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De vrijwilligers van de bouw van de Brinkkiosk (van links naar rechts): Harrie Nabuurs, Tars van den Broek, Johan de Bruin, Jos Hendriks,
Jan van Raaij, Henri Cocu, Piet van der Rijt, Joep Peeters en Rob Vloet.

Het nieuwe Sint Tunnis
Er is al veel over gezegd en gediscussieerd, over het nieuwe
Sint Tunnis.
Of je het dan hebt over het Centrumplan, over de Brink, over
de verhuizing van de supermarkt of over de overvloedige
huizenbouw die er zit aan te komen: er gaat op korte termijn
veel gebeuren. Het aanzien van het dorp zal de komende jaren
enorm veranderen, en ja, het zal wel af en toe lijken op een
grote, langdurige bouwput. Veel meer woongelegenheid in
allerlei vormen en prijsklassen, dat stond al jaren bovenaan het
verlanglijstje. Gespreksstof genoeg voor de komende jaren,
denk ik.
Maar je kunt het ook hebben over de veranderende sfeer in het
dorp. Waar wij als dorpsraad merken dat de inwoners duidelijk
positiever praten over het dorp en de ontwikkelingen. En er

graag deel van willen uitmaken, door als vrijwilliger ‘de handschoen op te pakken’. Kijk eens hoe het prachtig vernieuwde
Oelbroeck werkt met de inzet van heel veel dorpsgenoten.
Het is hartverwarmend om al deze betrokken vrijwilligers in
het vernieuwde concept te zien werken.
Voor mij is de bouw van de Brinkkiosk (vrijwilligerswerk) een
soort markeringspunt voor de veranderingen. Zowel van het
Centrumplan als voor de prettigere sfeer in het dorp. Op de
coverfoto deze maand de groep die hier belangeloos heel veel
uren en energie in steekt. Dat doen zij voor ons allemaal, het
hele dorp. En daarvoor verdienen zij ons groot respect. En nog
wat meer, maar dat leest u in deze Trots.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Peter Zuidstraat 7 - 9, Sint Anthonis • T: (0485) 38 19 02
E: info@vanhulstwonen.nl • www.vanhulstwonen.nl
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Signalering oversteekplaatsen werkt nog niet naar behoren
Samen met veel inwoners van Sint Anthonis heeft Dorpsraad Sint Tunnis vastgesteld dat de signalering bij de drie
nieuwe oversteekplaatsen in het dorp niet naar behoren
werkt. Om het probleem op te lossen heeft de dorpsraad
een alternatieve vorm van signalering voorgesteld bij de
gemeente Land van Cuijk.
Storingsgevoelig
De dorpsraad stelt dat de vorig jaar in het wegdek verwerkte
signalering niet geschikt is voor deze toepassing. De grondverlichting (led-lampen in vierkante witte blokken) is volgens
de dorpsraad erg storingsgevoelig, terwijl automobilisten de
waarschuwing te weinig opmerken, met alle risico’s van dien.
Met name in de periodes dat de weg vervuild kan zijn (sneeuw,
grond van landbouwmachines en vrachtwagens) zal de functie niet optimaal zijn.
Oplossing
Om uit de impasse te komen, heeft de dorpsraad een oplossing voorgelegd aan de gemeente. Het voorstel is om aan
beide zijden van de oversteekplaatsen opvallende verlichte
oversteekborden te plaatsen. Het is een eenvoudige oplossing, maar deze zal volgens de dorpsraad de veiligheid van
overstekende ﬁetsers, voetgangers en rolstoelers verbeteren.
De aanpassing zal enige tijd duren en tot dat moment zijn de
drukknoppen buiten functie. Tot die tijd is het natuurlijk extra
opletten bij het oversteken.

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aanhuis verspreid in Sint Anthonis.
Redactie: Ellen van den Berg, Arie Cornelissen, Judith
Driessen, Jos van Duren, Monique Gerrits, Ronald
Korsten, Hella Kuijpers, Henny Lenkens, René Teunissen,
Rian Weemen
Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uitgave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via
e-mail: redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)
Het digitale archief, onze spelregels & voorwaarden en de
advertentietarieven vindt u op www.trotssinttunnis.nl.
Met dank aan:
Stefan Theunissen (SPG Photos), alle vrijwilligers

Omdat de grondverlichting bij de drie oversteekplaatsen erg storingsgevoelig is gebleken, worden er als alternatief aan beide zijden opvallend verlichte borden geplaatst.

Week van de goede doelen
Een jaar telt 525.960 minuten verdeeld over 12 maanden, 52
weken of 365 of 366 dagen. Natuurlijk is dat voor niemand iets
nieuws. Maar zou je misschien van al die minuten in dat jaar er
240 kunnen missen? Missen om te collecteren voor de Week
van de Goede Doelen in Sint Anthonis!
Veertien verzamelde goede doelen snakken naar nieuwe collectanten, want met de uitbreiding van de woningen in Sint Anthonis dreigt daaraan een tekort. Nu de coronabeperkingen tot
een minimum zijn teruggebracht kan namelijk de Week van de
Goede Doelen weer in de oude vertrouwde periode gehouden
worden en wel tussen 30 maart en 7 april. Tijdens deze week
worden de inwoners van Sint Anthonis, zo zoetjesaan traditiegetrouw, gevraagd een bijdrage te leveren aan één of meerdere
goede doelen die vermeld staan op de lijst die bij iedere woning
wordt aangereikt.
Maar die lijst heeft zelf
geen handjes... Daarom:
kun je in één jaar 240 minuten missen, denk dan
eens aan het collecteren
voor de Week van de Goede Doelen Sint Anthonis en geef dat door via:
irenevloet18@gmail.com
of erica@verbeeten.com.
Met jouw 240 minuten
kun je een geweldig
mooie bijdrage leveren!

we
zien
los

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Bent u ook trots op iemand die zich inzet voor ons dorp? We kennen allemaal wel iemand die voor of achter
de schermen veel voor de gemeenschap doet. Wilt u diegene eens in het zonnetje zetten? Mail dan even naar
info@dorpsraadsinttunnis.nl, dan neemt Dorpsraad Sint Tunnis contact met u op. Mogelijk verrast de dorpsraad
deze vrijwilliger met een mooi bloemetje en de bijbehorende ‘Trots op... duim’.

Sint Tunnis is Trots op: vier vrijwillige bouwers!
De duim van maart 2022 is een heel speciale Duim. Niet eerder
zijn er vier individuele vrijwilligers op deze wijze in het zonnetje gezet. En dat werd hoog tijd, want deze vier mannen stoppen al sinds jaar en dag veel uren in de Sint Tunnisse samenleving. Niet aan de bestuurstafel of in commissies, maar in weer
en wind en voor dag en dauw. Dan gaat het natuurlijk over
de vrijwillige bouwploeg, die nu de Brinkkiosk bouwt. Maar
die ook veel eerder en op andere plekken hun sporen heeft
verdiend. Deze bouwploeg staat symbool voor alle vrijwilligers
die bouwen aan het nieuwe Sint Tunnis. Nu en in de toekomst.
Wie zijn deze mannen?
Rob Vloet, voor insiders Robke Vloet en voor intimi zelfs ‘sigaren-Robke’. Rob is een vakkundig metselaar en hij werkte belangeloos aan de nieuwe kleedkamers op sportpark De Laan.
Maar hij is ook bekend van zijn liefdadigheidsritjes op zijn bijzondere trike-motor, waarmee hij ‘levenswensen’ in vervulling

