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Per 1 juli  2022 zijn rookmelders 

verplicht in woonhuizen.         

Lees verder op pagina 13 

 

Dungense Belangen 

Organisatie Senioren 

 

 Nieuwsblad DuBOS Den Dungen/ Maaskantje  jaargang 2  nr. 10    oktober 2022 

Busreis naar  Volendam 

donderdag 18 oktober  

Plantenruildag  

zaterdag 8 oktober  

Zwerfvuil /

schoonmaakactie  

zaterdag 1 oktober  



  Maandelijks Nieuwsblad DuBOS Den Dungen pagina 2 

 

 

    

 
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 
 
Redactieadres 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 

Mevr. Annemiek van Lingen-Giebels 78 jaar 

DuBOS wenst de familie alle sterkte toe. 

 

Nieuw leden DuBOS 

Theo van Ewijk  

Carla Vermeulen  

Doris Vermeulen  

Jan Rietveld  

Corrie & Jan Schouten  

Pierre van Balen  

Rikie en Theo Raaijmakers  

Mies Schuurmans 

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 heb-

ben 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.  

7 oktober  Dhr. Rien van Ewijk   85 jaar 

7 oktober  Dhr. Jos van der Linden   99 jaar 

14 oktober Mevr. Tineke Eijkemans-Broeren 95 jaar 

16 oktober Mevr. Anny van de Koevering- 

    van de Westelaken  85 jaar 

20 oktober Dhr. Piet Goossens   85 jaar 

24 oktober Mevr. Sientje Jacobs-van Lieshout 92 jaar 

28 oktober Mevr. Mariet v Schijndel-van Boven 80 jaar 

Website DuBOS 

www.kbodubos.nl 

http://www.kbo-dubos.nl


  Maandelijks Nieuwsblad DuBOS Den Dungen pagina 3 

 

 

wie weet waar ?? 

Elke maand publiceren wij een foto (zie onder-

staand) van een leuke plek of leuk object in Den 

Dungen 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; 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 in straat het Moleneind. Bij de volkstuin-

tjes. Zie de juiste inzender van deze maand. Ma-

rietje van Gestel heeft er nog een briefkaart aan 

gewaagd. 

 Winnaar vorige maand 

Marietje van Gestel 

 
Het Bestuur vraagt aandacht voor alle  
activiteiten die wij organiseren als DuBOS. 
 
DuBOS heeft dit jaar een stormachtige groei door-
gemaakt; van amper 500 leden naar ver boven de 
600 leden. Dat betekent ook dat we er alles aan 
doen om zoveel mogelijk activiteiten te organise-
ren voor onze leden. 
Elke maand staat er in ons nieuwsblad o.a. in de 
kolom van de Activiteitencommissie wat er in de 
betreffende maand allemaal te doen is. Ook op de 
website kunt u onder de sub-bladen Kalender en 
Nieuws lezen wat we allemaal op touw zetten. 
 
Omdat DuBOS een vereniging is die door hun le-
den gedragen wordt, zouden wij het ook erg leuk 
vinden als  er vanuit de leden meer respons komt. 
 
Wij als bestuur en activiteitencommissie zijn er ook 
wel achter gekomen dat er een duidelijk verschil 
zit tussen de periode van vóór het coronatijdperk 
en de tegenwoordige tijd. Op enigerlei wijze is het 
‘van huis af gaan’ anders geworden. 
 
Nu begrijpen wij ook wel dat niet elke activiteit u 
aanspreekt. Toch zou het erg fijn zijn als we meer 
leden bij onze activiteiten zien. 
 
Dus kijk eens rustig door dit nieuwsblad of anders 
in de informatiegids die we in februari verstrekt 
hebben aan ieder lid of er iets ‘interessants’ voor 
je bij zit. Via de betreffende coördinatoren van de 
clubjes of via een bestuurslid kun je altijd om meer 
informatie vragen. 
 
Waarom schrijven we dit? 
We willen graag meer actie en betrokkenheid van-
uit de leden. Dat kunnen wij als bestuur, activitei-
tencommissie en coördinatoren alleen maar als 
alle leden hier actief mee bezig zijn. 

Waar is deze foto gemaakt ? 



  Maandelijks Nieuwsblad DuBOS Den Dungen pagina 4 

 

Elke Maandag 
Yogalessen elke maandag met uitzondering van de feest-

dagen en de vakantieperiode. Hierover geeft de Coördi-

nator Jeanne Smits indien nodig nog nader bericht, zie 

verder in dit blad.  

Lessen vinden plaats in Litserborg. 

