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Per 1 juli  2022 zijn rookmelders 

verplicht in woonhuizen.         

Lees verder op pagina 13 

 
Dungense Belangen 

Organisatie Senioren 

Busreis Marcienne en 
de kerstmarkt in Aken 

maandag 28 november 

Vrijwilligersdag  
dinsdag 8 november 

Presentatie 
schrijver/ cabaretier 

Wim Daniëls  
dinsdag 15 november 

      Nieuwsblad    DuBOS  Den Dungen /  Maaskantje         jaargang 2  nr. 11     november  2022 
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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 

 
 
 

Personalia 

Ledenadministratie 

Cor Gijsbers  

Telefoonnummer 06 28177857 

e-mail: c.gijsbers@kpnmail.nl 

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

Verhuizen 

Als u gaat verhuizen , geef dat door aan onze ledenadmi-
nistrateur, anders blijven we het ONS magazine en het 
nieuwsblad op uw oude adres bezorgen. 

Ook graag wijzingen in telefoon en e-mailadres doorge-
ven, zodat we u altijd kunnen bereiken. 

Nieuw leden DuBOS 

Thea  Vissers  

Liesbeth & Arno Steenbakkers  

Gerry de Keijzer (m)  

Nelly v.d. Poel  

Toon v.d. Steen 

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, wen-

sen 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.  

1 november Mevr. Annie van de Oetelaar  94 jaar 

4 november  Mevr. Lenie de Laat-van Gaalen  92 jaar 

7 november  Mevr. Mien van de Heuvel-v Ewijk 80 jaar 

10 november Mevr. Sjan van der Broek-v d Ven  80 jaar 

16 november Mariet van Breugel-Groenendaal  91 jaar 

18 november Mevr. Riek Jennissen-van de Donk 95 jaar 

19 november Mevr. Nell de Schellen-v d Graaf  80 jaar 

Website DuBOS 

www.kbodubos.nl 

Volgende nieuwsblad december nr. 12 

Kopij inleveren uiterlijk vóór 

  11 november 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 

http://www.kbo-dubos.nl
mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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Maandag Yoga 
Les 1  9.00 -10.00 uur  

Les 2 10.30 -11.30 uur 

Les 3: 12.00 -13.00 uur 

Dinsdag Sociaal eetpunt  17.30 uur 

Grand-Café Litserborg (vooraf kaartje kopen) 

Woensdag: Vanaf 15 november ook elke woensdag-

SOCIAAL EETPUNT. 

Jeu de Boules 

De Jeu de Boules competitie is voor dit seizoen afge-

lopen. Zolang het weer toelaat, wordt op de donder-

dag- en vrijdagmorgen nog wel gespeeld. In april 

wordt er weer gestart met de competitie. Nader be-

richt volgt t.z.t. 

 

 

 

En verder 

 Koersbal  28 okt.  13.30 uur  Litserborg 

 Bingoavond  31 okt.  19.30 uur  Litserborg 

 Kaartmiddag 2 nov. 14.00 uur Litserborg 

 Vrijwilligersmiddag  8 nov. Berlicum 

 Haak– breicafé 9 nov.  14.00 uur  Litserborg 

 Koersbal  11 nov. 13.30 uur  Litserborg 

 Presentatie Wim Daniëls 15 nov.  20.00 uur  

Litserborg 

 Kaartmiddag  16 nov. 14.00 uur  Litserborg 

 Country & Linedance  20 nov.  13.30 uur  

Litserborg 

 Haak– breicafé 23 nov. 4.00 uur  Litserborg 

 Koersbal  25 nov. 13.30 uur  Litserborg 

 Busreis Marcienne 28 nov. 8.30 uur vertrek bij Lit-

serborg 

Activiteiten 
Kerstdiner op tweede kerstdag 

maandag 26 december 16.00 uur  

€ 25,00 per persoon voor een 4-

gangen kerstdiner 

Kaartjes te koop aan de bar 

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

Vrijdag 4 november Gourmetavond 

Aanvang 17.30 uur  

Kaartjes te koop aan de bar 

Deelname  € 15,00 per persoon  

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

Zondag 6 november Langste Tafel 

Aanvang 11.30 uur  

Kaartjes te koop aan de bar 

Deelname  € 7,00 per persoon  

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

Vrijdag 18 november Spareribs-

avond  

Aanvang 17.30 uur 

Kaartjes te koop aan de bar 

Deelname € 15,00 per persoon 

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

Sociaal Eetpunt 

Elke dinsdagavond en vanaf 15 no-

vember elke dinsdag- én 

woensdagavond  

Aanvang 17.30 uur 

Kaartjes te koop aan de 

bar 

Deelname € 7,50 per persoon 
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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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wie weet waar ?? 