Van links naar rechts: vrijwilligers Piet, Harrie, Joep en Rob.

laat gaan. En ook als lid van de bouwcommissie van d’n Uutlaot betekent
Rob veel voor de carnavalsvereniging.
En nu dus samen met zijn maten actief op de Brink.
Harrie Nabuurs, ook hij werkte aan het kleedkamercomplex
van DSV. Harrie is een echte vakman die zijn werk uiterst serieus neemt. Met zijn inzet en vakkennis voor zowel DSV als voor
de kiosk verricht hij veel goed werk. Altijd bereidwillig en enthousiast om er iets moois van te maken, zoals hij dat zelf omschrijft. Vakkundig en betrokken zet hij zich in voor een mooie
uitstraling van de Brink. Daarnaast is Harrie ook actief als chauffeur op de buurtbus.
Joep Peeters, hij completeert de groep echte bouwers. En
ook Joep was eerder al voor DSV actief, maar hij is ook al vele
jaren betrokken bij carnavalsvereniging d’n Uutlaot als lid van
de bouwcommissie en voor alle hand-en-spandiensten die
belangrijk zijn voor de carnavalsvereniging.
Piet van der Rijt kent iedereen vooral als succesvol ondernemer met de tegelhandel. Wat velen niet weten is dat hij vandaaruit veel betekent voor het verenigingsleven. Zij kunnen
altijd een beroep op Piet doen. Maar hij is ook zelf actief bij de
restauratie van oude graven op het kerkhof. Met zijn kennis en
kunde zorgt hij ervoor dat de graven er weer mooi en waardig uitzien. En nu staat Piet de bouwers op de Brink met raad
en daad bij. Maar vooral ook met prachtige materialen die de
kiosk een authentieke uitstraling geven.
Naar de mening van de dorpsraad staan deze mannen symbool
voor het nieuwe elan in Sint Tunnis. En zorgen zij er met hun inzet
voor dat de Brinkkiosk een prachtig markeringspunt voor het veranderende Sint Tunnis wordt. In aanzien en activiteiten. Daarmee
staan deze vrijwilligers voor de aftrap van het centrumplan.

Kom op de koffie in het nieuwe Oelbroeck
Het is zover, Oelbroeck mag haar deuren weer verder openen en daar is iedereen heel blij mee.
Fase 1 van de verbouwing is nagenoeg gereed. Het bestuur krijgt veel enthousiaste reacties op
de nieuwe lay-out van het gebouw. Ook over de sfeervolle inrichting hoort zij positieve geluiden.
Komt u een keer een kijkje nemen? Tip: drink, als u er toch bent, een kopje van de lekkerste koffie
van Brabant in de Ontmoeting, het middelpunt van Oelbroeck. Fase 2, de verbouwing van het
achterste gedeelte van Oelbroeck is in volle gang. Hier krijgt de Huuskamer extra ruimte en er
worden drie ruime vergaderzalen gerealiseerd. Heeft u binnenkort al een vergadering van uw
vereniging, bedrijf of instelling? Stuur dan een berichtje naar info@oelbroeck.nl. Ook tijdens de
verbouwing zijn diverse ruimtes beschikbaar. Heel graag tot ziens in uw Oelbroeck!

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elke woensdag van 12.00 tot 18.00 uur in Sint Tunnis op de markt.
Volg ons op Facebook en Instagram.
Hypotheek

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

tel: 0485-451040
www.verheijen-wanroij.nl
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n.C.

In ons geheugen zit vanuit de geschiedenisles nog het begrip
n.C. als zijnde na Christus. Wij leven nu in het jaar 2022 n.C.,
maar de maand maart van dit jaar wordt 2 n.C., na Corona.
Vanaf maart 2020 hebben we in een periode geleefd die grotendeels bepaald is geweest door de pandemie corona. In
die periode waren we aan allerlei regels en voorzorgsmaatregelen gebonden hetgeen ons dagelijks leven, zoals we dat
voorheen gekend hadden, ernstig beïnvloedde. We konden
weinig personen thuis ontvangen, allerlei vormen van feesten
en andere bijeenkomsten gingen niet door, oude familieleden
of kennissen in verzorgings- of verpleeghuizen konden we niet
meer bezoeken en zelfs bij de eindfase van deze mensen konden of mochten we niet dichtbij zijn. Zeer verdrietig maar het
werd met zielenpijn geaccepteerd, want we lazen en zagen de
desastreuze berichten en beelden in de media.

7

De politici, gesteund door wetenschappers, namen allerlei
maatregelen om de pandemie te beheersen, hetgeen een duidelijk eﬀect had op de samenleving. Nou ja, samenleving; het
leven samen werd ernstig ingeperkt.
De vraag achteraf of dat in alle gevallen terecht was is en blijft
een vraag. Ik behoor niet tot de doemdenkers die menen dat
het allemaal door welke instanties dan ook gestuurd werd
om de mensen de vrijheid te ontnemen. Het was een oprechte
poging om het virus te bestrijden en ernstige consequenties
te voorkomen. De eerste beelden van corona uit de westerse
wereld, bijvoorbeeld uit Bergamo in Italië waar lijkauto’s af en
aan reden en overvolle kerkhoven, waren schrikbarend. Ook
daarna bleef de pandemie elders in de wereld veel slachtoﬀers
eisen en ik herinner me de honderden graven op een kerkhof
in Brazilië. Hopelijk zal de situatie ten gunste keren en kunnen
we elkaar weer ontmoeten, samen leven, vrienden en kennissen bezoeken, feesten geven en jubilea vieren. Wel beseﬀend
dat we helaas door de pandemie enkele dorpsgenoten hebben verloren.
Niettemin kan de kiosk op de Brink in de zomer muzikale
klanken verspreiden waarbij de aanwezigen blij worden, meezingen en dansen. Kortom een feestelijke ontmoeting en een
vreugdevolle herbeleving van het gezellige dorpsleven in Sint
Tunnis.
mama

De officiële heropening van Oelbroeck staat voor de deur
Er staat in Sint Tunnis weer van alles te gebeuren. De weg
is bijna klaar, maar wel weer open, de bouwplannen stapelen zich op, de Brink gaat op de schop en gaat weer
bruisen, het centrumplan komt van de grond én Oelbroeck wordt oﬃcieel heropend.
De termen MFA, dorpshuis of MFC gaan bij het grofvuil, vanaf
nu is het kortweg: Oelbroeck. De openingscommissie heeft
twee weekenden gepland voor de openingsfeesten. Het volledige programma wordt in de volgende Trots Sint Tunnis
uitgebreid besproken.
Voor wie niet wachten kan om eens uitgebreid rond te kijken, dol is op officiële openingshandelingen en toespraken,
het magische moment van het begin tot het einde mee te
maken, voor liefhebbers van cabaret en zang, die mag vrijdagavond 22 april afblokken in de agenda.
Wie in alle rust eens rond wil kijken, op zoek is naar een nieuwe hobby of een spannend boek, voor wie kennis wil maken
met de gebruikers van Oelbroeck, is overdag welkom op de
open dagen op zaterdag 23 en zondag 24 april.
Ben je wel weer eens toe aan een gezellig feestje, dan is za-

terdagavond (en een stukje van de nacht) 23 april echt iets
voor jou.
Voor de senioren onder de senioren, voor wie alleen zijn ‘eenzaamheid’ wordt, voor wie de gezondheid wel wat te wensen
overlaat, is de maandagmiddag 24 april gereserveerd.
Dan volgen een paar dagen rust, om de accu op te laden
voor het tweede feestweekend. Zaterdagavond 30 april én
zondag (middag en/of avond) 1 mei zijn ingeruimd voor een
mooi ontspanningsprogramma met zang en cabaret: ‘Vrienden van Oelbroeck live’, waar zeker ﬂink gelachen kan worden.
Kortom: een boeiend programma met voor elk wat wils. Men
wil voorkomen dat de kosten voor de bezoekers al te hoog
oplopen, maar ook dat Oelbroeck na deze twee weekenden
bijna failliet gaat. Daarom: ben jij/bent u die ene ober die
best wil komen helpen voor eeuwige roem of een oneindige
dankbaarheid? Laat dit dan even per e-mail weten op het
volgende mailadres: evenementen.oelbroeck@hotmail.com.
Graag tot de volgende Trots Sint Tunnis met een uitgebreide
toelichting op de plannen!

