRUILBEURS 

DuBOS 

Beste DuBOS-leden, 

Zaterdag 1 oktober a.s. houden wij, wegens 

enorm succes, onze tweede plantenruilbeurs van 

dit jaar. 

De herfst is dan inmiddels begonnen en dat is een 

mooie tijd om te groot geworden planten en strui-

ken uit te steken en te delen. Ook de bloembollen 

kunnen weer de grond in. Kortom genoeg te doen 

in de tuin. Tevens een mooie gelegenheid om an-

deren blij te maken met bijvoorbeeld stekken en 

zaden van eigen bodem.  

Heeft u geen planten te ruilen, geeft niets, we heb-

ben voor iedereen wel wat in voorraad. 

De koffie staat klaar bij Berdien in de tuin.         

Plaats: de achtertuin van Berdien Rijken,    

Grinsel 38 

Wanneer: zaterdag 1 oktober  

Tijd: van 11.00 tot 12.00 uur 

Graag tot ziens. 

Berdien Rijken (073- 5942212) en                     
Sonja Blekkenhorst (073-5941794) 

Kaartmiddagen weer van start…. 

Op woensdag 7 september a.s. gaan de kaartmid-

dagen weer van start. De aanvang is 14.00 uur.    

Deze kaartmiddagen vinden dan om de 14 dagen 

plaats Grand-Café Litserborg.  Iedereen kan en mag 

hier aan deelnemen. Zowel bij het rikken als jokeren 

zijn leuke prijsjes te winnen. 

Nadere informatie kunt u      

inwinnen bij:                                   

Jeanne v.d. Veerdonk             

tel: 06-11043545 

http://tel.nr/
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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  27 augustus 2022                                                  
Den Dungen          18.30 uur H. Mis    

Zondag  28 augustus 2022                                                     
Den Dungen       09.30 uur                    

Woord en Communie dienst                                       

Sint-Michielsgestel               11.00 uur H. Mis   

Dinsdag  30 augustus 2022                                                                  
Sint-Michielsgestel               09.00 uur H. Mis  

Vrijdag  2 september 2022                                                     
Den Dungen                         19.00 uur H. Mis 

Zaterdag  3 september 2022                                                   
Den Dungen                            18.30 uur H. Mis    

Zondag  4 september 2022                                                    
Den Dungen                               09.30 uur                        

Woord en Communie dienst                                      

Sint-Michielsgestel                     11.00 uur H. Mis   

Dinsdag  6 september 2022                                                                                                                            
Sint-Michielsgestel                09.00 uur H. Mis 

Vrijdag  9 september 2022                                                   
Den Dungen                        19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 10 september 2022                                                     
Den Dungen        18.30 uur H. Mis     

Zondag 11 september 2022                                                    
Den Dungen               09.30 uur     

Woord en Communie dienst                                                                                                      

Sint-Michielsgestel        11.00 uur  H. Mis 

Dinsdag  13 september 2022                                                        
Sint-Michielsgestel                09.00 uur H. Mis  

Vrijdag  16 september 2022                                                  
Den Dungen                     19.00 uur H. Mis  

Zaterdag  17 september 2022                                                 
Den Dungen                  18.30 uur H. Mis    

Zondag  18 september  2022                                                
Den Dungen                 09.30 uur 

Woord en Communie dienst                                                                                                    

Sint-Michielsgestel          11.00 uur  H. Mis                     

Dinsdag   20 september 2022                                                                           
Sint-Michielsgestel                  09.00 uur  H. Mis  

Vrijdag  23 september 2022                                                     
Den Dungen                  19.00 uur H. Mis            

Zaterdag  24 september 2022                                                 
Den Dungen                           18.30 uur H. Mis 