Elke maand publiceren wij een foto (zie onderstaand) 

van een leuke plek of een leuk object in Den Dungen 

of omgeving. 

Weet je waar de foto gemaakt is, stuur de oplossing 

aan redactiedubos@gmail.com  

of deponeer een briefje in de bus op adres 

Heesterveld 2. De winnaar wordt vermeld in het eerst-

volgende DuBOS nieuwsblad.  

Elke maand krijgen we tientallen goede inzendingen. 

Hier zijn we erg blij mee; het is een teken dat ons blad 

goed gelezen wordt. Wij verloten elke maand een leu-

ke prijs onder de inzenders. 

Vorige maand was de foto gemaakt aan de Beem-

dweg ter hoogte van het fietspad naar de Zuid-

Willemsvaart. 

 
Winnaar vorige maand 

Toos Smits  

Waar staan deze mooie beesten in de wei ? 

 

 

 

 

 

Uitslag 

In september heeft ieder lid van de Rabobank een 
stem uit kunnen brengen op zijn of haar vereni-
ging. Door het aantal stemmen krijgen wij een do-
natie van de Rabobank van: 

€ 739,00 

Wij danken iedereen die zijn stem heeft uitge-
bracht op onze vereniging. Door te stemmen op 
onze vereniging steunt u ons geweldig. 

Onze welgemeende dank hiervoor,  

namens Bestuur DuBOS, 
Cor Gijsbers (penningmeester) 

 

Computercursus Klik & Tik 

Werken met de computer is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. 

Daarom gaat Bibliotheek Den Dungen in samenwer-
king met DuBOS de computercursus “Klik & Tik orga-
niseren. Je gaat in deze cursus zelf oefenen met het 
internet, e-mails versturen en typen. Je werkt in eigen 
tempo. Deelname is gratis. 

De cursus start op 3 november in de Bibliotheek Den 
Dungen, Litserstraat 2 Den Dungen. 

Als je geïnteresseerd bent laat het weten door een 
briefje met je naam en telefoonnummer in de brie-
venbus van DUBOS naast de infobalie Litserborg te 
doen of meld je aan door 06-48133372 te bellen.  

Verdere informatie volgt via Tv-scherm in Bibliotheek 
Den Dungen. 
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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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Inschrijven voor Busdagtocht naar Marcienne in Heinsberg (Duitsland) 

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* 

*) Inbegrepen in de prijs: de bustocht, koffie met iets lekkers, een loterij en een modeshow.  

Aanmelden via aanmeldstrookje op pagina 13 van dit blad.  

Snel aanmelden is van belang; er kunnen max. 40 deelnemers mee met deze reis. 

     

 

 

 

Buiten het genieten van een prachtige show bij Marcienne gaat natuurlijk ook de winkel open en kunnen we 

naar hartenlust (vrijblijvend) passen en kopen. We vervolgen de dag op 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, materia-

len 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. 

 

Deze enthousiaste dansgroep is al 20 jaar actief.  

Tegenwoordig hebben de leden hun dansmiddag ie-

dere woensdag in Litserborg. Hun dansstijl is hoofd-

zakelijk country & line dance. Soms organiseren ze 

ook dansmiddagen op zondag. Lees hier meer over in 

ons nieuwsblad. Bent u ook een liefhebber van dan-

sen, kom gewoon eens een proefles nemen om te 

kijken of u deze dansmiddagen ook zo leuk vindt. 

Verder informatie kunt u inwinnen bij:  

Mien van de Heuvel (tel. 073 – 5942514) 

Jeanne van der Donk (tel. 06 - 23166288) 

Staand v.l.n.r.:  Sjan vd Doelen, Sjef vd Heuvel, Annie v Liempt, Jean-
ne vd Donk, Nelly Geerlings, Jeanne Verhoeven, Nelly vd Doelen, 
Toos Rovers, Jas Bos, Gonnie Verhagen Lia v Veggel.  
Zittend v.l.n.r.: Jeanette v Velzen, Leny v Alebeek, Thea v Rosmalen, 
Tilly Flachs. Niet aanwezig op deze foto Mien v.d. Heuvel. 