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis

T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis
www.travelxl.nl/saskia-ponsen

Gratis inloopspreekuur in Oelbroeck te Sint Anthonis op iedere
eerste en derde maandag van de maand van 17.00 tot 18.30 uur

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS
WWW.FRIENDSHORECA.NL
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Wat is een dorp zonder verenigingen? Een organisatie die meestal gerund wordt door vrijwilligers, waar leden hun hobby of sport kunnen uitvoeren, samen met anderen of alleen. Sint Tunnis kent veel verenigingen. Grote maar ook wat kleinere verenigingen, wellicht zelfs
verenigingen waar u het bestaan niet eens van kende. Daarom gaat Judith Driessen elke maand op pad voor de rubriek ‘Dries wil weten...’
waarin in elke uitgave van Trots Sint Tunnis een vereniging voor het voetlicht wordt gebracht.

In deze editie van ‘Dries wil weten...’:

Carnavalsvereniging d’n Uutlaot

Paardensportvereniging Sint Anthonis gaf de pen door aan Carnavalsvereniging D’n Uutlaot. En dus ga ik op bezoek bij het bestuur van deze vereniging. Aan tafel zit ik met Arno Rombouts
(voorzitter), Roy Cremers (penningmeester) en Bas van der Cruijsen
(prins en bestuurslid).
Hoe en hoe lang geleden is de vereniging opgericht?
“Dit was in 1957, tijdens een vergadering georganiseerd door
enkele jongeren uit Sint Tunnis die het niet meer zagen zitten om bijvoorbeeld in Venray ‘vastelaovend’ te moeten gaan
vieren”, vertelt Roy. “Voor de oprichtingsvergadering werd er
uit iedere straat in Sint Tunnis een bewoner uitgenodigd en
nog diezelfde avond ontstond de vereniging. Er werd direct
een bestuur gekozen: Sjaak van den Borne werd secretaris,
Martien Teunissen penningmeester en Koos Arts en Theo Verstegen werden bestuurslid. De directeur van de zuivelfabriek,
Leon Jansen, werd gevraagd als voorzitter en vorst. Dat maakt
ons één van de oudste carnavalsverenigingen in het Land van
Cuijk.”
Hoe ontstond de naam Uutlaot?
“Veel mensen denken dat d’n Uutlaot te maken heeft met de
uitlaat van een auto. De naam heeft daar echter niets mee te
maken, maar slaat op het ‘uitgelaten’ zijn. Dit is een uitdrukking
die hoort bij plezier en schik hebben en dat hebben we binnen de vereniging nog steeds”, lacht Arno.
Hoeveel leden telt de vereniging?
“Rond de 100 leden, waarvan 25 jeugdleden waar we ontzettend trots op zijn. Vroeger was er een aparte vereniging georganiseerd vanuit de jeugdsoos. Met ons 44-jarige jubileum
hebben we een eigen jeugdafdeling opgericht.”
Jullie zijn niet het hele jaar actief?
“We zijn actief van november tot en met aswoensdag. Dat is
inderdaad anders dan bij andere verenigingen. De mix van verschillende mensen en de intensiviteit van activiteiten maakt
de vereniging juist leuk. Ieder lid heeft iets met carnaval en dat
merk je. De passie om er samen één groot feest van te maken!”
Werken jullie ook nog samen met andere verenigingen?
Roy vertelt: “We werken samen met de andere zes kerkdorpen
van de oude gemeente Sint Anthonis tijdens de sleuteloverdracht. We hebben een ﬁjne band, we komen bijvoorbeeld op
elkaars prinsenreceptie. Maar onze trots is toch wel het carna-

valsconcert, op zaterdagavond samen met Sint Cecilia.”
“En natuurlijk niet te vergeten Brouwplaats, waar jong en oud
samen carnaval viert”, vult Bas aan.
Wat moeten we nog weten?
“We hebben alle drie de eer gehad om prins te mogen worden
van deze vereniging. Dit is een bijzondere ervaring. Je hoeft
niet per sé iemand te zijn die graag in de belangstelling of op
de voorgrond staat. Maar de adrenaline die door je lijf gaat als
je al het volk meekrijgt in één groot feest is onvergelijkbaar. Als
ik daaraan denk dan krijg ik weer kippenvel”, vertelt Arno. “Je
verbindt ongemerkt mensen, jong en oud, dat is mooi,” lacht
Bas. “Carnaval verbindt mensen.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“We dragen het stokje graag over aan DSV! Onze voetbalclub
toont zich altijd zeer betrokken als een van hun leden prins
carnaval is en dat schept een mooie band tussen onze verenigingen.”
Ik heb een foto waar ik bij mijn vader op schoot zit. Ons pap in zijn
adjudantspak en ik als dansmarieke drie maanden jong. Het was
voor mij dus een bijzonder interview aangezien ik de vereniging
echt al mijn hele leven ken en ikzelf hier al meer dan 22 jaar lid
van ben. Ik kan me Sint Tunnis en carnaval dus ook niet voorstellen
zonder deze vereniging.
Contactgegevens Carnavalsvereniging D’n Uutlaot
www.uutlaot.nl | bestuur@uutlaot.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sint Anthonis
APK
ONDERHOUD (EV, HYBRIDE EN BRANDSTOF)
VERKOOP (NIEUW EN OCCASIONS)
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Team van het jaar: zorgmedewerkers Op ’t Hoogveld!
Net als vorig jaar kon CV D’n Uutlaot geen Man/Vrouw/
Team van het jaar presenteren tijdens de traditionele
pronkzitting. Ook nu is dat op een andere wijze gedaan.
Op zaterdag 19 februari trokken de hoogheden van Carnavalsvereniging D’n Uutlaot en de dansgardes op naar zorgcentrum
Op ’t Hoogveld. Na een periode van twee jaar zonder activiteiten was dit het eerste bezoek dat prins Bas en zijn gevolg weer
mochten ondernemen.
Tot verrassing van de bewoners en het aanwezige personeel
maakte prins Bas d’n Urste bekend dat tot Team van het jaar
2022 is verkozen: alle zorgmedewerkers van Op ’t Hoogveld!
De bijbehorende trofee mocht prins Bas tot zijn eigen verrassing uitreiken aan zijn moeder, Marga van der Cruijsen, die
werkzaam is bij Op ’t Hoogveld. De dansgardes hebben alle
aanwezigen vervolgens vermaakt met optredens.
De zorgmedewerkers in ons land hebben de afgelopen twee
jaar tijdens de coronacrisis een bijzondere prestatie geleverd
en dat geldt zeker ook voor de medewerkers van Op ’t Hoog-

veld. Reden te meer om op dit moment, waarbij een andere
fase wat corona ingaat, nog eens extra aandacht te geven aan
onze zorghelden. CV D’n Uutlaot heeft dat graag gedaan door
hen uit te roepen tot Team van het jaar!

