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Per 1 juli  2022 zijn rookmelders 

verplicht in woonhuizen.         

Lees verder op pagina 13 

 
Dungense Belangen 

Organisatie Senioren 

Kerstviering op 

donderdag 8 december. 

Om 13.00 uur H. Mis. 

Aansluitend bij Boer 

Goossens een gezellige 

middag. 

Noteer alvast in de agenda 

Toneelvoorstelling KBO Gestel 

bij Boer Goossens. 

Donderdag 12 januari  
Aanvang 13.30 uur 
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 Dit nieuwsblad is een uitgave van: 

    KBO – DuBOS Den Dungen 
 
Secretariaat 
Gerard Verhoeven  
 
e-mail: kbo-den dungen@hotmail.com 
 
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 
 
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. Zo niet, dan blijven we het ONS-magazine en 
het nieuwsblad op uw oude adres bezorgen. 

Ook graag wijzigingen in telefoon- en e-mailadres door-
geven, zodat we u altijd kunnen bereiken. 

Nieuw leden DuBOS 

Dhr. Jos van Alebeek  

Mevr. Jeanne van Alebeek-Simjouw 

Mevr. Michela Broeren 

Mevr. Hannie Hermans 

Mevr. Anita van der Meijden 

Mevr. Willy van de Veerdonk-Maas 

Mevr. Dorien Vissers-Bijsterbosch 

DuBOS heet hen welkom en wenst deze nieuwe leden 

veel plezier met alle activiteiten van onze club. We hopen 

van harte u te mogen begroeten bij een van onze clubjes 

of activiteiten. 

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.  

12 december Mevr. Jo van Lamoen-Foolen 92 jaar 

15 december Dhr. Leo van de Broek   80 jaar 

16 december Dhr. George van der Kolk  80 jaar 

17 dec Mevr. Tonny Schakenraad-vd Boogaard 92 jaar 

Volgende nieuwsblad januari nr. 01   

Kopij inleveren uiterlijk vóór 

  9 december 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 

Bezorging Nieuwsblad 
Afgelopen maanden hebben we een oproep 
gedaan voor vrijwilligers om ons nieuwsblad en 
het ONS-magazine gereed te maken voor de 
bezorging in de verschillende rayons. Hierop 
hebben we gelukkig een aantal spontane reac-
ties gekregen, zodat we met een nieuw bezorg-
team aan de slag kunnen gaan. Het nieuwe be-
zorgteam wordt gecoördineerd door Jeanne v.d. 
Veerdonk. Gelijktijdig willen we Marianne Jen-
nen, Tonny Mulders en Nelly de Jong hartelijk 
bedanken voor hun jarenlange inzet om het 
nieuwsblad maandelijks bij u te bezorgen. 
Inmiddels hebben we op gepaste wijze hier al 
aandacht aan besteed. Overigens mag het ook 
duidelijk zijn dat wij erg blij zijn met de bezor-
gers in de verschillende rayons. Deze leden 
doen hun best om de nieuwsbladen op tijd te 
bezorgen. Onze geweldige dank hiervoor. 

mailto:cooijmans.jan@gmail.com
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Maandag:  Yoga   Litserborg 
Les 1:   9.00 -10.00 uur  

Les 2: 10.30 -11.30 uur 

Les 3: 12.00 -13.00 uur 

Maandag:  Bewegen op muziek  Litserborg  

aanvang: 13.15 uur 

Dinsdag :  Bewegen op muziek Litserborg 

aanvang: 13.15 uur 

Dinsdag:  Sociaal eetpunt   Litserborg 

17.30 uur (vooraf reserveren gewenst) 

Woensdag:  

 Repetitie koor     Litserborg 

‘Zang en Vriendschap’ 14.00-15.00 uur 

 Sociaal eetpunt     Litserborg 

17.30 uur (vooraf reserveren gewenst) 