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

   Algemeen 

   Parochiesecretariaat 

   Vic. Van Alphenstraat 16-18  

   5482 HL Schijndel  

   T 073-549 2215  

   E 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 tele-

foonnummer kunt u bellen met een van de kerkcoör-

dinatoren: 

Bep Cornelissen-Verhagen  06 - 28 27 66 76 

Anja van Alebeek-Sperber  06 - 25 18 13 23 

Aan– en afmeldingen 
Aan- en afmelden voor de digitale Ware Jacob:  

E-mailadres: chantalsmetsers74@gmail.com 

Ouderenbezoekgroep 

Kent u iemand in uw omgeving, die ziek of eenzaam 

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 begraafplaats, 

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 re-

dactioneel stuk voor dit nieuwsblad kan gestuurd 

worden naar: de.ware.jacob@live.nl 

U kunt het ook in de brievenbus (in de garagedeur) 

van de pastorie stoppen. 

Opgave misintenties 
U kunt een misintentie doorgeven per e-mail  

dendungen@michaelparochie.nl of telefonisch 

073-594 12 80. De kosten van een misintentie 

bedragen € 11,00.  

U kunt een envelop met de misintentie en het 

geld tijdens openingstijden van het secretariaat 

afgeven of in de brievenbus (in de garagedeur) 

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.  

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.  

mailto:info@michaelparochie.nl
mailto:pjbmsmits@gmail.com
mailto:de.ware.jacob@live.nl
mailto:dendungen@michaelparochie.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
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H. Missen in de Michaëlparochie 

Locaties Den Dungen - Sint-Michielsgestel 

Zaterdag 29 oktober 2022  
Den Dungen  18.30 uur H. Mis 

m.m.v. Herenkoor 

Zondag 30 oktober 2022  
Den Dungen  09.30 uur 

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel 11.00 uur  H. Mis   

Dinsdag 1 november 2022 - Allerheiligen 
Sint-Michielsgestel 17.00 uur H. Mis  

Den Dungen  19.00 uur H. Mis 

m.m.v. Gemengd Koor 

Woensdag 2 november 2022 - Allerzielen 
Den Dungen  19.00 uur H. Mis 

m.m.v. Gemengd Koor  
Sint-Michielsgestel 19.00 uur H. Mis  

Vrijdag 4 november 2022  
Den Dungen  19.00 uur H. Mis  

(in sacristie) 

Zaterdag 5 november 2022 – H. Willibrord 
Den Dungen  18.30 uur H. Mis  

m.m.v. Jacobsingers 

Zondag 6 november 2022 
Den Dungen  09.30 uur 

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel 11.00 uur H. Mis 

Dinsdag 8 november 2022  
 Sint-Michielsgestel 09.00 uur H. Mis 

Vrijdag 11 november 2022   
Den Dungen  19.00 uur H. Mis  

(in sacristie) 

Zaterdag 12 november 2022  
Den Dungen  18.30 uur H. Mis 

m.m.v. Crescendo 

Zondag 13 november 2022 
Den Dungen  09.30 uur 

Woord- en communiedienst 

Sint-Michielsgestel 11.00 uur H. Mis 

Dinsdag 15 november 2022 
Sint-Michielsgestel 09.00 uur H. Mis 

Donderdag 17 november 2022  
Sint-Michielsgestel 19.00 uur 

Pater Pio viering 

Vrijdag 18 november 2022  
Den Dungen  19.00 uur H. Mis 

(in sacristie) 

 

Zaterdag 19 november 2022 – Christus Koning 
Den Dungen  18.30 uur H. Mis  

m.m.v. Gemengd Koor 

Zondag 20 november 2022  
Den Dungen  09.30 uur 

Woord- en communiedienst  

Sint-Michielsgestel 11.00 uur H. Mis 

Dinsdag 22 november 2022 
Sint-Michielsgestel 09.00 uur H. Mis 

Vrijdag 25 november 2022 
Den Dungen  19.00 uur H. Mis  

(in sacristie) 

 

 

Misintenties, locatie Den Dungen 

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 

 Astrid Gradussen 
Wim en Mien van Esch- van Grinsven vanwege 
trouwdag  
Tiny Cooijmans 
Ans Cooijmans- v.d. Steen  
Adriaan van Vught  
Overleden ouders van Vught- Rutten en familie 