Les 1:   9.00 -10.00 uur 

Les 2: 10.30 -11.30 uur  

Les 3: 12.00 -12.30 uur 

Elke Dinsdag Sociaal eetpunt   17.30 uur 

Grand-Café Litserborg (vooraf reserveren) 

Elke Donderdag & vrijdag Jeu de Boules 9.30 uur  

Brouwerstraat (BS De Wegwijzer) 

 Koersbal   30 september 13.30 uur 

Litserborg 

 Kaartmiddag   5 oktober  14.00 uur 

Litserborg 

 Grote fietstocht 6 oktober  9.00 uur 

Vertrek Blauwe Scholk 

 Haak– en breicafé 2 oktober  14.00 uur 

Litserborg 

 Koersbal   14 oktober  13.30 uur 

Litserborg 

 Dansmiddag  16 oktober   4.00 uur 

Litserborg 

 Busreis Volendam eo 18 oktober  8.30 uur 

Litserborg 

 Kaartmiddag  19 oktober  14.00 uur 

Litserborg 

 Kleine fietstocht 20 oktober  13.00 uur 

Vertrek Blauwe Scholk 

 Haak– en breicafé 24 oktober  14.00 uur 

Litserborg 

 Koersbal   28 oktober  13.30 uur 

Litserborg 

 Bingoavond  31 oktober  19.30 uur 

Litserborg 

Activiteiten 

Zondag 2 oktober   11.30 uur 

De langste tafel.  

 

 

Eenmalig gratis aangeboden door BINT 

i.v.m. de week tegen de eenzaamheid.  

Vrijdag 7 oktober   17.30 uur 

Spareribs avond  

Kosten € 15,00 p.p. 

Zondag 9 oktober   11.00 uur 

poppenkast  

Kosten € 3,00 p.p. 

(Aansluitend pannenkoeken eten) 

Vrijdag 21 oktober  17.30 uur 

Mosselavond 

Kosten € 15,00 p.p. 

Vrijdag 21 oktober 

13.30-16.30 uur 

Repair Café 

Sociaal eetpunt  

elke dinsdag vanaf 17.30 uur 

Kosten € 7,50 p.p. 

I.v.m. de organisatie van boven-

staande activiteiten dient u 

kaartjes te kopen aan de bar van 

het Grand Café. Vanzelfsprekend 

geldt dit niet voor het repair café. 
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Inschrijven voor 

Busdagtocht naar Marcienne in Heinsberg (D)  

en de Kerstmarkt in Aken 

Maandag 28 november a.s. 
Vertrek om 8.30 uur voorplein Litserborg 
Terugkomst in Den Dungen om omstreeks 19.30 uur 
Kosten € 30,00 per persoon 

Aanmelden via aanmeldstrookje op pagina 15 van dit blad. 
Snel aanmelden is van belang…..er kunnen max. 40 deelnemers 
mee met deze reis. 

 

 

 

Naast het genieten van een prachtige show bij Marcienne gaat natuurlijk ook de winkel 

open en kunnen we naar hartelust (vrijblijvend) passen en kopen.  

Het vervolg van de dag  bezoeken we 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 verras-

sende breimode. Zij stellen hoge eisen aan design, kwaliteit, materialen en pasvorm. Zo 

ontstaat ieder seizoen een nieuwe trendy collectie voor de vrouw van nu. 

 

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

DuBOS o.v.v. Dagtocht Marcienne 28 november 2022. 

https://www.onsplatform.tv/FileHandler.axd?type=1&contentID=28437&communityID=547&timestamp=636248300949630000
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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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Het bezorgteam zorgt elke maand dat de bezorgers van de rayons hun stapel nieuwsbladen en 

het ONS Magazine -ongeveer 27 adressen- krijgen. Deze drie dames, Marianne Jennen, Tonny 

Mulders en Nelly de Jong hebben dit al verschillende jaren keurig verzorgd. Marianne en Tonny 

hebben echter aangegeven dat ze eind dit jaar willen stoppen met deze werkzaamheden. We 

zoeken daarom leden die deze werkzaamheden willen gaan verzorgen. Via bezorglijsten die 

door onze ledenadministrateur Cor Gijsbers worden samengesteld krijgen de 27 bezorgers van 

de rayons 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 be-

zorgen worden teruggekoppeld aan het bezorgteam. 

Wilt u voor onze vereniging ook vrijwilligerswerk 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

Oplossing puzzel maand september 

Lekker even puzzelen  …………………..  
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Zwerfvuilactie 

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 een 

aantal wijken een schoonmaakactie houden. 