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

 Koersbal     Litserborg 

25 november  13.30 uur  

 Busreis Marcienne  vertrek bij  Litserborg 

28 november   8.30 uur  

 Kaartmiddag     Litserborg 

30 november    14.00 uur  

 Haak– breicafé Grand-Café  Litserborg 

7 december   14.00 uur  

 Kerstviering 

8 december  

13.00 uur    H. Mis parochiekerk 

14.00 uur   Boer Goossens 

 Koersbal     Litserborg 

9 december   13.30 uur  

 Kaartmiddag Grand-Café   Litserborg  

14 december   14.00 uur  

 Bingo avond  Grand-Café   Litserborg  

19 december   19.30 uur 

 Haak– breicafé Grand-Café  Litserborg  

21 december   14.00 uur 

 Koersbal     Litserborg 

23 december  13.30 uur  

Activiteiten & evenementen 

Kerstdiner op 2e kerstdag 

UITVERKOCHT 

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

Sociaal eetpunt 17.30 uur 

elke dinsdag en woensdag 

Kaartjes te koop aan de bar 

€ 7,50 per persoon 

 

 

 

 

Vrijdag 16 december 17.30 uur 

Gourmetavond 

€ 15,00 per persoon 

Kaartjes te koop aan de bar 

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

Vrijdag 16 december 20.00 uur 

Filmhuis Litserborg 

€ 9,50 inclusief consumptie 

Kaartjes te koop aan de bar 

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

Zaterdag 17 december 14.00 - 20.00 uur 

Kerst op het plein! 

Meer info volgt via de 

website! 
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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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      Als voorzitter van KBO-DuBOS wil ik graag een ‘woordje richten’ tot  
      alle leden, relaties, KERN- en KRINGbesturen en anderen die bij onze  
      vereniging betrokken zijn. 
 
 
 
      Het eind van het jaar een moment op terug te blikken op wat het  
      afgelopen jaar allemaal de revue is gepasseerd. Maar zeker een goed  
      moment om in alle positiviteit naar de toekomst te kijken. 
      Het jubileumjaar 2023.  
 
 
Het was me het jaartje wel met alle (bekende) opstartproblemen. Toch weer een ‘roerig jaar’. Er gebeuren zoveel 
dingen in de wereld wat ons op sommige momenten onrustig maakt. Toch gingen we met DuBOS niet bij de 
pakken neerzitten. Met alle dingen die we ondernamen gingen we weer de goede kant op, dat mag dan ook 
gezegd worden. Een goed begin was wel het hervatten van de onze activiteiten. Ofschoon dit maar moeizaam 
op gang kwam, er was toch weer reuring op de juiste momenten. Een van de meest opzienbarende momenten 
van dit jaar was de officiële samenwerking met de redactie van De Ware Jacob. Daarin blijkt dat saamhorigheid 
en verbinden in onze dorpskern een van de meest belangrijke factoren is. Via social media zijn we ook volop in 
beweging. De website is begin 2022 helemaal opnieuw opgezet. Onze webmaster houdt deze ook erg actueel. 
Ook voor u een aanrader om daar regelmatig te kijken welke activiteiten en evenementen op de rol staan.  
www.kbodubos.nl De meeste clubjes die wekelijks hun ‘dingen’ doen, hetzij in Litserborg of elders draaien ge-
weldig goed. Met dank aan de coördinatoren die zich daar geweldig voor inzetten. De Activiteitencommissie 
heeft dit jaar ook weer leuke middagen en avonden op touw gezet. Het meest opvallende was de mannenavond 
welke in mei werd georganiseerd. Een nieuwe activiteit die goed was aangeslagen bij onze leden. Begin septem-
ber zijn we gestart i.s.m. Litserborg met het Sociaal Eetpunt. Dit loopt ook naar volle tevredenheid. Inmiddels 
zijn we al ‘opgeschakeld’ naar twee dagen in de week om een lekker hap te komen eten. Zeker een aanrader! 
Met de Bibliotheek hebben we afgelopen jaar enkele leuke activiteiten op kunnen zetten.   
In november de presentatie met Wim Daniels, deze avond was zeer goed bezocht. Verder is er een start ge-
maakt met de computercursus voor beginners. Waar mogelijk gaan we de samenwerking met de bieb nog ver-
der uitbreiden. De intentie bij beide clubs is in ieder geval aanwezig. We gaan het jaar 2022 afsluiten met de 
traditionele Kerstviering op 8 december. 
 