De heemkundevereniging over...:

Ons schoolhuijs in 1745
Al sinds 1607 is er in Sint Tunnis een eigen schoolhuijs. Een kapelaan of koster gaf een paar kinderen wat les in lezen, schrijven,
misschien wat rekenen, maar vooral ook bijbelse geschiedenis.
Over dat oude schoolhuijs en de eerste schoolonderwijzers een
andere keer meer.
In 1745 werd een nieuwe school gebouwd op de kerkhof, dat
wil zeggen de kerktuin, die vroeger veel ruimer om de kerk heen
lag. De gemeente kreeg de grond geschonken van het bisdom
ten behoeve van de goede onderwijsinge der jonckheijt. De
toestemmingsbrief van de bisschop van Roermond - waar Sint
Tunnis toen onder viel - is bewaard gebleven (zie plaatje).
De ene helft van het gebouw werd een klaslokaal van zo’n 6 vierkante meter; over werkdruk gesproken. De andere helft diende
als woning voor de schoolonderwijzer, die in de regel ook koster en organist was. Op de kadasterkaart uit 1832 is no 473 het
schoollokaal en 474 de woning (zie plaatje).
Ook de bestekken van het gebouw zijn bewaard gebleven!
Daarin lezen we dat de buitenwerkse afmetingen ‘32 voeten
(= 10 m) breet waren, 54 voeten langh en 13 voeten hoogh’.
Hendric Christiaens nam het metselwerk aan voor 120 gulden,
Johannes Horsten het timmerwerk voor 100 gulden en de Boxmeerse smid Hendrick Watervoort maakte het ijzerwerk voor 2
stuiver en 6 duiten het pond. In totaal kostte de bouw volgens de
dorpsrekening 592 gulden en 11 stuivers.

Maar liefst 130 jaar,
tot 1876, woonde en
werkte in dit schoolhuijs de dorpsonderwijzer. In dat jaar werd een nieuw raadhuis opgeleverd met erachter een jongensschool. Het schoolhoofd bleef wel in het huis
wonen.
Het voormalige klaslokaal werd vanaf 1897 gebruikt als bottermien: boeren brachten hier hun thuisgekarnde botter voor
verkoop bij afslag, een mien. Ook werd het lokaal gebruikt als
‘spinhuus’: zwervers en landlopers konden hier een nacht worden opgeborgen. In 1935 liet meester Willem Christiaans het lokaal (no 473) slopen. Maar wel liet hij met gevoel voor traditie de
naam ‘Bottermien’ op de gevel van zijn huis zetten.
Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:
VAN ONTWERP
TOT REALISATIE
www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

••

•

GRAFISCH ONT WERP
I L LU S T R AT I E S
D R U KW E R K
C R E AT I E V E C A D E AU TJ E S

•

MIKS® | Karin van de Wardt
Grotestraat 36 | 5841 AB Oploo
www.dejuistemiks.nl

Molenstraat 8 - Sint Anthonis - Tel. 0485 - 381 256 - www.bloemsierkunstvandemortel.nl

www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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Bouwen en wonen, waar kan dat?
Digitaal volgen wat de mogelijkheden zijn om te bouwen?
De gemeente Land van Cuijk heeft het online woonplatform www.landvancuijkwoont.nl ontwikkeld.
Het platform geeft een overzicht van het woningaanbod op het
gebied van nieuwbouwprojecten, kavels en herontwikkelingsprojecten in het Land van Cuijk. Het is op dit moment gevuld met
ongeveer 100 projecten in de 33 kernen van de gemeente. Wanneer een project wordt aangeboden op de website krijgt het een
status mee, bijvoorbeeld ‘verwacht’, ‘in voorbereiding’ of ‘te koop’.
Volgens de gemeente is de website nog volop in ontwikkeling.
De komende maanden worden er meer projecten op geplaatst.
Daarnaast worden er nog ervaringsverhalen toegevoegd over
het wonen in het Land van Cuijk. Gevolgd door informatie over
faciliteiten op het gebied van sport, cultuur, ondernemen en onderwijs. Houd daarom de website goed in de gaten voor updates!
Binnenkort ook te volgen op Facebook en Instagram.

Een oud lied in een nieuw jasje
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Zelfservice
Het wordt ons tegenwoordig toch zo gemakkelijk gemaakt! Bijna overal waar je komt zie je een bordje ‘Zelfservice’. Wil je een kaartje kopen op het station, geen mens
achter het loket om je te helpen. Nee, ergens hangt een
apparaat waar je de klus zelf mag klaren!
Ga je boodschappen doen in de super, och, dan pak je
toch bij de ingang zo’n apparaatje en scan je al je boodschappen zelf: kind kan de was doen! Het praatje aan de
kassa is er niet meer bij.
Zelfservice. Nu ook bij de bieb. Want met de verhuizing
binnen Oelbroeck is ook de bieb meegegaan in de vaart
der volkeren: wees onafhankelijk, bedien uzelf!
Hoe? Na het binnenkomen kun je er niet omheen: rechts
hangt het bordje: ‘Zelfservice’. Voor zowel het innemen als
het meenemen van je boek(en). Je volgt gewoon de aanwijzingen op het scherm en heb je dat tot een goed einde
gebracht, dan is het enige wat je nog te doen staat op het
blokje BON te drukken. En de bon komt uit het apparaatje
rollen. Eén ding is wel belangrijk: verschijnt er een rode
streep door de titel van je boek, dan is er iets mis en mag
je het niet meenemen. Op dat moment heb je de dame
achter de balie nodig. Wat een geluk dat er dan nog de
helpende vrijwilligers zijn.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben de eigen dorpstroubadour Jo de Jong en tekstschrijver Wim van de Berg een
lied geschreven, wat korte tijd dienst deed als Sint Tunnis’ volkslied. Later is het lied in de vergetelheid geraakt. Toch vindt de
openingscommissie van Oelbroeck het meer dan de moeite
waard om het lied een tweede kans te geven. Een klein maar
enthousiast clubje van ‘Vrienden van Oelbroeck’ is aan de slag
gegaan en heeft het lied getransformeerd naar de 21e eeuw en
in een compleet nieuw jasje gestoken. Het lied wordt opnieuw
opgenomen en daar is hulp bij nodig. Ben je muzikaal, bespeel
je een instrument of kun je goed zingen, dan is de werkgroep

op zoek naar jou! Wil je meewerken aan de opname en aan de
videoclip? Meld je dan aan op het volgende e-mailadres:
marcthijssen@gmail.com. Bedankt!

Help mee in het landschapspark

Maatjes gezocht voor senioren

Als je over de Dr. Verbeecklaan, N602 of N272 rijdt zie je dat
het Landschapspark er nog wat zanderig bij ligt. De aannemer wacht op droog weer om het werk af te kunnen maken.

Vind jij het ook leuk om een eenzame senior een prettige
dag te bezorgen?

De houten salamander is al geplaatst bij de beek, de paden zijn
verbreed en er zijn paden toegevoegd voor een extra ommetje.
Deze worden nog voorzien van een toplaag, zodat ook rolstoelen er overheen kunnen. De geplante bomen en struiken zijn nog
winterkaal. Ook de grond ligt nog te wachten om ingezaaid te
worden met bloemrijk grasland. De werkgroep hoopt dat de temperaturen snel oplopen en dat met de voorjaarszon iedereen kan
gaan genieten in het park. Samen met de gemeente wordt een
nieuw beheerplan geschreven zodat er de komende jaren een natuurlijk park kan ontwikkelen. De werkgroep kan altijd helpende
handen gebruiken, dus misschien wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad.