We gaan deze ochtend met de 1e groep starten 

om 9.00 uur . Aansluitend om 9.15 uur start de 

2e groep. We rekenen op 2 x 15 vrijwilligers die 

een rondje door de wijken gaan lopen. We heb-

ben ongeveer een klein uurtje te lopen.   

Startpunt zwerfvuilactie bij: 

Berdien en Toon Rijken, Grinsel 38 

Na afloop gaan we nog gezellig bijkletsen met 

koffie en cake, want dat hoort er per slot van re-

kening 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 & Toon 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) 

 

Dungense Belangen 

Organisatie Senioren 

 

Als Jubileumcommissie zijn we volop bezig met de organisatie van 

ons 50 jarig bestaan. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat het 

een behoorlijke klus gaat worden om dit allemaal goed op touw 

te zetten. Op dit moment hebben we toch op hoofdlijnen al een 

leuk programma samengesteld. Hiermee gaan we de komende 

maanden gestaag verder. Maar mocht u leuke ideeën hebben, 

dan staan we daar zeker voor open. 

Echter we lopen nog tegen een belangrijk punt aan waar we on-

dersteuning van u voor nodig hebben. Zo zijn we een jubileum-

boek aan het samenstellen. Om in dit boekwerk een duidelijk 

overzicht te krijgen van de afgelopen 50 jaar zijn we op zoek naar 

foto’s en ander documentatiemateriaal wat we zouden kunnen 

gebruiken. Dus als u ons daarmee kunt  helpen, houden we ons 

aanbevolen. U kunt altijd contact opnemen met onze voorzitter 

Jan Cooijmans (06-83209255) 

Met vriendelijke groet, 

namens de Jubileumcommissie,  

Nelly, Tonny, Jeanne, Ton en Jan 

1973            2023 
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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 telefonisch 

073-594 12 80. De kosten van een misintentie be-

dragen € 11,00.  

U kunt een envelop met de misintentie en het geld 

tijdens openingstijden van het secretariaat afgeven 

of in de brievenbus (in de garagedeur) van de pas-

torie 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 

Vrijdag 23 september 2022  
Den Dungen   19.00 uur H. Mis 

Zaterdag  4 september 2022  
Den Dungen   18.30 uur H. Mis 

Zondag 25 september 2022  
Den Dungen    09.30 uur 

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel  11.00 uur H. Mis 

Dinsdag 27 september 2022  
Sint-Michielsgestel  09.00 uur H. Mis 

Vrijdag 30 september 2022 
Den Dungen   19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 1 oktober 2022 
Den Dungen 18.30 uur H. Mis 

Zondag 2 oktober 2022  
Den Dungen 09.30 uur 

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel 11.00 uur H. Mis 

Dinsdag 4 oktober 2022 
Den Dungen  Marialof 19.00 uur 

Sint-Michielsgestel  09.00 uur H. Mis 

Vrijdag 7 oktober 2022  
Den Dungen   19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 8 oktober 2022  
Den Dungen   18.30 uur H. Mis 

Zondag 9 oktober 2022  
Den Dungen   09.30 uur 

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel  11.00 uur H. Mis 

Dinsdag 11 oktober 2022 
Den Dungen Marialof 19.00 uur 

Sint-Michielsgestel  09.00 uur H. Mis  

Vrijdag 14 oktober 2022  
Den Dungen    19.00 uur H. Mis  

Zaterdag 15 oktober 2022 
Den Dungen   18.30 uur H. Mis 

Zondag 16 oktober  2022 
Den Dungen   09.30 uur 

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel  11.00 uur H. Mis 

Dinsdag 18 oktober 2022  
Den Dungen Marialof 19.00 uur 

Sint-Michielsgestel  09.00 uur H. Mis  

Vrijdag 21 oktober 2022  
Den Dungen    19.00 uur H. Mis 

Zaterdag 22 oktober 2022  
Den Dungen   18.30 uur H. Mis 

Zondag 23 oktober  2022  
Den Dungen   09.30 uur  

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel  11.00 uur H. Mis 

 

 

 

 

Misintenties, locatie Den Dungen  

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
Astrid Gradussen 

Overleden ouders v.d. Bruggen - Broeren en overle-

den kinderen 

Ad en Annie van der Hofstad en hun zoon Ruud 

Marie van Boxtel - van Hemmen 

Gerard van Boxtel 

Harrie Vissers 

Nellie Vissers - van Hemmen 

Overleden ouders Harrie en Mientje van Uden - van 

Lieshout vanwege verjaardag 

Ad van Lamoen 

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 
Theo van Iperen 

Gerard en Annie van Gestel- van Helvoirt 

Stien van de Meerendonk - Vos 

Frans en Riek v.d. Broek- Groenendaal vanwege ge-

boortedag 

Gerrit Groenendaal vanwege verjaardag 

Tonnie van Alebeek - van Osch 

H. Willems vanwege verjaardag 

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober 
Fundatie Stientje v.d. Broek 

Paula Sanders vanwege verjaardag 

Nelly Verhagen - van Santvoort 

Carly Jansen 

Endy Cooijmans - Jehoel 

Annette van den Hurk- van Osch 

Harry Kuijpers 

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 
Tonnie van Alebeek - van Osch 
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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.  