Op naar 2023  …………… 
Op 12 Januari gaan we met de eerste activiteit starten. De toneelgroep van KBO Gestel komt een voorstelling 
geven voor onze leden. Volgens traditie van voorgaande jaren belooft dit weer een gezellige middag te worden.  
Elders in dit blad leest u hier meer over. 2023 belooft in alle opzichten weer een spannend jaar te worden. De 
Activiteitencommissie heeft een bomvol programma samengesteld. Hierover zullen ze u telkens in het nieuws-
blad maar ook op de website over informeren. Andere clubjes hebben ook hun jaarprogramma al klaar, deze 
gaan u telkens op de hoogte houden. Na de zomer, wel te verstaan in de maand september gaan we ons 50 
jarig bestaan vieren. Hiermee is de jubileumcommissie al volop bezig. De afgelopen maanden bent u hier al 
mondjesmaat over geïnformeerd. 
Belangrijk is ook het regelmatig overleg met onze collega KBO afdelingen in de regio waar we zeer goede con-
tacten mee onderhouden en gestructureerd overleg over o.a. Wonen, Welzijn en Zorg hebben. Hierbij hebben 
we elk kwartaal een overleg met de gemeente over deze zaken. Met deze brede sociaal maatschappelijke pro-
blematiek geven we aan bij het gemeentelijk bestuursorgaan -gevraagd en ongevraagd-  wat er bij de senioren 
leeft in de verschillende dorpskernen. Het is goed om te zien dat de gesprekken altijd in een positieve sfeer 
worden gevoerd.  
 
Tot slot… waar wij als DuBOS heel dankbaar voor zijn is het grote aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor onze 
vereniging en de daarbij horende samenleving. Zonder hen zou het leven van DuBOS er heel anders uitzien. 
I 
Afsluitend………. 
Tijd voor verhalen met een diepere betekenis 
Tijd van gevoelens als geluk warmte en gemis 
Tijd van bezinning misschien weer even geloven 
Tijd waarop het in de wereld heel even vrede is 
Tijd van wachten op het nieuwe jaar, avond van knallen en zingen 
Tijd van goede voornemens, hoop op goede dingen 
Tijd voor een heel gelukkig nieuwjaar 
Want dat is mijn wens voor het komende jaar 
 
Fijne dagen toegewenst en een gezond 2023. 
Namens Bestuur DuBOS, 
Jan Cooijmans (voorzitter) 
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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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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 

door aan redactiedubos@gmail.com  

of deponeer een briefje in de bus op adres 

Heesterveld 2. 

 

Elke maand krijgen we tientallen goede inzendingen. 

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  ge-

maakt aan de Keerdijk. Hier lopen  t.h.v. de ringdijk  

deze mooie koeien in de wei. 

 Winnaar vorige maand 

 Jeannet Sleutjes 

Dinsdag 8 november jl. hebben we weer een  
Vrijwilligersmiddag kunnen organiseren.  
In 2020 en 2021 heeft dit 
allemaal geen doorgang 
kunnen vinden. 

Deze middag zijn we 
gaan jeu-de-boulen in 
Berlicum. Jammer dat 
van de ruim 80 vrijwil-
ligers er maar krap 40 
mensen aanwezig waren.

Toch een erg geslaagde middag geweest door de 
perfecte organisatie van onze Activiteitencommissie. 
Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar in 
touw zijn geweest voor onze vereniging. 

 

 
 

 

 

 

 

 

De lezing die Wim Daniels op 15 november jl. ge-

geven heeft in Litserborg was zeer geslaagd. Bin-

nen de kortste keren waren de toegangskaarten 

uitverkocht. Zeker weer een leuke avond die voor 

herhaling vatbaar is. Ook de complimenten aan de 

medewerkers van de bibliotheek voor de prettige 

samenwerking. 

Het ‘mertvrouwke’ op de Bosscheweg bij het voor-

malige gemeentehuis/ raadhuis geeft duidelijk 

aan wat in de loop van de jaren “de Dungense 

Moestuin” voor de stad Den Bosch betekend 

heeft. Wat is de naam van het vrouwke dat hier in 

brons is vereeuwigd? 
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   Parochie-informatie 

   algemeen 

   Parochiesecretariaat 

   Vic. Van Alphenstraat 16-18  

   5482 HL Schijndel  

   T:  073-549 2215  

   E: nfo@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 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. 