E.V.

Er zijn steeds meer ouderen die zich soms eenzaam voelen
door het wegvallen van hun partner. De kinderen zijn vaak
nog druk met werk en gezin en kunnen ook niet altijd aanwezig zijn. Soms is een wandeling of een kopje koffie drinken al
voldoende om de oudere zich beter te laten voelen. In Zorgcentrum op ‘t Hoogveld is het altijd gezellig en wonen bewoners met veel plezier. Er zijn ook bewoners van wie de kinderen
verder weg wonen en vaak door de week niet kunnen komen.
Dan missen ze een maatje die met hen een spelletje speelt of
gaat wandelen. Het zorgcentrum zoekt dus maatjes voor de
bewoners. De tijd en het moment waarop vul je samen met
de bewoner in. Interesse? Hartstikke leuk! Meld je aan bij Gerry
Janszen via g.janszen@pantein.nl of 06-22545819.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

maak van uw huis een thuis

www.kimmynailsenpedicure.nl

JOS VAN BEEK KUNST
www.josvanbeekkunst.nl

0485-383571

Maandag t/m Vrijdag van 9:00 tot 18:00
Zaterdag van 9:00 tot 17:00
Breestraat 16 A -

Sint Anthonis

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Frank ‘de kapper’ runt met veel passie zijn salon in Oploo
Sinds mei 2021 is Frank Jans (weer) werkzaam in Oploo, waar hij met veel plezier en
passie zijn salon runt in een relaxte en gezellige sfeer.
“Onder het genot van een kop koffie of thee geef ik graag advies wat er mogelijk is met uw
haar en over de verzorging en ﬁnishing touch!” Enkele prijsindicaties van een salonbezoek:
knippen dames € 21,50, knippen heren € 20,00, alleen tondeuse € 15,00, knippen kinderen tot
en met 4 jaar € 16,00, knippen kinderen van 5 tot en met 12 jaar € 17,50, föhnen en watergolven € 21,50, knippen/kleuren vanaf € 58,50. Alle behandelingen zijn inclusief wassen, ﬁnishing
producten en model drogen. Permanenten is mogelijk vanaf € 75,00 (inclsuief föhnen of watergolven). “Maak ook eens een afspraak, u bent van harte welkom. Hopelijk tot ziens!”

---------------------------------------------------------------BIJ UW EERSTE AFSPRAAK, TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:
KNIPPEN € 17,50 (geldig tot en met 29 april 2022)

----------------------------------------------------------------

Pelmolen 36
5841 BD Oploo
Tel. 06-18145722
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Richard en Jolanda Thijssen gestopt met keurslagerij
“We hoopten nog op een opvolger maar na anderhalf jaar zoeken, hebben we voor onszelf beslist dat we er niet meer
mee verder gaan.” Aan het woord is Richard Thijssen. Samen met zijn vrouw Jolanda heeft hij vanaf februari 1996 de
keurslagerij gehad in Sint Anthonis.
Door Ronald Korsten
Ze hebben allebei de slagersopleiding gedaan. “Eén dag per
week naar school en geleidelijk doorgegroeid in specialisaties
als winkelbediende, worstmaker, uitbener, chef slager en slager/ondernemer. Mijn broer Nico werkte bij Jan Daamen en
kreeg destijds de vraag of hij de slagerij van Jan wilde overnemen. Hij zag er van af maar Jolanda en ik hadden er wel interesse in. Na de start in de Breestraat zijn we al vrij snel verhuisd
naar De Merret, waar de gemeente het winkelcentrum voor
Sint Anthonis beoogd had.”
Jolanda vult aan: “We hebben qua producten altijd hoge ambities gehad, maakten eigenlijk alles zelf. De slagerij was redelijk traditioneel; goede basisproducten voor een gezonde
maaltijd. Zo hadden we ook geen kant-en-klaarmaaltijden,
immers vaak met E-nummers, suikers en te veel zout. We gingen voor een hoge kwaliteitsstandaard en hadden moeite om
werk bij anderen neer te leggen. Consequentie was wel dat
we al die tijd zes dagen per week bezig waren met de zaak.
Maar ook menige zondagmorgen waren we nog aan het werk.
Het was hard werken en bovendien vaak in de koelcel en een
natte omgeving. Fysiek ga je dat in de loop van de jaren toch
merken. Op een gegeven moment ga je bij jezelf te rade hoe
lang je dit vol denkt te kunnen houden. Lastig is ook dat het
moeilijk is om aan geschoold personeel te komen. We hadden
weliswaar zij-instromers maar dan kost het al snel een jaar
voordat iemand goed ingewerkt is.”
Voor nu hebben ze zich voorgenomen om het komende jaar

weinig te gaan doen. Richard vervolgt: “Ik heb thuis en op de
zaak wat geklust en zakelijk moeten er natuurlijk nog dingen
afgerond worden en hopelijk gaat er zich toch nog een slager
melden die interesse heeft om het over te nemen.” Voor de
toekomst ziet Richard het gebeuren dat hij enkele dagen per
week gaat werken en hij geeft aan dat dat ook heel iets anders
kan worden dan wat hij gewend was. Jolanda heeft vooralsnog geen plannen: “Eerst maar eens goed tot rust komen.”
“Verrassend en overweldigend waren overigens de leuke attenties en kaartjes die we hebben ontvangen. Deze blijken van
waardering hebben ons echt goed gedaan.”

Oelbroeck is op zoek naar een bestuurslid
Oelbroeck is dé plek voor ontmoeting door en voor alle
inwoners in Sint Anthonis, met activiteiten voor iedereen.
De verbouwing is achter de rug, de organisatie is verzelfstandigd, Oelbroeck heeft taken overgenomen van de gemeente en sinds kort heeft de organisatie een coördinator
in dienst. Door de verbouwing is de kwaliteit van ontmoeting versterkt.
De organisatie heeft een nieuwe structuur met vijf bestuursleden die door de benoeming van de coördinator wat meer op
afstand staan dan voorheen. Naast de functies van dagelijks
bestuur zijn er twee bestuursleden: de ene vervult de portefeuille van de programmaraad; de andere die van de gebruikersraad. In de gebruikersraad hebben alle participanten en
medegebruikers (waaronder het verenigingsleven) zitting. De

gebruikersraad gaat over zaken als ruimteverdeling, de faciliteiten in de ruimten, het huishoudelijk reglement, tarieven, de
horeca, ict, enzovoorts. Voor dit alles vindt nauw overleg plaats
met de coördinator. Het bestuur is eindverantwoordelijk. De
portefeuillehouder in het bestuur brengt punten in vanuit het
bestuur. Omgekeerd zorgt de portefeuillehouder voor terugkoppeling van wat er in de gebruikersraad aan de orde is.
Oelbroeck is op zoek naar een bestuurslid die de portefeuille
van de gebruikersraad vertegenwoordigt. Voor deze functie
vraagt Oelbroeck iemand met bestuurlijke ervaring en een
dienstverlenende instelling, betrokkenheid bij de thematiek
en een onafhankelijke opstelling.
Voor een uitgebreider proﬁel en/of nadere informatie kunt u
contact opnemen met Ben Fransen, voorzitter bestuur Oelbroeck, tel. 06-13931659.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ikgavoorvers.nl
www.bloemenhuisdewingerd.nl