Vrijdag 30 september is het weer een 5de vrijdag 

van de maand. Allen welkom om 9.30 uur. 

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

Carel van Lamoen 

22 december 1932 

24 augustus  2022 

 

Zalig Zij 

Zalig zij die me aanvaarden, 

ook al ben ik dan bejaard. 

Die me in m’n daag’lijks le-

ven zorg en  

ongemak bespaart. 

Zalig zij die het beseffen, 

Dat ‘k ze niet zo goed versta, 

En die het gewoon negeren, als ‘k ‘n stommiteit be-

ga. 

*********** 

Gezocht: Nieuwe bestuursleden 

Het parochiebestuur van de R.K. Parochie Heilige 
Michael zoekt minimaal twee nieuwe bestuursleden 
voor de taken van vicevoorzitter en secretaris.  

Voelt u zich geroepen of wilt u meer weten over de 
inhoud van deze taken, neem dan schriftelijk contact 
op met het secretariaat:  

info@michaelparochie.nl 

Met vriendelijke groet, 
Secretaris, Ad Kools 

Aanmelden voor 1
e
 Heilige Communie 

en Vormsel 2023  

Binnenkort starten we weer in onze parochie met de 
voorbereidingen op de 1e Heilige Communie en het 
Heilig Vormsel. Kinderen vanaf groep 4 (7 jaar) 
kunnen zich aanmelden voor de 1e Heilige Commu-
nie en kinderen in groep 8 (of in de brugklas) voor 
het Vormsel.  

Eerste Heilige Communie 

U kunt uw kind aanmelden voor de 1e H. Communie 

door te mailen naar communiemichaelparo-

chie@gmail.com Als u zich via de mail aanmeldt, 

krijgt u het inschrijfformulier toegestuurd. Graag 

aangeven voor welke kerklocatie (welk dorp) u 

zich aanmeldt. De aanmeldingen dienen binnen te 

zijn vóór 6 november 2022. 

Er zijn 4 informatieavonden voor de ouders van de 
communicanten:  
Maandag 10 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in 
het kerkzaaltje van de Servatiuskerk te Schijndel. 

Dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de 
Jacobus de Meerderekerk te Den Dungen. 

Woensdag 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in 
de Michaëlkerk te Sint Michielsgestel. 

Donderdag 13 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in 
het parochiezaaltje van de Sint Lambertuskerk te 
Gemonde. 

De 1e communievieringen zijn gepland: 

Voor Schijndel: 14 mei 2023 

Voor Gemonde: 18 mei 2023 

Voor Sint Michielsgestel: 21 mei 2023 

Voor Den Dungen: 4 juni 2023 (onder voorbehoud, 
andere datum wordt nog gezocht) 
 
Heilig Vormsel 
Voor meer informatie over het vormsel zijn de ou-
ders samen met de vormeling welkom om naar de 
informatieavond te komen.  

Deze informatie avond is op dinsdag 8 november 
in het kerkzaaltje van de H. Servatiuskerk in 
Schijndel  van 19.00 tot 20.00 uur Deze informa-
tieavond is voor alle vormelingen uit Schijndel, Sint 
Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde. 

U kunt zich tot 20 november aanmelden voor het 
vormsel via vormselmichaelparochie@gmail.com 
Graag aangeven voor welke kerklocatie (welk 
dorp) u zich aanmeldt. Bij genoeg aanmeldingen 
zullen er in iedere locatie vormseltrajecten gaan be-
ginnen. De datum voor de vormselviering voor onze  
parochie is op dit moment nog niet bekend. 

Marina Hobbelen – pastoraal werkster 

http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:communiemichaelparochie@gmail.com
mailto:communiemichaelparochie@gmail.com
mailto:vormselmichaelparochie@gmail.com
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Langste Tafel op 2 oktober  

in de gemeenschapshuizen 

Op zondag 2 oktober wordt er op verschillende 

plekken in de gemeente een Langste Tafel georga-

niseerd. Tussen 11.00 – 13.00 uur is iedereen wel-

kom om (gratis) mee te brunchen. Je kunt hiervoor 

terecht bij: 

Litserborg, Litserstraat 2  in Den Dungen 

Meander, Meanderplein 1  in Sint-

Michielsgestel 

De Moerkoal, Driezeeg 20 in Middelrode 

Wat is de Langste Tafel?  