Misintenties, locatie Den Dungen  

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus 

Endy Cooijmans- Jehoel                                                       

Annette van den Hurk- van Osch                                          

Harrie Kuypers                                                                   

Adrie v.d. Ven vanwege verjaardag                                                          

Overleden ouders A. van Breugel- Bissels en overle-

den familieleden                                                               

Overleden ouders M. Groenendaal- Coenraad en 

overleden familieleden                                                            

Zuster Ambrosio 

Zaterdag 3 en zondag 4 september 

Astrid Gradussen 

Zaterdag 10 en zondag 11 september 

Pieta van de Meerendonk                                                        

Jan en Toos van de Broek- van de Koevering van-

wege trouwdag                                                                   

Nellie Minkels- van Heertum vanwege sterfdag 

Zaterdag 17 en zondag 18 september 

Carly Jansen                                                                              

Piet en Marie van der Aa- van Galen                                            

Endy Cooijmans- Jehoel                                                        

Ties Toelen                                                                     

Gerrie van Ewijk – Massuer                                                     

Marie van Boxtel- van Hemmen                                                         

Gerard van Boxtel                                                                  

Harrie Vissers                                                                        

Nellie Vissers- van Hemmen                                                

Harrie Kuypers                                                                           

Gerrie van de Boogaard- Klerkx vanwege sterfdag 

Vrijdag 23 september 

Hem en Bertha Maulenbroek, hun kleinzoon Mark 

en hun schoonzonen Harrie en Antoon 

Zaterdag 24 en zondag 25 september 

Fundatie Antoinetta Ondersteijn                                     

Fundatie Thea Minkels                                                               

Fundatie overleden ouders v.d. Broek- Schakenraad                            

Christ en Bertha Heijmans- Langens en zoon Jan 

Tiny Cooijmans                                                                                    

Ans Cooijmans- v.d. Steen 
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Groetend, Familie van Pinxteren                                              

 

 

 

 

Garagesale bij de pastorie 

Op zondag 18 september na de woord en commu-

nie dienst word er een garagesale georganiseerd bij 

de pastorie. Meer info volgt later nog in het volgen-

de blad. Noteer de datum alvast in uw agenda. U 

bent allen van harte welkom. De koffie zal klaar 

staan!                                                                            

25 september 

 Feest Heilige Michaël                                    

11.00 uur sint Michielsgestel 

      

 

 

                               

 

 

 

 

 

Erg fijn dat onze lezers tijdens hun  vakantie zo 
oplettend zijn. De Fam. van Pinxteren was zo at-
tent dit naar ons op te sturen. Heb u tijdens de 
vakantie ook iets ludieks voor ons blad. Maak 
eeen leuk verhaal met bijbehorende foto. Zie on-
derstaand  verhaal. 

Ingezonden stuk  

Tijdens ons recent verblijf in Bergen ( NH ) kwa-

men we bij toeval een horeca gelegenheid tegen 

met de naam van De Ware Jacob.  Op deze wijze 

blijft de Naam voortbestaan. Vanwege de sluiting 

konden we de historie niet achterhalen. 

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.  

In liefdevolle gedachtenis 

 

Hub Toelen 

30 juni 1935 

23 juli 2022 

 

Beste Vrijwilliger, 

Graag willen we u en uw partner uitnodigen voor 

onze “Dankjewel Middag” Locatie Jacobus de Meer-

dere  op Zondag 11 september  a.s. 

Voorafgaand zal er om 11.00 uur  een Eucharistie 

viering  zijn   

met medewerking van ons gemengd koor. 

Daarna bent u van harte welkom in de Litserborg 

waar we onder het genot van een lunch, een drank-

je en een hapje de middag voortzetten met een ge-

zellig samenzijn. Wij kijken ernaar uit U dan te be-

groeten. 

Graag horen we of u deze middag wel of niet aan-

wezig zult zijn en zo ja met hoeveel personen. 

Graag een berichtje vóór 28 augustus a.s.             

Via de mail  dendungen@michaelparochie.nl 

Of op telefoon nummer  0625181323                                

(Anja van Alebeek) 

Graag tot 11 september ! 

 

Albert, Bep en Anja. 

http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl
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In memoriam: Tiny Cooijmans 

“Alles gebeurt op tijd en 

uur”. Tussen het uur van zijn 

geboorte op 9 maart 1932 

en het moment van overlij-

den op 28 juli 2022 speelde 

zich het kleurrijke leven af 

van Tiny Cooijmans, een le-

ven dat zich van de wieg tot het graf afspeelde in 

Den Dungen. 

In zijn jonge jaren leerde Tiny langzaam maar zeker 

de fijne kneepjes van het timmerman en dat deed 

hem uitgroeien tot een geliefde en zeer gewaar-

deerde medewerker van bouwbedrijf van der Lin-

den. Maar ook ver daarbuiten genoot Tiny faam om 

zijn handvaardigheid. Wat hij met zijn ogen zag kon 

hij maken met zijn handen. Het was voor hem de 

gewoonste zaak van de wereld om de hem gege-

ven talenten ten nutte te maken door dienstbaar te 

zijn aan wie een beroep op hem deden. Zijn benoe-

ming tot lid in de orde van Oranje Nassau was dan 

ook een terecht beloning. 