T: 0485 384719 | E: info@ikgavoorvers.nl

www.vdrijt.nl

Stevensbeekseweg 4A

5845 ER Sint Anthonis

T. 0 4 8 5 - 32 52 59 M. 06 - 13 06 70 41

Training valpreventie bij
Fysiotherapie Ronald Korsten

Uitnodiging informatiebijeenkomst
‘Sleutel tot langer thuis’

Fysiotherapeuten Marieke Brandts en Lieke van der Vecht geven
de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’. Het doel is om te voorkomen dat
u komt te vallen. En mocht u dan tóch nog vallen, wordt u geleerd om dat zo te doen dat een blessure voorkomen kan worden. Het Vallen Verleden Tijd programma is een groepstraining
voor maximaal tien personen en bevat een hindernisbaan met
situaties uit het dagelijks leven, spelvormen en valtraining. Er zijn
tien bijeenkomsten van 1,5 uur, die gegeven worden op dinsdag en vrijdag in de sporthal in Sint Anthonis. Leerzaam, maar
ook erg leuk om te doen! De start is begin april en de kosten
bedragen € 215,- per persoon. Heeft u een aanvullende verzekering van VGZ? Grote kans dat de training dan volledig vergoed
wordt! CZ vergoedt meestal een deel van de kosten. Mocht u
hier meer over willen weten, bijvoorbeeld omdat u ergens anders verzekerd bent, neem dan even contact op met de praktijk
(0485-382307). De medewerkers kijken het graag voor u na.

Alle inwoners van Sint Anthonis die 55 jaar of ouder zijn,
zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst ‘Sleutel tot langer thuis’, op donderdag 31 maart om 19.30 uur
in Oelbroeck.
Tegenwoordig wonen senioren steeds langer zelfstandig
thuis en er is minder zorg vanuit professionele organisaties
beschikbaar. Hoe zorgt ú ervoor dat u langer in uw eigen woning kunt blijven wonen of kunt verhuizen naar een geschikte woning? U heeft de regie hiervoor zelf in handen. Vanuit
het project ‘Sleutel tot langer thuis’ krijgt u hulp bij een handige woonscan en bij het versterken of organiseren van uw
sociale netwerk. Zodat u goed voor uzelf én voor elkaar kunt
(blijven) zorgen.
Lees verder op pagina 17.
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Sint Tunnis op z’n Paasbest tijdens de open atelierroute
Wie heel dicht bij huis verrassende kunst wil ontdekken en kunstenaars wil ontmoeten in hun ateliers, wordt in april op
zijn wenken bediend met de open atelierroute van de Kunstkring Sint Anthonis. Dat kan op maandag Tweede Paasdag
18 april en zondag 24 april.
Door Henny Lenkens
Het is al weer de 23e editie van het hooggewaardeerde evenement van de actieve kunstkring, die de route sinds 1999
organiseert. “Ja, ondanks de beperkingen hebben we het in
de coronajaren kunnen doorzetten”, zegt voorzitter Wilfred
Folkeringa. Dat het een blijvertje is, staat buiten kijf. “Wij willen
kunst op een laagdrempelige manier tonen en aan de man
brengen”, legt medebestuurslid én deelnemer Ben Vollenberg
uit. De variatie is groot: schilder- en tekenwerk, keramiek, glaskunst, objecten in hout, steen en metaal, evenals installaties.
“Ja, we hebben de afgelopen jaren een naam opgebouwd op
dit gebied.”
Gastdeelnemers
De meerwaarde van de kunstkring is volgens Folkeringa dat de
kunstenaars van de oude gemeente, ondanks hun individuele
instelling, de krachten bundelen door intensief met elkaar samen te werken: in het Kunstdorp, de Culturele Café-avonden
en in de Atelierroute. Zowel op 18 als 24 april worden op elf
locaties in de voormalige gemeente Sint Anthonis van 11.00
tot 17.00 uur de deuren van de ateliers gastvrij en gratis opengezet voor iedereen die nieuw werk wil komen bewonderen.
Niet alleen hun eigen werk, maar op meerdere plaatsen ook
van jaarlijks wisselende gastexposanten. Samen met de gastheer- of vrouw zijn er totaal 24 deelnemers. “De kunstenaars
nodigen zelf hun gastexposanten uit. Die formule maakt het
spannend. We laten ons graag verrassen”, aldus Folkeringa.
Geen centraal startpunt
Hoewel de kunstkring in de komende jaren het voormalige
gemeentehuis weer als centrale locatie voor de atelierroute in

Vervolg van pagina 16:
‘Uitnodiging informatiebijeenkomst ‘Sleutel tot langer thuis’’
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over een woonscan.
Hiermee bekijkt een opgeleide vrijwillig woonadviseur of uw
woning een plek is waar u veilig ouder kunt worden. Daarnaast
krijgt u informatie over het opzetten van een Voorzorgcirkel. Dit
is een cirkel van mensen om u heen waar u een beroep op kunt
doen als u praktische hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden. Hiermee kunt u nu al ‘uit voorzorg’ mee aan de slag, zodat u
zelf kunt zorgen voor een sterk sociaal netwerk.
Aanmelden
Deze avond is voor alle inwoners vanaf 55 jaar en wordt geor-

Tijdens de open atelierroute van 2021 stelde kunstschilder Saskia
Weerepas haar tuin open voor een gastkunstenaar met objecten,
samengesteld uit verschillende materialen.
gebruik hoopt te nemen, kan dat dit jaar nog niet. Folkeringa:
“Bij de verkoop is door de gemeenteraad bedongen dat de
centrale hal van het oude gemeentehuis wordt bestemd voor
kunstdoeleinden. Het is echter nog niet zover.” Het bestuur
van de kunstkring heeft daarom besloten om geen vervangend centraal punt in te richten. “Wel leggen we bij elk atelier
een overzicht van de adressen neer, dat onze gasten kunnen
meenemen”, vertelt Vollenberg. Uiteraard is het overzicht ook
op de website van de kunstkring te vinden: www.kunstkring.
com. Het is aan te raden om deze voor vertrek te raadplegen
om zeker te zijn dat u niet voor gesloten deuren komt in deze
coronatijd.

ganiseerd door de dorpsraad en KBO Sint Anthonis. Deelname
is gratis. Aanmelden is wenselijk, dit kan via: kbo.sintanthonis@
gmail.com met vermelding van uw naam, adres, aantal personen en leeftijd. Aanmelden kan tot 25 maart. Het wordt een
interactieve avond waarbij u direct praktische informatie krijgt.
De op dat moment geldende coronamaatregelen worden uiteraard in acht genomen.
Meer informatie
Het project ‘Sleutel tot langer thuis’ is een initiatief van de
KBO’s en het SWO, met ondersteuning van Mooiland, Pantein
en Sociom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wendy Huijbers (Sociom) via langerthuis@sociom.nl of
06-21267296.
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Lezerspost!
Wilt u iets delen met de lezers van Trots Sint Tunnis? Dat kan in de rubriek ‘Lezerspost’! Het kan gaan om een geboorte, huwelijk, overlijden of een andere gebeurtenis, maar ook zomaar een mooi, leuk, verrassend of ontroerend moment of een bijdrage over een actueel
onderwerp. Stuur een e-mailtje met uw berichtje (houd het kort en bondig) en eventueel foto naar redactie@trotssinttunnis.nl. De
redactie plaatst uw bijdrage dan (indien geschikt voor plaatsing) in deze rubriek.
Naar aanleiding van ‘Dries wil weten…: Paardensport Sint Anthonis’ in de Trots van februari 2022 zijn er twee ingezonden
stukken binnengekomen:

Ponyclub Saxe Gotha (1)
Op 4 maart 1962 tijdens de carnavalsoptocht reden Jan
Geerts, Frans Geerts, Jos Bos en Cor Swinkels jr (foto van
links naar rechts, gemaakt bij van Els, Urenamanege) met
een spandoek met de tekst: ‘Waar is onze leider?’. Naar aanleiding van deze oproep is de club opgericht. De naam Saxe
Gotha is zomaar aangenomen volgens het artikel, hoewel
wijlen mevrouw Buys-Jeuken als secretaresse werkzaam
was voor de club. Mijn moeder, mevrouw Hanna GeertsJenniskens, verzamelde allerlei krantenartikelen van verenigingen, leuke en minder leuke berichten uit Sint Tunnis.
Na het overlijden van ons Mam heb ik dit voortgezet en
zie... ooit komt het toch nog van pas.
Frans Geerts

bekleders waaronder de pastoor! Natuurlijk moest er ook een
secretaresse komen, die werd gevonden in Lies Jeuken uit
Boxmeer, zij was reeds lid van de rijvereniging ‘Sint Martinus’
uit Sint Anthonis. Het was Lies Jeuken die de Sint Tunnisse
ponyclub een Boxmeerse naam gaf: ‘Saxe Gotha’, vernoemd
naar haar boerderij?!?
In de jaren ’60 groeide de ponyclub enorm, tot wel 80 leden,
zelfs de Boxmeerse kinderen kwamen lopen via ‘het Broek’ en
de Noordkant naar het Kempensbos waar we trainden. Sint
Tunnisse kinderen waren onder andere de jongens van Geerts,
Piet Rongen, Jan van Geﬀen, Marianne van Dinter, Lia Arts, Nelleke Aben, Annie Maasen, Peter Derks en Martien van Els.
In de zomer gingen we vaak op concours, de vrachtwagen
van Cor Swinkels werd vol geladen met pony’s en kinderen,
we hadden de grootste lol. Tegen de avond weer terug naar
de Brink. Bij voldoende succes kregen we een ijsje of friet aan
de kraam of bij de Zwaan. Mooie herinneringen zijn de reis
naar Luxemburg, waar we overnachtten in een hooiberg bij de
familie De Martinès, en de parade in de grote stad Luxemburg.
De ritten naar ‘De Bergen in Wanroij’ door de staatsbossen waren spannend. De kinderen in de speeltuin konden voor een
kwartje een ritje maken, dit om onze clubkas te spekken.
Wat een prachtige tijd!
Jos Bos

Verkeersregels

Ponyclub Saxe Gotha (2)
In de vorige editie van de Trots las ik een stuk over het ontstaan
van de ponyclub, wat vele herinneringen opriep. Zonder volledig te willen zijn het volgende: het was Piet van Els die zich
als organisator van de carnavalsoptocht (zie het bericht hierboven, red.) geroepen voelde en zo werd Piet onze commandant. Piet sprak met mijn moeder en zo werd een vergadering
belegd in clubhuis ‘De Zwaan’. De eerste bestuursleden waren
Piet van Els, Harrie van Dinter en enkele hoogwaardigheids-

Wat gaat de tijd snel, drie jaar geleden besloten wij om samen een nieuw huisje te gaan bouwen aan de Hoefstraat.
Ons stekkie is geworden daar waar vroeger de entree van
de kistenfabriek Schuurmans was. Na een traject van inloten op een bouwperceel, het verkopen van onze oude woning aan de Randweg en het zelf bouwen van ons nieuwe
huis wonen we alweer een jaar op een prachtige plek in
‘Ons Sint Tunnis’.
Het zat ons niet tegen, de woning was nog maar net klaar
en de gemeente begon aan de reconstructie van de aansluiting van de Hoefstraat op de Breestraat. Het is een
prachtige aansluiting geworden, de inrichting voldoet aan
de eisen van deze tijd, een rijweg, voetpad, wat groen en
zelfs een leuk zitbankje. We zijn er erg blij mee.
Wat ons wel parten speelt is de verkeersveiligheid die we
ervaren rondom ons nieuwe huisje.
Lees verder op pagina 19.
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Lezerspost!

Dankbetuiging Piet van Sambeek

Vervolg van pagina 18: ‘Verkeersregels’

Na het zo plotseling overlijden van mijn lieve man, vader en
opa, was het ﬁjn om te zien dat zo velen Piet waardeerden
en met ons hebben meegeleefd. Het was troostend om de
mooie herinneringen te horen en te zien hoe geliefd hij was.
Piet ligt nu begraven in de schaduw van de kerk van Sint Tunnis, zijn en ons mooie dorp waar hij zich al die jaren voor heeft
ingezet. ‘Unne echte Sint-Tunnisse mens’, schreven velen op
een condoleancekaart en hij is gestorven in het harnas van
zijn vrijwilligerswerk. Wij willen iedereen hartelijk danken voor
de steun en betrokkenheid. De vele kaarten en bloemen hebben ons diep ontroerd, ze geven troost en hebben ons tegelijkertijd erg gesteund.
Johanna van Sambeek-Smits,
kinderen en kleinkinderen

De verkeerskundig specialisten hebben in het ontwerp
meegewogen dat de Hoefstraat een schoolroute is voor
kinderen, er is een eenrichtingsweg gemaakt tot tevredenheid van de buurt. Echter niet iedereen volgt de richting
die de verkeersborden aanwijzen en dit levert soms gevaarlijke situaties op. Je verwacht geen auto’s vanaf de bepaalde richting maar ze komen er wel vandaan. Oei!!
Mensen, in het belang van ons allen en met name de kinderen van Sint Tunnis: houd u aan de verkeersregels! Geen
van ons allen wil meemaken dat er iemand aangereden
wordt in ons mooie straatje!
Wiel en Yvonne Hubers

Dankbetuiging Eugène Linders
Graag willen wij iedereen enorm bedanken voor de overweldigende aandacht en blijken van medeleven die we
mochten ontvangen na het overlijden van Eugène. De
troostende woorden en de prachtige bloemen geven ons
de kracht en steun om verder te gaan.
Tevens willen we iedereen bedanken voor de giften aan de
Reuma patiëntenvereniging Land van Cuijk.
Fam. Linders – Ledeacker

Met yoga verbeter je de kwaliteit van je leven
Noëlle van Kasteren, yogadocent, natuurgeneeskundig
therapeut in de yogamassage en coach biedt yogalessen
aan op de mat of op een stoel. Daarnaast ben je welkom in
haar praktijk voor een ontspannende yogamassage, een
therapeutische behandeling en mentale ondersteuning.
Noëlle kijkt op een holistische manier naar jou als mens en alles wat er bij jou speelt. Zowel je manier van leven, je emotionele gesteldheid, achtergrond en je omgeving maken wie je
bent en hoe je je lichamelijk en mentaal voelt.
Past alles als een puzzel in elkaar? Dan ben je in balans. Is dat
niet helemaal het geval? Dan helpt ze graag om de kwaliteit
van je leven te verbeteren!
Samen ga je op zoek naar de oorzaak van jouw lichamelijke en/
of mentale klacht(en). Door inzicht te krijgen in de oorsprong
van je klachten in combinatie met bijvoorbeeld emotionele
belasting, leer je tijdens de yogales of behandeling waar jij aan
kunt werken om zowel fysiek als mentaal in balans te komen.