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 5
de

 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 con-

tact 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 

Zaterdag 26 november 2022  
Den Dungen  18.30 uur H. Mis  

m.m.v. Herenkoor 

Zondag 27 november 2022   
Den Dungen  09.30 uur  

Woord- en Communiedienst  

Sint-Michielsgestel 11.00 uur  H. Mis   

Dinsdag 29 november 2022  
Sint-Michielsgestel  09.00 uur  H. Mis  

Vrijdag 2 december 2022   
Den Dungen  19.00 uur H. Mis in sacristie 

Zaterdag 3 december 2022  
Den Dungen  18.30 uur H. Mis  

m.m.v. Jacobsingers 

Zondag 4 december 2022  
Den Dungen  09.30 uur  

Woord- en Communiedienst  

Sint-Michielsgestel 11.00 uur  H. Mis 

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

Vrijdag 9 december 2022 
Den Dungen  19.00 uur H. Mis in sacristie                              

Zaterdag 10 december 2022 
Den Dungen  18.30 uur H. Mis  

m.m.v. Gemengd Koor 

Zondag 11 december 2022  
Den Dungen  09.30 uur  

 Woord- en Communiedienst  

Sint-Michielsgestel 11.00 uur H. Mis 

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

Donderdag 15 december 2022  
Sint-Michielsgestel 19.00 uur Pater Pio viering 

Vrijdag 16 december 2022  
Den Dungen  19.00 uur  H. Mis in sacristie 

Zaterdag 17 december 2022  
Den Dungen  18.30 uur H. Mis  

m.m.v. Crescendo 

Zondag 18 december 2022  
Den Dungen  09.30 uur 

Woord- en Communiedienst  

Sint-Michielsgestel 11.00 uur  H. Mis   

Dinsdag 20 december 2022  
Den Dungen 19.00 uur Boeteviering  

Sint-Michielsgestel 09.00 uur  H. Mis 

 19.00 uur  Boeteviering 

Misintenties, locatie Den Dungen 

Zaterdag 26 en zondag 27 november  2022 

Gerard en Annie van Gestel- van Helvoirt 

Jan Schoones 

Piet en Marie van der Aa- van Galen 

Endy Cooijmans- Jehoel 

Tonnie van Alebeek- van Osch 

Voor de gildeheer, de leden en vrienden van gilde Sint 
Catharina Den Dungen en voor de overleden gilde-
broeders en gildezusters. 

Overleden ouders van den Brand- Pijnappels en over-
leden familieleden 

Zaterdag  3 en zondag 4 december  2022 

Astrid Gradussen 

Overleden ouders Pijnappels- Schakenraad en dochter 
Engelien 

Annie van der Hofstad, haar man Ad en haar zoon 
Ruud 

Tonnie van Alebeek- van Osch 

Zaterdag 9  en zondag  10 december  2022 

Theo van Iperen 

Jan en Anna Schoones- van de Meerendonk 

Annette van den Hurk- van Osch 

Zaterdag 17  en zondag  18 december  2022 

Fundatie Wim en Annie van Breugel- v.d. Dungen 

Overleden ouders v.d. Veerdonk- Govers 

Gerard en Annie van Gestel- van Helvoirt 

Carly Jansen 

Tonnie van Alebeek- van Osch 

Hub Toelen 

Vrijdag 23 december 2022 

Fundatie Harrie en Anna van Krey- van Bree 

 

Donderdag 8 december 2022 

H.Mis (kerstviering DuBOS) 13.00 uur. Wij nodigen 

u daarbij van harte uit om deze viering bij te wo-

nen. Voorganger: Pastor van Beurden. 

Nadien voor de DuBOS leden een middagprogram-

ma bij Boer Goossens. 
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Parochienieuws De Ware Jacob 

Beste vrienden in Den Dungen 

Weer veilig terug op mijn vertrouwde plaats in Ban-

dung kijk ik met veel plezier terug op mijn vakantie. 