Bij deze activiteit proberen we zoveel mogelijk 

mensen uit het dorp tegelijk ‘aan tafel’ te krijgen 

bij elkaar. Om samen te eten, voor een praatje en 

gezelligheid, voor ontmoetingen met nieuwe men-

sen en oude bekenden. Iedereen is welkom om 

aan te schuiven. Van jong tot oud, hoe meer ver-

schillende mensen hoe leuker. Je mag alleen ko-

men of met iemand samen. Of misschien ken je 

wel iemand die je kunt uitnodigen om met je mee 

te gaan.  

Het is niet altijd vanzelfsprekend om anderen te-

gen te komen of ongedwongen in gesprek te ra-

ken met elkaar. Met samen eten creëren we een 

plek om elkaar op een ongedwongen manier tij-

dens een lunch te ontmoeten.  

Verschillende organisaties binnen de gemeente 

zetten zich in om ontmoeting tussen mensen te 

organiseren. De Langste Tafel op 2 oktober is een 

activiteit die daar onderdeel van is. We organiseren 

dit in de landelijke week tegen eenzaamheid. 

Heb je zin om mee te eten? Voel je welkom op 2 

oktober. Aanmelden is fijn (maar niet verplicht) zo-

dat we een beetje weten hoeveel mensen we kun-

nen verwachten. Dat kan via Bint Welzijn, telefo-

nisch 073-5515432 of via info@bintwelzijn.nl. Geef 

daarbij door in welk dorp je aan wilt schuiven.  

We zien je graag! 

Bekendmaking  
Prins van Krabberdonk 

De zomervakantie is voor de meesten weer voor-
bij en langzaamaan gaan we ons richten op Kar-
naval 2023. 
De eerste vergaderingen zijn alweer geweest en 
achter de schermen zijn al vele vrijwilligers druk 
bezig met de aankomende activiteiten, ideeën uit 
aan het werken en nieuwe dingen aan het opzet-
ten. We gaan er met z'n allen een heel mooi sei-
zoen van maken. Er komen hele leuke dingen 
aan, zeker met het oog op ons jubileumjaar in 
2024!!! 
 
Met het thema van dit jaar moet dat zeker luk-
ken: 

 

"Krabberdonk wa bende mooi" 

Hou dus de socials in de gaten en abonneer je 
op de nieuwsbrief (Koepelkommunikeej) via onze 
website www.krabbberdonk.nl  

 

Save the date 

De Prins, zijn Adjudant en de nieuwe dames van 
de raad zitten al 2 jaar in de wachtkamer en ze 
staan te popelen om zich bekend te maken. 

Dit gaat plaatsvinden op zaterdagavond 12 no-
vember bij HCR Boer Goossens, voorafgaand 
aan de KUL, het Krabberdonks Unieke Liedjesfes-
tival. 

De leden van het Klein Kollege (voorheen Jeugd-
raad) staan te springen om weer Karnaval te 
gaan vieren. Ook zij worden die avond voorge-
steld en officieel geïnstalleerd. En tevens wordt 
de Jeugdprins, Jeugdprinses en Jeugdadjudant 
bekend gemaakt.  

Het belooft dus een spannende avond te wor-
den. Iedereen is van harte welkom, de entree is 
gratis. Karnavalesk gekleed is gezellig, een das is 
al top, maar is zeker niet verplicht.  

De Krabberdonkse Koepel 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bintwelzijn.nl
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Ontmoetingscentrum            

Litserborg 

Den Dungen 

 
 
 
De energieprijzen zijn de 
laatste tijd flink gestegen. 
Daar heeft iedereen mee te 
maken. Vooral voor huishou-
dens met een laag inkomen 
kan dit voor financiële problemen zorgen. Het 
kabinet geeft deze groep inwoners daarom 
eenmalig een energietoeslag. In eerste instan-
tie was dit € 800,-.  
In juli 2022 is het bedrag verhoogd met een 
extra € 500,-. 
  

Hoe ontvangt u de extra verhoging? 
Als je de eenmalige toeslag al hebt aangevraagd 
of al hebt ontvangen, hoef je niets te doen. Je ont-
vangt de extra toeslag van € 500,- dan automa-
tisch. De tweede betaling vindt uiterlijk in novem-
ber 2022 plaats. Hieronder lees je welke mensen 
wel zelf een aanvraag moeten indienen. 
 