Zaterdag 5 en zondag 6 november 2022 

 Astrid Gradussen  
Huub en Bertha Pennings- van Lieshout  
Fundatie Hendricus de Bie en Gijsberdina v.d.Steen 
Annie van der Hofstad, haar man Ad en hun 
zoon Ruud 
Jan en Anna van der Doelen- van de Loo 
Ton en Nico van der Doelen 
Kees van de Oetelaar 

Zaterdag 12 en zondag 13 november 2022 

Carly Jansen 

Wim en Riek van den Oord- Somers en een 

bijzondere intentie  

Tonnie van Alebeek- van Osch  

Piet en Mien van Lamoen- van de Donk 

Jack Geerts 

Zaterdag 19 en zondag 20 november 2022 

Piet en Marie van der Aa- van Galen  

Gerrit Groenendaal vanwege trouwdag 

Overleden ouders Hairwassers- v. Berkel,  Annie, 

Thea en Jeanne  

Sjaan van Gestel- Vissers vanwege trouwdag 
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Parochienieuws De Ware Jacob 

Sjan van der Aa - 

van de Sande  

 ✩ 5 juli 1943 

†  14 september 2022 

 

 

Annie Minkels -

Schuurmans 

✩  21 augustus 1935 

†  29 september 2022 

Echtgenote van Grard 

Minkels † 

 

 

Antoon Schuurmans 

✩  3 maart 1941 

†  8 oktober 2022 

Echtgenoot van 

Rina Schuurmans-de Veer 

 

 

Opening en inzegening  

Heilig Hart park 

Zondag 30 oktober 

09.30 uur Heilige Mis met pastoor Joe en pastor 

van Beurden 

Aansluitend inzege-

ning met medewer-

king van Harmonie 

Wilhelmina, Gilde en 

Brabants Bont. 

Parochienieuws De Ware Jacob 

Overleden parochianen 

1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 
  

Hieronder staan de namen van de overledenen van 

het afgelopen jaar (1-10-2021 t/m 30-9-2022) ver-

meld, die we met Allerzielen zullen herdenken. 

  

Datum Naam Leeftijd 

04-10-2021 Joke Koelink-Boom 78 

15-10-2021 Nelly Verhagen- van Santvoort 90 

26-10-2021 Martien Blokx 82 

10-11-2021 Riet Kapteijns- van Bokhoven  88 

19-11-2021 Riek Spierings- de Haas 91 

20-11-2021 Annie Smits- Schuurmans 85 

20-11-2021 Jan van de Braak 91 

22-11-2021 Jeanne van der Aa- Kuijpers 85 

27-11-2021 Marie van Vught-Timmermans  89 

27-11-2021 Henk Kerste 73 

01-12-2021 Tiny van Herpen 73 

04-12-2021 Annie vd Hofstad- vd Velde  83 

18-12-2021 Harrie Foolen 73 

30-12-2021 Riky vd Heijden-Oerlemans  74 

06-03-2022 Toos van der Aa- Broeren 81 

28-03-2022 Geert van der Aa 87 

06-04-2022 Harrie Kuijpers 97 

10-04-2022 Ties Toelen 84 

08-05-2022 Willy Heesbeen  78 

17-05-2022 Annette vd Hurk- van Osch  96 

19-06-2022 Tonnie van Alebeek- van Osch  79 

30-06-2022 Jan van Hout    85 

24-07-2022 Hub Toelen    87 

28-07-2022 Tiny Cooijmans   90 

24-08-2022 Carel Lamoen    89 

14-09-2022 Sjan van der Aa- van de Sande  79 

29-09-2022 Annie Minkels- Schuurmans 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve mensen,  

Héél véél dank voor de vele kaarten, bloemen en 

warme belangstelling tijdens mijn ziek zijn. Het heeft 

mij heel veel steun gegeven hoeveel mensen met mij 

mee leefden. Ik ga weer langzaam mijn werkzaamhe-

den oppakken en hoop u in de 

toekomst weer bij te kunnen 

staan.  

 

Veel liefs,  

Rita van de Leemput - van Nistelrooij  
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Zwerfvuilactie 8 oktober jl. 

Deze dag keurig verzorgd door Berdien Rijken en 

Jeanne van der Donk. Bedankt hiervoor. Ook dank 

aan de vrijwilligers die deze dag hebben meegehol-

pen.  