Mijn verblijf in Den Dungen is me zeer aangenaam en 

goed geweest. Ik heb genoten van het weer. Min-

stens 7 weken volop zon en warmte, hoewel ik ook 

het leed van de boeren, tuinders en hoveniers aan-

voelde. Geen regen, dus veel verdord en een mislukte 

maisoogst. 

Ik wil u allemaal van harte bedanken voor uw vrien-

delijkheid, soms met gaven of glimlach. Het was goed 

te midden van u te vertoeven, ook al was ik vaak uit-

huizig om mijn familie en Onze Lieve Vrouw in Lour-

des te bezoeken. 

4 Oktober ben ik weer teruggevlogen naar het mooie, 

vriendelijke en bloeiende Indonesië. Ik heb mijn werk 

weer opgenomen te midden van de schooljeugd en 

mijn dierbare gelovigen. Ik doe het graag en het 

bloeit nog ook. 

Ik hoop dat u de kerk, zeker het geloof, levendig kunt 

en wilt houden in het schone Brabant, ook al is dat 

niet altijd even gemakkelijk. Maar het is wel de moei-

te waard. 

Over 2 jaar, als Corona het tenminste toelaat, hoop ik 

weer opnieuw u allen te ontmoeten. Sorry, velen van 

u gaven mij een rijke handdruk en steun. Dank je wel. 

Anderen vroegen op welke rekening ze mij kunnen 

steunen, vooral toch de vele arme kinderen op mijn 

70 scholen. Ik geef u mijn bankrekening. Niks moet, 

maar mocht u het graag willen doen, geef dan uw 

gave via dit banknummer. 

NL84RABO 0153416459 tnv LJAM van Beurden p/a 

Pilotenstraat 10. Den Dungen 

Van de zon in Holland kwam ik in een overvloed van 

regen terecht in Indonesië, maar het is fijn de palm-

bomen weer te zien wuiven. 

Nogmaals, probeer kerk en vooral het geloof leven-

dig te houden. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, 

het is wel een grote steun in het toch wel probleem-

rijke leven van iedere dag. 

Tot ziens! Het gaat u goed. Houdoe en Gods zegen 

voor ieder van ons. 

Leo van Beurden, 
o.s.c. Bandung. 

Parochienieuws De Ware Jacob 

Gedoopt 

Feline van Zoggel 

Gijs van Engelen 

 

Getrouwd 

Manuela Rutten en Nick Habraken 

Onze begraafplaats in Den Dungen zag er rond Aller-

zielen weer keurig uit. We hebben ook veel positieve 

reacties gekregen. Daarom wil ik onze vrijwilligers har-

telijk danken voor hun inzet en ook de mensen van de 

Belevingstuin die ons enorm geholpen hebben, harte-

lijk dank hiervoor!  

We zijn blij dat we de eerste vrouwelijke vrijwilligers-

werker hebben die mee gaat schoffelen en harken. 

Dus dames… als jullie Sjan willen komen vergezellen 

zodat ze niet de enige vrouw blijft, kom ons dan op 

donderdagochtend tussen 9 en 12 uur helpen met het 

onderhouden van de begraafplaats. 

Uiteraard drinken we gezamenlijk een kopje koffie met 

iets lekkers erbij op de pastorie.  

 

 Inzegening Heilig Hart Park 
Op 30 oktober jongstleden is onder de stralende zon, 

na 100 jaar, het Heilig Hart Park na een grondige op-

knapbeurt opnieuw gezegend door pastoor Joe en 

pastor Chris van Beurden. Veel dank aan alle vrijwil-

ligers en de Dungense bevolking voor hun bijdrage! 

Wat is het mooi geworden. Tevens danken we de har-

monie, het gilde en Brabants Bont voor hun bijdrage 

op deze mooie dag.  
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Entree voor deze middag is 

  € 10,00 per persoon 
 

Bij binnenkomst ontvangt u een kopje koffie of thee, 

en is er gelegenheid om muntjes voor de consump-

ties te kopen.  

De prijs van een muntje bedraagt           € 3,00. 

 

Deze middag is uitsluitend voor DuBOS leden of 

personen die zich via het antwoordstrookje als 

nieuw lid hebben aangemeld. 

U kunt zich aanmelden voor deze middag tot 5 

januari a.s. 