Zelf energietoeslag aanvragen? 
Huishoudens met een inkomen tot 120 procent 
van de bijstandsnorm moeten een aanvraag indie-
nen om de energietoeslag te krijgen. Het gaat om 
inwoners met een laag inkomen of uitkering die: 
AOW hebben met eventueel een klein pensioen. 
Kom je in aanmerking voor de energietoeslag? 
Dan kun je een aanvraag doen via Wegwijs. Dat 
kan nog tot 1 januari 2023 via: 

www.sintmichielsgestel.nl/wegwijs   
(073) 553 16 00. 

  

Hulp nodig? 
Heb je ondersteuning nodig bij de aanvraag van 
de energietoeslag ? Kom dan naar de formulieren-
brigade. Er zitten speciaal opgeleide vrijwilligers 
voor je klaar die je hierbij kunnen helpen. Iedere 
dinsdag tussen 9.00 en 12.30 uur in Meander,  
Meanderplein 3A in Sint-Michielsgestel               
(op afspraak via tel: 073-5515432). 

Adviseur WLZ-team  

Theo van Hamond  

Dinsdag 13 september heeft oud-Dungenaar Theo 

van Hamond als adviseur van het WLZ-team KBO-

Brabant een presentatie gegeven, over het onder-

staand thema. 

“De WLZ, AOW, CAK-eigen bijdrage, eigen ver-

mogen, 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.  

Deze middag is er uitgebreid ingegaan op deze 

aspecten. De ruim 70 aanwezige DuBOS leden kre-

gen in de twee uur durende presentatie veel infor-

matie voorgeschoteld via een Power Point Presen-

tatie. Zeer interessante materie waar veel van de 

aanwezigen niet bekend mee waren.  

Dus een zeer nuttige middag. Nu zullen veel van u 

afvragen zou dat voor mij interessant geweest zijn.  

De totale presentatie van Theo is aan te vragen via 

de redactie DuBOS. (redactiedubos@gmail.com) 

Gewoon een berichtje sturen en je krijgt de gege-

vens digitaal toegestuurd. Theo v. Hamond tijdens de 

presentatie 

tel:%20(073)%20553%2016%2000
tel:%20073-5515432
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Aanmeldstrookje reis Marcienne en Kerstmarkt 

Maandag 28 november a.s.  Vertrek: 8.30 uur // terugkomst 19.30 uur 

Opgave voor 1 november a.s. 

 O ik ben lid van DuBOS      O ik ben geen lid  

O ik wil wel lid worden en betaal nu € 10,00 extra voor de rest van 2022 

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Dit aanmeldstrookje inleveren in brievenbus bij infobalie Litserborg.  

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

DuBOS o.v.v.:  Dagtocht Marcienne 28 november 2022. 

 

Geslaagd 1ste lustrum Jeu de boulesclub 

Zondagmiddag 21 aug hebben we een zeer geslaagde en gezellige open dag gehad in verband met het 5 

jarig bestaan van ons DuBOS Jeu de Boulesclubje. Die middag hebben we rond de 25 personen mogen 

verwelkomen. 

Het is alweer 5 jaar geleden dat we met een zestal leden op vrijdagmorgen zijn gestart. Op dit moment 

spelen we met ongeveer 20 personen iedere week op de banen aan de Brouwerstraat  bij de Wegwijzer. 

Naast het spel is vooral de onderlinge sfeer belangrijk.  

Met medewerking van het bestuur en enkele leden hadden we een gezellige middag georganiseerd waar-
bij het Jeu de Boules spel werd gepromoot, Onder het genot van een hapje en een drankje werden er, met 
heel veel enthousiasme, diverse partijen gespeeld. Ook werden bezoekers uitgenodigd mee te spelen 
waarbij eerst de veiligheidsregels uitgelegd werden zodat er geen ongelukken zouden gebeuren. Met ei-
gen ballen of ballen van de club werd er steeds fanatieker gespeeld. Dat menigeen het spelletje en vooral 
de sfeer heel goed beviel blijkt wel aan het aantal nieuwe leden dat op vrijdag of op donderdag wil mees-
pelen. U bent van harte welkom om eens te komen kijken en eventueel een partij mee te spelen. Heeft u 
geen eigen ballen dan hebben wij altijd enkel sets ballen klaar liggen. Wij spelen iedere week van begin 
april tot eind september zowel op de vrijdag- als op de donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. 