Plantenruilbeurs DuBOS 

Zaterdag 1 oktober a.s. hebben we onze tweede 

plantenruilbeurs van dit jaar gehouden. Verschillende 

leden hebben daar hun (tuin)ervaring uitgewisseld. 

Het leuke was wel dat er ook plantjes en stekjes mee 

gingen naar de nieuwe eigenaar. Zeker een ruilbeurs 

die in het voorjaar weer ingepland kan worden.  

Voor alleen de toeschouwers: de koffie en cake waren 

heerlijk en gezellig even bijgepraat. 

Bedankt allemaal. 

Namens, 

Berdien Rijken  / Sonja Blekkenhorst  

 

 

1973                             2023 

Dungense Belangen 

Organisatie Senioren 

 

We gaan u steeds verder meenemen in ons jubileumprogramma. 

In de vorige editie schreven we iets over een jubileumboek en dat 

we handjes nodig hebben. Hierop hebben we gelukkig al enkele 

leuke reacties gekregen. Maar voel u niet bezwaard, we kunnen 

nog op allerlei manieren hulp gebruiken. 

Tijdens ons jubileum gaan we ook een echt dorpsfeest organise-

ren. Waar Den Dungen zo goed in is; de combinatie van samen-

horigheid en verbondenheid met de verschillende verenigingen, 

organisaties en bedrijven. Gezellig ‘n paar dagen gezamenlijk op-

trekken. We gaan op zaterdag en zondag 9 & 10 september twee 

OPEN DAGEN organiseren, waarin wij als Dungenaren ons op elk 

vlak kunnen presenteren en promoten. Dat kan zowel mogelijk 

zijn voor particulieren als bedrijven. Denk hierbij aan iemand die 

een leuke hobby heeft en deze wil exposeren. Maar ook aan be-

drijven of instanties die hun product willen promoten. Ook vereni-

gingen uit Den Dungen zijn van harte welkom om aandacht te 

geven aan hun activiteiten. Kortom, alles is bespreekbaar !!! 

Deze twee dagen zijn van 11.00 - 17.00 uur en vinden plaats in 

Ontmoetingscentrum Litserborg.  

Buiten deze exposities en bedrijven PR, wordt het middagpro-

gramma op beide dagen omlijst met allerlei muziekès. Mocht u 

op enigerlei wijze geïnteresseerd zijn geraakt in het bovenstaand 

neem dan contact met ons op. 

 

 Jubileumcommissie 

 50 jaar DuBOS, 

 Ton van Boven 

 Nelly de Jong-v. Hamond  

 Tonny Mulders-v.d. Koevering  

 Jeanne v.d. Veerdonk  

 Jan Cooijmans   Den Dungen - Maaskantje  

Promo 
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Samen met Bibliotheek Den Dungen organiseren 

we  een avond waarin Wim Daniëls een 

presentatie/ lezing geeft. Wim Daniëls is een echte 

Brabander. Hij is een Nederlandse schrijver en taal-

kundige. Hij staat in het theater met theatercolle-

ges en cabaretprogramma's maar geeft ook 

interessante lezingen, presentaties en voordrach-

ten.  

 
Toegangskaarten voor deze avond zijn reeds vanaf 15 
oktober te koop bij de infobalie of aan de bar in 
Grand-Café Litserborg, Bij deze kaartjes zit één con-
sumptie inbegrepen. Voor alle duidelijkheid: we kun-
nen maximaal 80 kaarten verkopen i.v.m. de beschik-
bare ruimte. Dus wees er snel bij. 
 
Deze avond is tot stand gekomen in samenwerking 
met onderstaande  partijen. 

 

 

  

 

De Kerstviering van DuBOS is dit jaar een mid-

dagprogramma. We beginnen om 13.00 uur met 

traditiegetrouw een H. Mis in onze parochiekerk. 

Aansluitend gaan we genieten van een gezellige 

middag bij Boer Goossens. Daarna is er een ge-

zellig optreden dat wordt verzorgd door 

Cyntia & Robert 

(de deur bij Boer Goossens gaat pas open als de 
kerk uit is) 

Tijdens dit middagprogramma is er ruimte voor 

een gedicht, of een kerstverhaaltje. Heeft u een 

mooie tekst? Dan kunt u dat aangeven of alvast 

meegeven op het strookje. U mag het zelf voor-

lezen of het iemand anders laten doen. 