Aanmelden d.m.v. antwoordstrookje op pagina 

13 van dit blad samen met het geld (in een enve-

loppe) in de bekende DuBOS-brievenbus doen 

bij de infobalie Litserborg. 

Let op: gezien de animo voor deze toneeluitvoe-

ring geldt: vol=vol !!! 

 

De Hoekse en Kabeljauwse 

twisten 

Tijdens de geschiedenisles op school leerden we over 

de Hoekse en Kabeljauwse twisten.  

De Hoekse en Kabeljauwse Twisten (1345-1492) is de 

benaming die historici hebben gegeven aan een roe-

rige periode in de geschiedenis van het graafschap 

Holland en Zeeland gedurende de la-

te middeleeuwen. Het conflict ging over wie er recht 

had op de macht in deze graafschappen. 

Op donderdag 12 januari a.s. speelt de toneel-

groep van de Gestelse KBO afdeling het blijspel 

‘De Hoekse en Kabeljauwse Twisten, geschreven 

door D.J. Eggengoor.  

Deze toneeluitvoering vindt plaats in de grote zaal 

Boer Goossens. Tijd: 13.30 -17.00 uur Zaal open 

vanaf: 13.00 uur 

Ook in dit blijspel gaat het over een conflict. Het 

verhaal speelt zich af ergens in de vorige eeuw, 

toen de gulden nog het wettige betaalmiddel was 

in ons land. 

Een oude varkensschuur die van ellende zowat in mekaar 

zakte en een uur in de wind stonk is eens, heel lang gele-

den, de bron geworden van een jarenlange voortslepende 

vete tussen de families Hoek en Kabeljauw. En de nazaten  

…. zij twistten voort  …. De Hoeken van nu beheren mo-

menteel een modern landelijk hotelletje en de Kabeljauwen 

zijn boeren gebleven. Maar de haat is er niet minder om. 

Tenminste niet van de kant van de Kabeljauwen, die nog 

leven en boeren zoals er honderd jaar gelden geleefd en 

geboerd werd. Koken op een turffornuis en gekleed gaan 

in jurken en pakken uit het jaar nul! Maar o die rampzalige 

en tegenwoordig niets ontziende jeugd, die geen eerbied 

heeft voor tradities en oude geschillen. Een jonge Hoek 

heeft zijn zinnen gezet op een jonge Kabeljauw. De trutten 

van Kabeljauw tegenover de modern denkenden van Hoek. 

Kom daar maar eens uit  …. 

 Toneeluitvoering 

Dank aan onze adverteerders…… 

Na de restyling –lees nieuwe opzet– van ons nieuwsblad en de ge-

weldige samenwerking met de Redactie De Ware Jacob is ons ver-

enigingsblad in alle opzichten in kwaliteit en omvang sterk verbeterd. 

Hierbij hebben we de steun van onze adverteerders en donateurs 

hard nodig. Kortweg als we deze steun niet zouden hebben, wordt het 

blad onbetaalbaar, zeker door de hoge papierprijzen van tegenwoor-

dig.  

Dank aan alle adverteerders en donateurs die hun bijdrage geleverd 

hebben om dit nieuwsblad op deze wijze uit te kunnen brengen. 

Namens het Bestuur DuBOS 

 

 

https://historiek.net/c/middeleeuwen/
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Na afwezigheid van 2 jaar kan de altijd gezellige 

Kerstmarkt aan het Jacobusstraatje (Maaskantje) 

weer bezocht worden. De organisatie is in handen 

van stichting ‘t Oude Ambacht die zorgdraagt 

voor alle elementen die 

deze winteractiviteit zo 

bijzonder maken. Dit 

doen ze al voor de 15
e
 

keer! In de Anton Pieck 

achtige omgeving van het 

Jacobusstraatje, met het 

bakhuisje als centraal middelpunt, zullen vele 

Kerst gerelateerde spullen aangeboden. Bezoe-

kers zullen ook kennis kunnen maken met bijzon-

dere gasten die op de markt aanwezig zijn en de 

kinderen kunnen aan de slag met popcorn en 

stokbrood bakken. De bakkers van stichting het 

Oude Ambacht zullen de oven van het bakhuisje 

weer opstoken en oven-heerlijke broden bakken 

die te koop worden aangeboden.  