Iedere morgen kunnen maximaal 12 personen tegelijk spelen. Als er behoefte aan is, bestaat de mogelijk-
heid ook op andere dagen of andere tijdstippen te spelen. 

Bent U geïnteresseerd neem dan contact op met Sonja Blekkenhorst of Ben van Roy. 

Deelname is kosteloos! 

BINGO deelname op maandag 31 oktober a.s.  

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

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

O Ik ben lid van DuBOS O ik ben geen lid van DuBOS, betaal € 10,00 voor 

 deze avond  

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

O ik wil graag een extra bingo-boekje                                                                                                   

Inschrijfstrookje inleveren brievenbus infobalie Litserborg 
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Samen met Bibliotheek Den Dungen organiseren we een avond waarin Wim Daniëls een presenta-

tie/ lezing geeft. Wim Daniëls is een echte Brabander. Hij is een Nederlandse schrijver en taalkun-

dige. Hij staat in het theater met theatercolleges en cabaretprogramma's maar geeft ook interes-

sante lezingen, presentaties en voordrachten.  

 

 

 

 

 

 

 

Hij werkte enkele jaren als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens was hij vijf 

jaar als tekstwetenschapper verbonden aan de Open Universiteit. 

Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur. Hij geeft ook lezingen en voordrachten en staat in het 
theater met cabaretvoorstellingen en theatercolleges. Verder presenteert hij sinds 2021 enkele tv-
programma's. 
Van 2004 tot 2012 leverde hij vrijwel wekelijks een bijdrage aan het radioprogramma Klare Taal van de 
Wereldomroep, gepresenteerd door Arie Bras. Van september 2009 tot juni 2014 had hij een gesproken 
column in het VARA-radioprogramma Spijkers met koppen. Van 2012 tot 2014 was hij vaste gast bij het 
tv-programma Pauw & Witteman. 

In januari-maart 2021 en in mei-juni 2022 presenteerde Wim Daniëls samen met Huub Stapel de tv-serie 
'Het Dorp' over dorpen in Nederland. De serie, uitgezonden door Omroep Max op NPO1, is deels geba-
seerd op zijn boek 'Het dorp'. 
In de zomer van 2021 en 2022 presenteerde Wim Daniëls de tv-serie 'Nederland op film', over amateur-
films van vroeger (Omroep Max, NPO2). 
  
Toegangskaarten voor deze avond zijn vanaf 15 oktober a.s. te koop bij de infobalie of aan de bar in Lit-

serborg, Bij deze kaartjes is één consumptie inbegrepen. 

 

Bij onze yogalessen op maandagochtend kunnen bij groep 2 en 

3 nog (nieuwe) leden aansluiten. Dus heb je interesse om deze 

yogalessen mee gaan te volgen geef je op ! De tijden van de les-

sen staan op pagina 4 van dit blad. Lijkt het je wel wat….., neem 

even contact op met de coördinator van de yogalessen;  

Jeanne Smits-v.d. Aa tel; 06-15411985 of per mail:  

smitsvanderaa@gmail.com 

Er bestaat ook de mogelijkheid om een aantal proeflessen te 

volgen. Dit kan uitsluitend in overleg met de coördinator.  

       De lessen worden gehouden in Litserborg. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klare_Taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/VARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spijkers_met_koppen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pauw_%26_Witteman
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Ieder lid van de Rabobank kon tot 27 september jl. 
stemmen bij de Rabo ClubSupport actie. 

Wij danken iedereen die zijn stem heeft uitgebracht 
op onze vereniging DuBOS. Door te stemmen op 
onze vereniging steunt u ons hier geweldig mee. 

Onze welgemeende dank hiervoor,  
Bestuur DuBOS 

 

DINSDAG 18 OKTOBER  
BUSREIS 

 

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen vrij om 

mee te gaan met busreis naar Volendam en omge-

ving op 18 oktober. In ons nieuwsblad van septem-

ber hebben we al uitgebreid omschreven wat we 

deze dagreis allemaal gaan doen. Ook op onze 

website staat onder het menu NIEUWS nog om-

schreven hoe de dagreis eruit ziet. Inclusief de kos-

ten en het programma.  

Ook event. leden die op enigerlei wijze hulp nodig 

hebben tijdens deze dag kunnen gewoon mee op 

reis. Echter wel het dringende verzoek dat ze voor 

deze dag zelf voor een begeleider zorgen. Indien 

dit niet mogelijk dit graag aangeven op je inschrijf-

strookje, zodat we hier rekening mee kunnen hou-

den. 

Indien er andere speciale wensen zijn van welke 

aard ook dit graag aangeven op je inschrijfstrookje.  

