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JACOBUS 

 

Over stichting H.E.L.D. 
 

De Kleine Jacobus! Met gepaste trots presenteert Stichting H.E.L.D. zich in deze mini-editie.  

Stichting H.E.L.D. staat voor Houd Een Leefbaar Dorp en is in november 2018 opgericht. Christel Heijmans, 

Annette Jacobs en Marco van der Rakt legden de basis voor de Stichting. Zij waren ervan overtuigd dat er 

nog zoveel meer reuring in het dorp mogelijk was. Voor iedereen. Voor jong en oud.  

Onze stichting heeft ten doel: meer vitaliteit in het dorp en het dorp leefbaar houden. Wij streven dat na 

door het: 

•  Bevorderen van vitaliteit en leefbaarheid in de dorpskern door het initiëren van projecten en  

 organiseren van activiteiten en evenementen. 

•  Bevorderen van het geluk en plezier van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren  

 van culturele/sportieve activiteiten en evenementen. 

•  Bevorderen van de sociale cohesie van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren  

 van laagdrempelige culturele/sportieve activiteiten en evenementen. 

•  Bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie van de plaatselijke gemeenschap. Zowel het  

 beleven als het actief participeren door het ontwikkelen van projecten en activiteiten. 

•  Stimuleren van toerisme en recreatie met behoud van dorpskarakter door het initiëren  

 van projecten en/of faciliteren bij projecten. 

•  Inzetten voor het behoud van dorpserfgoed 

•  Het saamhorigheidsgevoel bevorderen door het organiseren van ontmoetingen en beleving  

 in de dorpskern Den Dungen en Maaskantje. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Met de opbrengsten en donaties zetten we weer nieuwe 

initiatieven op. En herhalen we met plezier een evenement. 

 

Het huidige bestuur wordt gevormd door: 

• Angela Boselie, secretaris 

• John van Rutten, penningmeester.  

Naar een betrokken voorzitter zijn we nog op zoek. 

 

Stichting HELD is voor en door Dungenaren. Goede ideeën, denkkracht en hulp zijn altijd welkom. 

We ontmoeten je graag in het dorp. Volg ons op op sociale media of neem eens een kijkje op onze website 

www.stichting-held.nl. 

 

De redactie 



 

 

Den Dungen Dobbert 
Het begon in 2018 met een oproepje op facebook om samen te gaan dobberen bij het Dungens Gat… 

dat plan groeide al snel uit tot een mini-festival! 

 

Ondertussen zijn we al weer enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de 4e editie!  

We zijn heel trots dat we dit evenement samen met inwoners en clubs kunnen neerzetten.  

 

Mini-festival Den Dungen Dobbert staat gepland op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 en zondag 2 juli 2023.  

Kijk voor actuele informatie op www.dendungendobbert.nl  



 

 

Kabouterpad 

 

Samen met MC Lidu en een grote groep  vrijwilligers is er hard gewerkt om in 2020 het kabouterpad te  

maken. Heel bijzonder om zo samen iets moois te maken waar heel veel kinderen plezier aan beleven.  

Een pad om je te verwonderen over de natuur en waar de fantasie geprikkeld wordt.   

Elk weekend weer zien we gezinnen, oma´s met kleinkinderen en kinderklasjes bij de ingang van De Meerse 

Plas op weg naar het kabouterpad. Wat is het er druk! 

 

Het kabouterpad staat op meerdere websites vermeld van gratis kinderuitjes. Op het blog van 

www.mamasmeisje.com lezen we: Het Kabouterpad Den Dungen is uniek in zijn soort, want er is zelfs een 

gratis app te downloaden waardoor je de kabouters kunt verstaan en het verhaal kunt horen!  

 

Ondertussen zijn er ook elfjes neergestreken op deze mooie plek. Doordat de stormen begin 2022 heel wat 

bomen hebben doen omwaaien en de grond is gaan schudden, zijn er trollen naar boven gekomen.  

De volkjes genieten samen van de mooie natuur. 



 

 
 

Kiosk Den Dungen 
Hoe mooi zou het zijn om op het plein voor Litserborg opnieuw een kiosk te hebben! 

Een jaar of tien geleden was er 

sprake van een actiecomité Kiosk. 

Met het idee voor een nieuwe  

Kiosk. Gesprekken werden  

gevoerd. De gemeente wilde daar 

aan meewerken. Dat heeft er in 

2016 toe geleid dat de gemeente 

een mogelijkheid om een kiosk op 

te richten heeft opgenomen in het 

bestemmingsplan. 

 

De randvoorwaarden voor de kiosk zijn liggen daarmee ook vast: 

a. Het gebouw moet rond zijn. 
b. Het gebouw heeft een diameter van 10 meter. 
c. De bouwhoogte is 8 meter. 
d. De kiosk moet dezelfde architectonische uitstraling krijgen als de Litserborg zelf. 
e. De exacte plek is aangewezen op de plankaart (op het plein is die plek gemarkeerd met een half ronde 
haag): 

Na 2016 is het plan wat op de achtergrond geraakt door wisselingen in het comité, wisselingen bij Litserborg 
en wisselingen in het gemeentebestuur. 