De zomertijd in zijn leven begin toen hij Ans van 

der Steen zijn ja- woord had gegeven. Uit hun lief-

de werden vier kinderen geboren, die dagelijks 

mochten ervaren hoe fijn het is te mogen leven en 

opgroeien in een warm nest waar liefde voelbaar en 

tastbaar was. Moeder Ans waakte over haar kudde 

zoals een kloek haar kuikens beschermt.  

Voeg daarbij dat Tiny en Ans heel veel inspiratie 

hebben geput uit hun geloof, dat hen beiden een 

groot Godsvertrouwen heeft gegeven, dat krijg je 

als kinderen alles aangereikt dat zorg draagt voor 

een gezond geestelijk evenwicht in je leven. Met 

dank aan Tiny en Ans konden haar kinderen en 

kleinkinderen met de hen aangereikte bouwsteen-

tjes bouwen aan een mooie toekomst. En deed hen 

uitgroeien tot dankbare mensen. 

Graag had Tiny de vruchten die hun leven had 

voortgebracht nog langer willen delen met Ans. Een 

vrouw te moeten loslaten met wie je meer dan vijf-

tig alle lief en leed gedeeld hebt doet pijn, maar het 

geloof dat je ook door de dood heen met elkaar 

verbonden kunt zijn in een geestelijke band van 

liefde maakte hem sterk genoeg om de zonzijde 

van het leven te blijven zien, met dank aan zijn kin-

deren en kleinkinderen. 

“Tot uw dienst”: die woorden kunnen we rustig bo-

ven zijn leven zetten. Hij is de parochie meer dan 50 

jaar van dienst geweest als collectant en – als je dat 

zo mag noemen- als klusjesman. Een telefoontje en 

Tiny was er.  

Actief was hij ook binnen de KBO, de voorloper 

van DubOS. Als bestuurslid was hij betrokken bij 

velerlei activiteiten, waarbij het uitzetten en be-

geleiden van fietstochten het meest zichtbaar 

was. En zo had in het leven van Tiny alles zijn tijd 

en duur. De lentetijd was zeer leerzaam. Daar 

werden de bouwsteentjes gelegd die garant 

stonden voor een mooie zomertijd waarin zijn 

gezin hun liefde de mooiste kleuren gaf. Het uit-

vliegen van zijn kinderen en de geboorte van zijn 

kleinkinderen zorgen voor een boeiende oogst-

tijd. Na de dood van Ans viel de winter in.  

Tijd om te beseffen hoe rijk aan inhoud de woor-

den zijn die Jezus sprak toen Hij het had over de 

graankorrel van zijn leven, die, stervend in de 

aarde, veel vruchten heeft voortgebracht.  Ook 

Tiny is zo’n graankorrel. In hem zijn de woorden 

van Jezus werkelijkheid geworden: “Wie zijn le-

ven in deze wereld wil prijs gegeven zal het be-

houden en eeuwig leven”. De graankorrel in het 

leven van Tiny heeft hele mooie, rijpe vruchten 

voortgebracht omdat hij zich kon wegcijferen.  

Dankbaar mocht hij liefde inademen om die ook 

weer uit te ademen en daardoor kon die graan-

korrel zulke mooie vruchten voortbrengen. Ik zie 

Tiny met een glunderend gezin aan tafel zitten 

tien hij in een volle, huiskamer op 9 maart zijn 

90ste verjaardag vierde. Hij had naar dat moment 

toe geleefd. Toen vond hij eigenlijk dat het goed 

geweest was en begon hij zich geestelijk voor te 

bereiden op het moment van zijn hemelvaart, 

hopend op een hereniging met Ans. 

Voor Tiny is Jezus zijn hele leven lang de leidraad 

geweest in zijn doen en laten. Dan mogen we er 

ook op vertrouwen dat Jezus zijn gelofte trouw 

blijft: “Voor wie mijn weg gaat zal het leven op 

het einde van de rit in alle volheid open gaan”, of 

zoals in de evangelielezing stond: Wie zijn leven 

prijsgeest om mijnentwil zal eeuwig lev en. 