In het gezellig ingerichte Kerst-

café kan men genieten van 

warme chocoladedrank, Glüh-

wein of van een lekker wor-

stenbroodje terwijl de Kerst-

sfeer compleet wordt gemaakt 

met de warme klanken van de 

koren Crescendo, ZiZo en Me-

dez. De feestelijke verlichting en de aanwezigheid 

van vele bekenden maken dat de Kerstmarkt aan 

het Maaskantje een echte mooie start van de 

Kersttijd is. 

Dus kom in de echte Kerstsfeer en bezoek op za-

terdag10 december de Kerstmarkt. Vanaf 15.30 

uur  

  

 

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 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 toegan-

kelijk 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 prij-

zen. Iedereen 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 Toneelvoorstelling bij Boer Goossens 

      Donderdag 12 januari a.s.  

Aanvang 13.30 uur, zaal geopend vanaf 13.00 uur  

Opgave vóór 5 januari a.s. 

 

O ik ben lid van DuBOS  

O ik ben geen lid   O ik wil wel lid worden en betaal nu extra  € 25,00 als contributie voor het jaar 2023 

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

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

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

Dit aanmeldstrookje inleveren in brievenbus bij infobalie Litserborg. 

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 inleveren brievenbus infobalie Litserborg vóór 1 december a.s. 

 

Op woensdag 30 november organiseert onze EET-

CLUB weer een culinaire avond bij Eetcafé De Prins in 

Berlicum. We vertrekken om 17.30 uur bij Litserborg. 

Aanvang diner vanaf 18.00 uur 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Als u zich wilt aansluiten bij onze eetclub, kunt u con-
tact opnemen met Lisette Goossens 
lgoossens12@gmail.com 
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Lekker buiten -met een bal- in beweging zijn, ple-
zier hebben en nieuwe contacten opdoen (of be-
staande contacten aanhalen). Dat is de insteek van 
walking sports; wandelend sporten. En dat kan we-
kelijks naast de (Dungense) deur. 

Iedere 55-plusser kan meedoen. Of je nu wat sportie-
ve ervaring hebt, een aardig balletje kan gooien of 
trappen en een dijk van een conditie hebt of dat je 
het verschil niet weet tussen een korfbalkorf en een 
voetbaldoel en al begint te hijgen als je de sportkrant 
leest ……….. Maakt niet uit. 

Elke week -ook in de vakanties- op de dinsdagochten-
den zijn de Old Stars van SC Den Dungen te vinden 
op het sportpark Jacobskamp (Hooidonksestraat 8).  

Vanaf 9.30 uur is er koffie en om 10.00 uur gaan we 
het veld op. Onder leiding van trainers maken we de 
spiertjes los en doen we allerlei baloefeningen. Oefe-
ningen goed voor je lijf en voor je brein. ‘Jeu de voet-
/ handbal’, korfbalbowlen, voettrefbal, flesjetrap etc. 
En de laatste 20 minuten doen we een wedstrijdje 
voetbal, handbal, korfbal, voetgolf etc.  

Maar geen geren, geen geduw en getrek of slidings 
en kleine veldjes en doeltjes. En wordt het je te veel 
dan haak je gewoon (even) af.  

Om een uur of 11 gaan we in het clubhuis nog een 
half uurtje gezellig nakaarten. 

Trek je makkelijke kleren en wat sportieve schoenen 
aan en kom een keer kijken of geheel vrijblijvend 
meedoen. Je hoeft pas na een paar keer te hebben 
meegedaan te beslissen of je lid wordt.  

Meer weten? Stuur een mailtje naar 
oldstars@scdendungen.nl  of bel met de OldStars-
coördinator Wim Molenkamp (06 45366925). 

 

En: Blijven bewegen is de beste manier om te blij-
ven bewegen! 

 

 

Volendam, de Rooms-

Katholieke parel van Holland 

In de vroege mistige ochtend kwamen wij samen bij 
de Litserborg. Na wat gekeuvel over het weer kwam 
er een mooie bus aangereden met chauffeur Sander. 
Hij begroette iedereen vriendelijk en de toon was ge-
zet. O.l.v. Ben, Nelly en Diny stapte iedereen in de bus 
om een griepprik te halen bij de dokterspraktijk. 