De afgelopen maanden hebben enkele mensen het initiatief genomen het actiecomité nieuw leven in te bla-

zen. Daar zijn nu bij betrokken: Berry van Schijndel, Toon van der Hofstad en John van Rutten namens Stich-

ting HELD. Aangemoedigd door hun partners Bianca, Maria en Christel. 

De contacten met Litserborg zijn al gelegd  Chantal van der Steen, bedrijfsleider van Litserborg verkent met 

het comité de haalbaarheid en vervolgstappen. Er komt zeker nog overleg met de gemeente (eigenaar van 

het plein) en we hebben de verbinding gezocht met mogelijke andere partijen die hier een rol in kunnen en 

willen spelen. 

We zitten nog in de brainstormfase hoe we hier mee verder gaan. Er moet een plan bedacht worden om de 

kiosk te financieren, te bouwen, te exploiteren en te onderhouden. Daar hebben we natuurlijke ideeën over, 

maar we horen ook graag van jou, hoe je daar over denkt. Alle gedachten lezen we graag. Stuur een mail naar 

info@stichting-held.nl. 

We horen het graag! 
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Meerse Plas  
Een pareltje in Den Dungen 

www.demeerseplas.nl.  

Al een aantal jaar wordt er gesproken over plannen voor de Meerse Plas  

oftewel het Dungens Gat. Een verborgen pareltje van ons dorp. 

Nadat we het kabouter-

pad en de trimbaan 

hebben gerealiseerd is 

stichting HELD in  

gesprek gegaan met de 

gemeente en met  

gebruikers van de 

Meerse Plas. 

Samen het gebied rond-

om de plas een impuls 

geven, gericht op álle 

gebruikers en met oog 

voor de natuur en de 

omgeving. 

Zo zijn er ideeën voor 

een natuurspeeltuin en 

een natuur-educatief 

vlonderpad. 

 

 

 

Blijf op de hoogte en bezoek de speciale projectwebsite. 



 

 

Boekenbeurs 
Geen zin om je boeken en/of DVD’s één voor één 

via marktplaats te verkopen? Heb je liever dat ze 

direct naar een enthousiaste eigenaar gaan? 

 

Stop alles in bananendozen, neem ze meer naar 

Litserborg en huur voor 5 euro een tafel. Zet een 

paar dozen op en onder je tafel en gaan met die 

banaan! 

 

In samenwerking met Litserborg organiseert  

stichting HELD een boekenbeurs op zondag 16 ok-

tober van 13:30-16:30 uur. 

 

Toegang is gratis, 

Parkeren gratis  

...en verse koffie en thee in Grand Café Litserborg! 

 

Tafel reserveren? 

Mail naar info@stichting-held.nl 

 

ZONDAG 16 OKTOBER 

Litserborg 

13:30-16:30 uur 

 

 

 

 

 



 

 
 

Halloween 
Voor de derde keer organiseren we een griezelbelevenis  
voor alle kinderen in ons dorp. 
 
 

 
Zaterdag 29 oktober 2022  
komt er een griezelbelevenis in Litserborg! 
 

OP BEZOEK BIJ DE FAMILIE KOEKWAUS! 

Je gaat op bezoek bij de familie Koekwaus.  
De familie is druk bezig met de voorbereidingen  
van het verjaardagsfeestje van hun jongste dochter Jetje.  
Jetje wordt 13 jaar… 

De belevenis is voor kinderen van 10 jaar en ouder.  

Meedoen is op eigen risico. Begeleidende ouders staan we niet toe, die kunnen de spanning niet aan. 

 

De belevenis duurt ca 15-20 minuten.  

We werken met tijdsloten tussen 17:30-21:30 uur en groepjes van max. 6 kinderen. 

 

Kaartjes kosten € 4 per persoon en zijn vanaf zaterdag 1 oktober verkrijgbaar in Litserborg. 

Gelieve de kaartjes contact af te rekenen.  



 

 
 

SAMEN IN 

KERSTSFEER 

Zo mooi!  

Je ziet elk jaar op heel veel plekken in ons 

dorp onze handgemaakte kerstlantaarns  

hangen.  

 

Zo brengen we samen ons dorp in kerstsfeer 

en kunnen we met de opbrengst weer leuke 

activiteiten voor de jeugd organiseren! 

 

Laatste kerstlantaarns 

Heb jij al een handgemaakte kerstlantaarn of 

wil je er eentje cadeau doen?  De laatste 

exemplaren zijn te koop voor 39 euro per stuk.  

 

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar  

info@stichting-held.nl 

 

Kerstsfeer op het plein 

Het plein voor Litserborg wordt in december in 

kerstsfeer gebracht met veel dank aan Pedro 

van de Berk voor de jaarlijkse kerstboom en 

aan Frank van de Bersselaar voor de hulp van 

het plaatsen en versieren.  
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KERST OP HET PLEIN | ZATERDAG 17 DECEMBER 14:00-20:00 uur 

Laten we elkaar op deze dag op het plein ontmoeten.  

Gezellig samen zijn en elkaar fijne feestdagen wensen! 