Tiny is aan zijn hemelvaart begonnen. De hemel-

poort zal wijd openstaan voor een leven waarin 

Tiny - samen met Ans en veel dierbaren die hem 

zijn voorgegaan - voorgoed bevrijd van de toe-

nemende beperktheid van zijn lichaam – voor 

altijd zal mogen dele in Gods alles omvattende 

liefde voor de mens.  

Moge God Tiny nu loon naar werken geven en 
ons allen kracht naar kruis. Amen. 
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Volgende nieuwsblad oktober  nr. 10  2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vóór 16 september 

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 

JEU DE BOULES-
KRINGKAMPIOENSCHAPPEN 

KBO  MAAS - DOMMEL 

Donderdag 6 oktober 2022 

Locatie Jeu de Boulesclub Kerkdriel 

Laarstraat 6,  5334 NS   Velddriel 
(Dierensportcentrum 't Laar) 

Uw gastheer, Bestuur KBO-Kerkdriel, nodigt u uit 
om deel te nemen aan 3 jeu de boules wedstrijden 
en een onderling gezellig samen zijn aan de locatie 
in Velddriel. 

 

De samenstelling van de 
doubletten wordt bekend 
gemaakt na de inschrijving. 

 

Vanaf 10.15 uur bent u 
welkom en om 11.00 uur is de start van de eerste 
wedstrijd. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er 
binnen en/of buiten gespeeld. 

Er is een toiletvoorziening op de begane grond. 

Inschrijving deelname en lunch bedraagt                
€ 8,00 p.p. 

 

Aanmelding via : theo@theodeleeuwkerkdriel.nl 
met vermelding van naam en roepnaam, 

telefoonnummer, emailadres en naam van de afde-
ling. 

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen 
met en of mailen met Theo de Leeuw 

op nummer 0418-632241  of  06-51264612 

 

AANMELDEN IS MOGELIJK TOT        
UITERLIJK 28 SEPTEMBER. 

 

 

 

 

Komt u ook gezellig naar de        

DuBOS-Bingo avond? 

We gaan weer een avondje bingo spelen voor de 

gezelligheid, maar natuurlijk ook voor de mooie 

prijzen. Iedereen gaat met een prijs naar huis! 

En wie weet wint u nu de hoofdprijs.  

Ontvangst met koffie of thee, koekje, en  een 

boekje met 10 bingokaarten. 

Vanwege praktische regelingen bij de Litser-
borg begint de avond om 20.00 uur ( als de 
RIVM maatregelingen dit toestaan) 

Wanneer:                                                            

Maandag  26 september a.s. 

Waar:          Ontmoetingscentrum Litserborg 

Aanvang:    19.30 uur 

Kosten leden:    € 7,50 / niet leden betalen € 10,= 

Extra boekje:     € 2,50 

Consumpties zijn voor eigen rekening. Graag 

met gepast geld betalen a.u.b. 

Opgeven kan nog tot één week voor aanvang 

van betreffende datum via het ingevulde ant-

woordstrookje, welke op pagina 15 van dit blad 

staat.                                                                    

Inleveren in de brievenbus bij Lisette Goossens 

op Grinsel 6 of in de DuBOS brievenbus bij de 

infobalie Litserborg. 

mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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Strookje om aan te melden voor de INFORMATIEMIDDAG  

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               
Donderdag 1 september a.s.  aanvang: 13:30 uur                                                              

(zaal Boer Goossens open vanaf 13:00 uur) 

Graag opgeven voor zaterdag 27 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 

Strookje om aan te melden voor de Bingo-avond   Litserborg                            
Maandag 26 september a.s.  aanvang: 19:30 uur                                                              

(zaal open vanaf 19:00 uur) 

Opgeven voor  20 september 

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 
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Ontmoetingscentrum Litserborg 

Litserstraat 2 

Den Dungen 
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Ieder lid van de Rabobank kan stemmen in de       

periode van 5 september t/m 27 september 2022. 

Door je stem uit te brengen op DuBOS steunt u onze vereniging 

hier geweldig mee.  

Vorig jaar hebben 117 deelnemers aan deze actie hun stem uit 

gebracht op onze vereniging. Wij rekenen erop dat  dit jaar meer      
mensen hun stem uitbrengen op DuBOS.                                                    

Hoe meer stemmen we binnenhalen, hoe hoger de financiële     

donatie vanuit de Rabobank. Dus……..wij rekenen op jullie !!! 