We sluiten de dag rond 16.30 uur af met het sa-

men zingen van een kerstlied.  

Uiteraard hopen en verwachten we dat iedereen 

deze bijzondere dag wil bijwonen. 

Graag zien we u om 13.00 uur bij aanvang van de 

H. Mis in de kerk. 

Kosten € 5,00 p.p. 

Aanmelden tot uiterlijk 1 december d.m.v. het 

aanmeldstrookje + het geld samen in een enve-

loppe in de DuBOS-brievenbus bij de info-balie 

Litserborg. 

Kerstviering bij Boer Goosens alleen 

toegankelijk voor leden DuBOS 

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. Ie-

dereen gaat met een prijs naar huis! 

En wie weet wint u nu de hoofdprijs.  

Ontvangst met koffie of thee, koekje 

Maandag 19 december a.s. 

Waar: Ontmoetingscentrum Litserborg 

Aanvang: 19.30 uur 
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 Aanmeldstrookje voor 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  ……………………………………… 

Naam persoon 3  ……………………………………Naam persoon 4  ………………………………………… 

Belangrijk om al je reisgenoten op deze strook te vermelden i.v.m. passagierslijst. 

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. 

Aanmeldstrookje Kerstviering donderdag 8 december a.s. 

aanvang H. Mis 13.00 uur/ programma Boer Goossens vanaf 14.00 uur 

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

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

 Telefoonnummer  ………………………… mobiel nummer  06   …………………………. 

Programma bij Boer Goossens is uitsluitend voor DuBOS leden. 

Inschrijfstrookje + bijdrage van € 5,00 vóór 1 december inleveren in de DuBOS  brievenbus bij de in-

fobalie Litserborg. 

 

Op woensdag 30 november a.s. heeft onze EETCLUB 

weer een culinaire avond georganiseerd bij Eetcafé 

De Prins in Berlicum. We vertrekken om 17.30 uur bij 

Litserborg. Aanvang diner vanaf 18.00 uur 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Wilt u zich aansluiten bij onze eetclub, dan kunt u 
contact opnemen met Lisette Goossens 
lgoossens12@gmail.com 

Zondag 20 november 
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Het onlangs door DuBOS en Litserborg opgerichte 
sociale eetpunt is een groot succes. Dinsdag 11 okto-
ber was voor de zesde keer een sociaal eetpunt in Lit-
serborg. Het is steeds uitverkocht en de reacties zijn 
uitstekend. De doelgroep wordt mooi bereikt en ook 
de vrijwilligers zijn enthousiast. 

We zijn blij dat het zo goed ontvangen is en voorziet 
in een behoefte om in ons gemeenschapshuis te kun-
nen genieten van een uitstekende 3 gangen maaltijd 
voor een mooie prijs n.l. € 7,50. 

Ook kunnen we bogen op een groot aantal vrijwil-
ligers die telkens een handje komen toesteken om 
een en ander te realiseren. 

Een speciale vermelding voor de mensen van Samen 
van Start. Zij verzorgen voor een gedeelte de voorbe-
reiding voor ons eetpunt, zoals schoonmaken van de 
groente, het bakken van het vlees en niet te vergeten 
de heerlijke soep. 

Kortom, een mooi samenwerkingsverband met als 
resultaat een eetpunt dat met recht sociaal genoemd 
mag worden. Het succes is zo groot dat er vanaf 16 
november een dag bij komt, de woensdag. 

Hierbij de oproep aan iedereen die anderen wil ont-
moeten bij een goede verse maaltijd; van harte wel-
kom. Kom alleen of met je buurvrouw/man of (klein)
kind(eren). Wel eerst een kaartje kopen. Er is plaats 
voor max 30 personen. 

 
In het verleden organiseerden we voor onze vrijwil-

ligers van DuBOS, ruim 80 leden, altijd een vrijwil-

ligersdag. Om de traditie na corona weer op te pak-

ken gaan we op 8 november a.s. deze dag organise-

ren. Als bestuur vinden wij dat het vrijwilligerswerk 

zeker gewaardeerd mag worden. Dit willen we dan 

doen met deze vrijwilligersdag. 

Vrijwilligers van DuBOS krijgen hiervoor persoonlijk 

een uitnodiging. Hierop moet men wel reageren voor 

1 november a.s. 