 

 

Kersttreintje en meer voor de jongere bezoekers 

Net als vorig jaar zal er weer een kersttreintje door het dorp rijden.  

Mogelijk zal er nog meer te doen zijn op het plein voor Litserborg.  

Het verdere programma is in de maak, dat blijft nog even een verrassing! 

 

Bijzondere kerstvoorstelling: Scrooge  
Met een aantal inwoners gaan we de uitdaging aan om in 1 dag from scratch een kerstvoorstelling neer te 

zetten. Het klassieke verhaal over Scrooge wordt bewerkt naar een mini-voorstelling met een lokale twist.  

De mini-voorstelling zal op zaterdag 17 december meerdere malen uitgevoerd worden.  

In december kunnen hiervoor kaartjes gekocht worden in Litserborg. 

 

Kijk voor actuele informatie op www.stichting-held.nl  



 

 

Recycle Sint 
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Voor de derde keer organiseert Stichting H.E.L.D. samen met Litserborg de Recycle Sint. 
Wensen en interesses van kinderen veranderen. Speelgoed dat waanzinnig leuk was, is een paar maanden of 
een jaar later ineens niet meer leuk of uitdagend, misschien zelfs kinderachtig! En dan, je hebt een flink be-
drag neergelegd voor het speelgoed en er wordt niets meer mee gedaan of je kinderen (of kleinkinderen) zijn 
toe aan een nieuwe uitdaging en moet er iets nieuws komen. 

Waarom kopen als je ook kunt ruilen?  
Gun je speelgoed een tweede leven op de speelgoedruilmarkt van vrijdag 18 november bij de Recycle Sint in 
Litserborg. Dat ruimt lekker op, je maakt een ander kind weer blij en voor jouw kind is er weer iets nieuws én 
het kost je niks. Recycle Sint: Dé manier om het sinterklaasfeest duurzaam en voordelig te vieren. 

Ben je een (groot)ouder met speelgoed dat niet meer gebruikt wordt of ben je opa of oma en wil je je klein-
kinderen weer eens iets nieuws aanbieden? Sprokkel wat speelgoed bij elkaar en kom recyclen. 
 
Opruimen en besparen 
Recycle Sint is een vrij nieuw fenomeen ontwikkeld door “Branding a better World” en wordt door verschil-
lende organisaties in Nederland opgepakt. Het principe is vrij simpel. Je levert je speelgoed in en ontvangt 
hiervoor punten. Met deze punten kun je weer ander “nieuw” speelgoed “kopen”. Speelgoed dat overblijft 
wordt, gedoneerd aan een goed doel. Mooi toch! Wil je je alleen je speelgoed kwijt en er niet weer iets voor 
terug. Dan ben je ook van harte welkom. 

Eerste keus tweedehands 

Recycle Sint vrijdag 18 november 2022 in Litserborg 

18.00-19.30 uur | inleveren speelgoed 

19.30-21.00 uur | punten ruilen tegen ander leuk speelgoed 



 

 

 

JACOBUS Begin januari 2022 zag Jacobus het levenslicht 

in het warme nest van Den Dungen & Maas-

kantje.  

 

Nieuwsgierig kijkt Jacobus rond op zoek naar 

mooie verhalen. 

Maarrrr, het papier wordt alsmaar duurder...  

Gillend duur 

WORD VRIEND VAN JACOBUS... 
Help het magazine in zijn voortbestaan  

en word voor 10 euro vriend van Jacobus.  

Scan de QR-code voor een donatie aan stichting H.E.L.D.  

en steun daarmee ook nieuwe initiatieven.  

 

Gebruik de Camera App op je telefoon. Het bedrag is aan te passen.  

Of maak je donatie over aan Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  

 

BETER NOG: SUIKEROOM OF SUIKERTANTE! 
Help het magazine in zijn voortbestaan  

en word voor 50 euro suikeroom of suikertante van Jacobus.  

Scan de QR-code voor een donatie aan stichting H.E.L.D.  

en steun daarmee ook nieuwe initiatieven.  

 

Gebruik de Camera App op je telefoon. Het bedrag is aan te passen.  

Of maak je donatie over aan Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Jacobus Magazine wordt 4 keer per jaar gratis bezorgd bij alle inwoners van Den Dungen & 

Maaskantje. Met uitzondering van de brievenbussen met een nee/nee sticker. 

Elke keer opnieuw ontvangen we enthousiaste reacties over Jacobus. 

Elke Jacobus is een bewaarexplemplaar. 

 

Een mooie manier om je onderneming te promoten bij een groot aantal inwoners van Den Dungen & 

Maaskantje!  

 

En om te laten zien dat je dit initiatief een warm hart toedraagt. 

 

Mail voor meer informatie naar jacobus @stichting-held.nl 

Uw bedrijf in het Jacobus Magazine? 
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Help en doneer 
 

 

Wij doen elk jaar mee aan de Rabo ClubSupport! 



 

 
 

Ideeën? Welkom! 
Heb je een leuk idee voor een initiatief of activiteit?  

Wat fijn! Laat het ons weten!  

 

Stuur je idee naar info@stichting-held.nl  

We nemen contact met je op. 

www.stichting-held.nl 