Weet je even niet hoe de procedure is om je deel te nemen aan   

deze actie neem dan contact op met ons bestuurslid;                                
Cor Gijsbers, Brouwerstraat 23,                

tel: 06-28177857 

 

Stem dit jaar op onze vereniging DuBOS 
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Het sociaal  eetpunt van 6 september a.s.  

iedere dinsdag om 17.30 uur lekker eten 

in Grand-Cafe Litserborg.  Inschrijving via 

de infobalie Litserborg.  Zorg dat je er 

vroegtijdig bij bent, we hebben voor dit 

moment de maximum deelnemers gesteld 

op 24.    Kosten deelname € 7,50 p.p. 

 

 

Het nieuwe seizoen gaat  weer van start.       

Als vanouds wordt dit weer een gezellige bij-

eenkomst. We hebben een entertainment-duo 

gevonden t.w. Mollie & Dollie, die ons gaan 

verrassen met een programma dat vol staat 

van herkenning, nostalgie en aandacht voor 

het publiek. 

We gaan deze middag het DuBOS-gevoel    

terug laten komen na de vakantie en gaan we 

voor een gezellige middag in de grote zaal 

van Boer Goossens. 

Bij de seizoen opening is er na de ontvangst 

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 voor DuBOS 

leden GRATIS. 

Bent u nog geen lid, 

maar wilt u de seizoensopening graag bijwo-

nen?  

De kosten voor het lidmaatschap van DuBOS 

bedragen € 15,00 per persoon tot eind          

december 2022.                                           

Voor de seizoen opening 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 worden 
voor zaterdag 27 augustus. 

 

 

 

Het bezorgteam zorgt elke maand dat de be-

zorgers van de rayons hun stapel nieuwsbladen 

en het ONS Magazine -ongeveer 20 adressen- 

krijgen. Deze drie dames, Marianne Jennen, 

Tonny Mulders en Nelly de Jong hebben dit al 

verschillende jaren keurig verzorgd, echter Ma-

rianne en Tonny hebben aangegeven dat ze 

eind dit jaar willen stoppen met deze werk-

zaamheden. We zoeken daarom leden die deze 

werkzaamheden willen gaan verzorgen.  Via 

bezorglijsten welke door onze ledenadmini-

strateur Cor Gijsbers worden de rayons samen-

gesteld. De 27 bezorgers van de rayons krijgen 

elke maand netjes een lijst waar de adressen 

op staan. Voor het bezorgteam is het alleen 

zaak dat de stapels voor de rayons klaargelegd 

worden. Bijzonderheden tijdens het bezorgen 

worden teruggekoppeld aan het bezorgteam. 

Wilt u voor onze vereniging ook vrijwilligers-

werk doen voor een paar uurtjes per maand. 

Neem dan vrijblijvend contact op met een van 

de onderstaande personen. 

Cor Gijsbers   tel: 073-5942228                          

c.gijsbers@kpnmail.nl      

Jeanne van der Donk  tel:       06-23166288 

jeanne.donk47@gmail.com

mailto:c.gijsbers@kpnmail.nl
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Vooraankondiging 
Busdagtocht naar Marcienne in                                  
Heinsberg - Duitsland en de Kerstmarkt in Aken        

Maandag 28 november a.s.  
                                                                               

 

 

Buiten het genieten van een prachtige show bij Marcienne gaat natuurlijk 
ook de winkel open en kunnen we naar hartenlust (vrijblijvend) passen en 
kopen. 

Het vervolg van de dag  wordt de Kerstmarkt in Aken. 

                                        

Marcienne Collection 

Zij ontwerpen en produceren hun label al meer dan 20 jaar: Marcienne Collection...Mode 
met iets extra’s. Een eigen, vlotte en modische collectie t/m maat 54, die alleen bij hen 
verkrijgbaar is. In het middelpunt van de collectie staat “knitwear” oftewel verrassende 
breimode. Zij stellen hoge eisen aan design, kwaliteit, materialen en pasvorm. Zo ont-
staat ieder seizoen een nieuwe trendy collectie voor de vrouw van nu. 

 

In het volgend nieuwsblad van oktober volgt er nadere informatie over deze busreis. 
Dan kan iedereen die interesse heeft via een inschrijfstrookje de deelname bevestigen. 

 

https://www.onsplatform.tv/FileHandler.axd?type=1&contentID=28437&communityID=547&timestamp=636248300949630000