Ik moet zeggen, dat verliep fantastisch: in no time 
gingen de mouwen omhoog en kon er geprikt wor-
den. Daarna in een rustig tempo op naar Houten waar 
voor ons een lekkere bak koffie met appeltaart klaar 
stond. Ook hier was de sfeer echt op z'n Brabants. 

Op weg naar Volendam wist Sander veel over onze 
geschiedenis te vertellen. Daar aangekomen bezoch-
ten wij als eerste het Volendams Museum waar men 
terugging naar de tijd van de 80-jarige oorlog. Volen-
dam bleef als enige trouw aan het Rooms-Katholiek 
geloof; de rest boven de rivieren was protestant. 

Wij kregen bijzonder goede uitleg over al de dingen 
die daar stonden en hingen. Toen wij voor het portret 
van een beeldschone vrouw stonden, werd ons ver-
teld dat prins Hendrik haar met regelmaat bezocht. 

Zo rond 13.00 uur 's middags gingen wij lunchen in 
Katwoude waar een klompen- en kaasmuseum geves-
tigd is. Maar voor de bus vertrok ging Lisette voor 
haar Jan nog wat paling kopen, die zowat 100 euro de 
kilo kostte. Volgens mij smaakte die meer naar geld 
dan naar paling! 

Na de lekkere lunch gingen wij ons omkleden in de 
klederdracht om op de foto te mogen. Na dit gebeu-
ren kregen wij uitleg over het maken van kaas en 
klompen. Omdat wij niet in het echte centrum van 
Volendam terecht konden, kregen wij een mooie 
rondrit door kaarsrechte polders en wegen.  

Ook kwamen wij nog langs het ziekenhuis van Volen-
dam, speciaal voor de jonge mensen die zich ver-
brandden in het café "Het Hemeltje" dat veranderde 
in een hel. 

Rond 16.00 uur gingen wij op weg naar hotel 
"Schimmel" voor het diner in Woudenberg. Wij 
schrokken van de naam, maar het eten was geweldig. 
Een echte wereldzaak; vlotte bediening en vriendelijke 
mensen. 

Na het diner stapte iedereen voldaan in de bus op 
weg naar Den Dungen. Nelly ging nog even met de 
pet rond voor Sander die dat echt verdiend had en 
ons Ans en ik kijken uit naar de volgende mooie bus-
reis, samen met Ben, Nelly, Diny en al die andere ge-
zellige mensen die in de bus zaten. 

Het was voor ons een dag om in te lijsten! 

Henk (Sik)  Verhagen 

mailto:oldstars@scdendungen.nl
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 Lekker even puzzelen         

 

Oplossing puzzel maand november 

 

MET DE BESTE WENSEN ! 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 8 JANUARI 2023 

Op zondagmiddag 8 januari 2023 organiseert stichting Den Dun-
gen Wenst Dat (DDWD) weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeen-
komst. Bij uitstek de gelegenheid voor alle inwoners van Den Dungen en Maaskantje om elkaar het 
allerbeste te wensen onder het genot van een drankje en een hapje,   terugkijkend naar het oude en 
vooruitkijkend naar het nieuwe.  
Ook alle nieuwe inwoners die onlangs hier zijn komen wonen, stellen wij graag in de gelegenheid om 
door middel van deze bijeenkomst meer te leren kennen van ons dorp en haar inwoners. 
Aan deze middag werken o.a. mee Wè Heur ik?, Gerlof Trommelen, Videoteam De Donk en vele ande-
ren.  
 
U bent van harte welkom!! 
 
Zondag 8 januari 2023 
Locatie:  Litserborg 
Deur open vanaf 13.30 uur  

Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk; zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ier-
land; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier; bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 
6 Europees Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; riv. in Frankrijk; voldoende - 8 nummer; 
postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. 
geweer; hoge grassoort; revanche - 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit is. 

Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats - 3 brandstof; Balt; verfplank - 
4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 
6 boomvrucht; spoorstaaf; voorteken - 7 welpenleidster; benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; 
loterijspel; op een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; watervogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katach-
tig roofdier; reeds - 13 in orde; brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde steen. 