Belangrijk is wel om op je inschrijfstrookje alle na-

men van je reisgenoten te vermelden. Op deze ma-

nier hebben we een duidelijk overzicht wie er alle-

maal mee gaat. 

De dagreizen commissie, 

Diny, Nelly en Ben 

Op 1 september j.l. hadden we onze jaarlijkse 

seizoensopening. Onderstaand een verslag van 

een van onze trouwe lezers. 

Seizoensopening DuBOS  
onderdag 1 september 2022  
Zaal Boer Goossens 

Mij is gevraagd wat commentaar te geven op 
deze middag. 

 Persoonlijk fantastisch dat er in zo groten 
getale leden fysiek aanwezig waren. 

 Laat het aan de aanwezigen over zelf hun 
herenigingen na COVID weer bij elkaar te 
kunnen zijn en te ervaren. 

 Voorzitter Jan Cooijmans heeft de middag 
geopend en zei het e.e.a. over de contacten 
met de gemeente. 

 Peter Raaijmakers -Wethouder en Loco-
Burgemeester gemeente Sint Michielsgestel
-  en Beleidsadviseur Claire Hendriks deden 
nog een woordje. 

 Jammer dat de microfoons het niet zo bij-
zonder goed deden. 

 Daarna kwamen twee dames (Mollie & Dol-
lie) lotjes uitdelen, waarna enkele aanwezi-
gen een prijsje ontvingen. 

 Verder vind ik dat iedereen haar/ zijn eigen 
interpretatie moet overwegen. 

 Was goed om weer effe bij elkaar te kunnen 
zijn. Maar COVID is nog niet verdwenen ! 

 Blijf verder gezond en tot 2023 wanneer 
DuBOS het 50 jarig bestaan mag vieren. 

 Eertijds nog stil staan bij onze Ere-voorzitter 
Jos Smits. 

 Prachtige middag elkaar weer eens te kun-
nen/ mogen ontmoeten. Super DuBOS ! 

 Er was nog wat ‘reuring’ enkele aanwezigen 
deden nog een polonaise. 

 HOU DOE……... 

Als bestuur DuBOS stellen wij het op prijs als we 

spontane reacties krijgen op onze activiteiten. Dit is 

er een van. De naam van de inzender is bekend bij 

de redactie. 
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Het sociaal eetpunt: iedere dinsdag om 

17.30 uur lekker eten in buffetvorm bij 

Grand-Café Litserborg. Inschrijving aan de 

bar Litserborg.  

Zorg dat je er snel bij bent. We hebben voor 

dit moment het maximum deelnemers ge-

steld op 24 personen.  

 

 

 

Aan-

vullende informatie  

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. 

Ontvangt u de waardebonnen ook, en gebruikt u 

deze niet? Gooi ze dan niet meer weg!!! 

Wat kunt u doen? Doe de waardebon in een enve-

loppe met uw naam en tel.nr. en deponeer deze 

in de DUBOS-brievenbus bij de info-balie Litser-

borg. 

Wij nemen dan contact met u op om deze te acti-

veren, en zorgen dat het goed wordt besteed. 

Goed besteed wil zeggen, dat we hiermee geen 

andere acties die er in Den Dungen of Maaskantje 

zijn opgezet, dwarsbomen. 

Waar mogelijk gaan we met deze partijen samen-

werken om tot nog meer gerichte acties te ko-

men. 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Volgende nieuwsblad november nr. 11 2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vóór 14 oktober 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 

In het verleden organiseerden we voor onze 

DuBOS-vrijwilligers, ruim 80 leden, altijd een 

vrijwilligersdag. Om de traditie na corona weer 

op te pakken gaan we op 8 november a.s. deze 

dag organiseren.  

Als bestuur vinden wij dat het vrijwilligerswerk 

zeker gewaardeerd mag worden. Dit willen we 

dan doen met deze vrijwilligersdag. 

Vrijwilligers van DuBOS krijgen hiervoor per-

soonlijk een uitnodiging. Hierop moet men wel 

reageren voor 1 november a.s. 

Denk je dat we je als vrijwilliger vergeten zijn of 

heb je op andere wijze onverhoopt geen uitno-

diging ontvangen, laat dit gerust even weten bij 

onze secretaris Gerard Verhoeven. 

Telefoonnummer: 06-30566666 

http://tel.nr/
mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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Foto’s van activiteiten die de afgelopen 

maand september hebben plaatsgevonden. 

Wij hopen u de komende tijd hier ook te 

mogen begroeten. Kijk op de activiteitenka-

lender. 