Denk je dat we je als vrijwilliger vergeten zijn of dat je 

op andere wijze onverhoopt geen uitnodiging hebben 

ontvangen, laat dit gerust even weten bij onze secre-

taris Gerard Verhoeven.  

Telefoonnummer: 06 -30566666 

Bijna twee op de drie Nederlanders heeft een collec-
tieve zorgverzekering. Zorgverzekeraars mogen vanaf 
2023 geen korting meer geven op de basisverzeke-
ring. Op dit moment is de premiekorting op de basis-
verzekering maximaal 5%. Collectieve zorgverzekerin-
gen mogen wel blijven bestaan, maar dan is alleen 
premiekorting mogelijk op de aanvullende verzeke-
ring. 
  
KBO-Brabant biedt vanaf 2023 drie collectieve zorg-
verzekeringen aan: 

VGZ    -    CZ   -   Zilveren Kruis Achmea via AON 
 
Bij een aanvullende zorgverzekering onder ons collec-
tief bieden VGZ en CZ een jaarlijkse vergoeding van 
het lidmaatschap van KBO-Brabant en premiekorting 
op de aanvullende verzekering. Dat is goed nieuws, 
want veel van onze leden zijn bij VGZ of CZ verzekerd. 
KBO Brabant voert nog gesprekken met de zorgverze-
keraars over de concrete invulling van de polissen. Ui-
terlijk 12 november 2022 moeten zorgverzekeraars 
hun premie voor zorgverzekeringen bekend maken. 

 

Als redactie doen we ons uiterste best om een keurig 
verzorgd blad bij u in de bus te krijgen. Soms gaat het 
toch nog even fout. Onze excuses hiervoor. 

Het afgelopen jaar zijn we ook nog tegen een nieuw 
probleem aangelopen. De prijs van het papier is bijna 
100% toegenomen. We durven het bijna niet te zeg-
gen, het wordt bijna onbetaalbaar om een nieuwsblad 
uit te brengen! Toch zijn we allerlei oplossingen aan 
het zoeken om de kosten binnen de perken te hou-
den. Zo hebben een aantal leden al aangegeven het 
blad alleen nog digitaal te willen ontvangen. Dus 
geen papieren versie meer in de brievenbus. Bent u 
ook al zo digitaal inge-
steld en hoeft u niet per-
se een papieren versie 
meer van ons nieuwsblad 
geef dat dan door aan de 
redactie van het nieuws-
blad. Als we minder 
nieuwsbladen hoeven 
drukken besparen we 
ook veel geld. Dus zou u 
hier aan mee willen werken horen wij dit graag. 
Stuur gewoon een berichtje aan 

redactiedubos@gmail.com 
Voor alle duidelijkheid we gaan zeker niet stoppen 
met het maandelijks uitbrengen van ons nieuwsblad. 
 
Wij zien u reactie omtrent het bovenstaande graag 
tegemoet. 
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 Oplossing puzzel maand oktober Service uitleenpunt  

medische hulpmiddelen 
Den Dungen / Maaskantje 

 

 

 

 

Sinds enkele maanden heeft DuBOS in Den Dungen/ 
Maaskantje een service uitleenpunt voor medische 
hulpmiddelen. Dit loopt voorspoedig en we hebben al 
vaak mensen verder kunnen helpen. 

Een aantal voorbeelden 

Rolstoel voor familie– of ziekenhuisbezoek, rollator 
vanwege plotselinge immobiliteit. Familie die over-
komt uit het buitenland. Uitlening aan bewoners Bar-
baradael variërend van loopkrukken tot een douche-
stoel, hometrainer etc. We hebben in deze korte tijd 
gezien dat het uitleenpunt DuBOS voorziet in een be-
hoefte en dat het prima is dat de weg kort is om een 
hulpmiddel te krijgen.  
Verder zijn er heel wat kleine reparaties verricht aan 
de eigen hulpmiddelen van mensen zoals aan banden, 
remmen en andere onderdelen. 

Ons past een woord van dank aan alle mensen die ons 
gratis allerlei hulpmiddelen ter beschikking hebben 
gesteld. 

Dus, mocht u tijdelijk iets nodig hebben, aarzel dan 
niet om contact te zoeken met het uitleenpunt. 

 

Service uitleenpunt medische hulpmiddelen DuBOS, 

Toon van der Hofstad 

06 13951939 

dubosuitleen@gmail.com 

Lekker even puzzelen         