Op die manier verbeter jij de kwaliteit van jouw leven en maak
je ruimte voor ontwikkeling en nieuwe dingen.
Contact: www.noellevankasteren.nl | tel. 06-51707122
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Waar ben jij Trots op?
In deze nieuwe rubriek kun jij als creatieveling laten zien waar je trots op bent. En dat kan van alles zijn, zolang het maar creatief is!
Waar ben jij trots op? Stuur een foto van jou met je creatie, met daarbij een korte toelichting, naar redactie@trotssinttunnis.nl. Wie weet
sta jij volgende keer in deze rubriek!

Trots op mijn... tattoo
Chris Dawud heeft zijn tattoo zelf ontworpen. Hij heeft hier
goed over nagedacht. Chris: “Ik heb gekozen voor een leeuwin
met drie littekens in het gezicht. De betekenis hierachter is: een
leeuw staat voor kracht. De leeuwin heb ik laten zetten voor
mam. Mam is mijn hele leven al ziek. Maar zij houdt zich altijd
staande en dat bewonder ik enorm. De littekens staan voor het
krachtig en sterk blijven tijdens het lijden.”

KBO Winterwandeling met soep en een verrassing
Op dinsdag 15 maart organiseert de KBO een winterwandeling. Iedereen is welkom! Startplaats van de wandeling is
het parkeerterrein bij het Peelven (op de Gemertseweg na
de Peelkant de eerste weg rechts het bos in). Er kan samen
gereden of geﬁetst worden vanaf blokhut de Hoefse Hut (St.
Patrickpad 5, verzamelen om 9.00 uur). Gaat u rechtstreeks
naar de startplaats, meld dit dan even. De wandeling start
om 9.30 uur. U kunt kiezen uit een route over de verharde
weg of door het bos. Om 10.30 uur is het vertrek terug naar

de Hoefse Hut waar heerlijke snert of groentesoep met een
verrassing klaar staat. De activiteitenwerkgroep wil graag
weten hoeveel personen er meedoen, dus u kunt zich aanmelden bij Theo Jonkers, Peelkant 15, tel. 0485-381524 of 0611422124 of Gertie Fransen, Randweg 73, tel. 0485-382581 of
06-24194713, gertie.fransen@ziggo.nl. Kosten voor de soep
en verrassing bedragen € 3,00 per persoon. Voor het carpoolen betaalt u per persoon € 1,00 aan de chauﬀeur. Bij regen
wordt de wandeling uitgesteld naar 22 maart.

Dé Brabantse Bakker laat wensen uit de Wensboom uitkomen
Afgelopen december stond op de Brink wederom de
Wensboom. Men kon een wens inleveren en daar is weer
goed gehoor aan gegeven. Soms werd de invulling van
de wens nog vele malen mooier dan de wens zelf.
Zo vroeg Wendy uit Sint Anthonis brood en iets lekkers voor
iemand die het goed kon gebruiken. Lokale bakkerij Dé Brabantse Bakker aan de Lepelstraat vond dit zo’n sympathieke
wens dat zij een lekker vers brood, een zak bolletjes en twee
gebakjes ter beschikking stellen. En dit niet eenmalig, maar
zelfs een jaar lang: iedere week brood en wat lekkers!
De organisatie werd verrast met dit mooie gebaar, net als
Wendy die niet kan wachten om dit te mogen overhandigen
en te vertellen aan deze man. “Nu kan hij iedere week als hij
bezoek heeft in ieder geval een gebakje presenteren en eten,
want het leven moet je vieren. We hopen dat hij iedere week
iets kan vinden wat hij kan vieren! Wij zijn dankbaar dat we
met ons brood en gebak invulling kunnen geven aan deze

mooie wens”, aldus het bakkersteam.
Het mag wel duidelijk zijn dat deze man zeker wat te vieren
heeft iedere week, al is het dat hij weer lekkere gebakjes heeft
gekregen om te delen!
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MINSE

“Ze liepen hier over de tap”
Het roemruchte café ’t Hert gaat binnenkort tegen de vlakte. Hoog tijd om nog even te ruiken aan de geur van vroeger.
“De bladen bier vlogen door de lucht. Alles kon.”
Door Arie Cornelissen
Ze staan gebroederlijk naast elkaar op de stoep bij café ‘t Hert.
Op de gevel een bord waarop te lezen is dat er woningen en
appartementen gebouwd gaan worden. Oud-kastelein Hans
van den Eertwegh (73) en de voormalige DJ’s Henri Pennings
(63) en Christan van Gelder (63) turen door een raam naar binnen. De tap is eruit gebroken, de herinneringen zijn gebleven.
De toevallig passerende Wiel van Loosbroek, die ooit in dit
pand opgroeide, stopt even. “Och man, ik weet nog dat ik vanuit de bovenkamer door een gat zo op het biljart kon kijken”,
zegt Wiel.
Bier in jukebox
Hans van den Eertwegh nam in 1977 ’t Hert over van Paul en
Jan Arts. Volgens Hans veranderde ’t Hert snel van een praatcafé in een feestkroeg. “Mijn broer had in die tijd al singletjes
met populaire Amerikaanse muziek voor in de jukebox. Daarin
liepen we voor op andere horeca. Al gauw werd het drukker.
Van 200 bezoekers naar 400. En dat de bodem van de jukebox
soms droog gemaakt moest worden van doorgesijpeld bier,
daar maalde niemand om.”
’t Hert verzorgde tussendoor nog wel wat nevenactiviteiten
–bijvoorbeeld thee zetten voor DSV– maar de uitgaansavonden
werden steeds belangrijker.
Christan kan zich nog goed de opkomst van ’t Hert als ‘place to
be’ herinneren. “Als tiener ging ik eerst altijd naar dancing Bos
of de Sunshine Corner. Maar al snel was ’t Hert onze plek en
hoefden we voor de meiden niet meer ergens anders naartoe.
Ze kwamen naar ons.”
´t Hert proﬁteerde mee van de populariteit van Sint Tunnis als
uitgaansdorp. “In het weekend liepen er enkele duizenden jongeren rond”, weet Christan. “Vanaf het begin gooide ik het café
ook open met Kerst en Oudjaar. Dat was toen nog ongebruikelijk. De pastoor belde me een keer over herrie tijdens Kerst”,
zegt Hans met pretogen. “Was niet zo’n probleem, volgens mij
snapte hij het wel.”
Steeds meer schik
Vanaf begin jaren tachtig zorgden Henri en Christan als DJ’s
om beurten voor muziek. Henri weet nog precies hoe hij de
avonden opbouwde. “We hadden dezelfde leeftijd als de bezoekers, dus we wisten wat ze mooi vonden. Dat draaiden we.
Later op de avond kregen de bezoekers door de drank steeds
meer schik. Met ‘Twee emmertjes water halen’ van de Veulpoepers bijvoorbeeld kregen we de sfeer er super in.”
“Tot op de dag van vandaag kom ik dorpsgenoten tegen die
nog precies weten welke plaat ze aanvroegen”, vult Christan

Van links naar rechts: Christan van Gelder, Henri Pennings en Hans
van den Eertwegh: “‘t Hert is al een zachte dood gestorven.”
aan. “Thomas Vloet, bijvoorbeeld. Die roept als ik hem tegenkom nog altijd: ‘F33’, verwijzend naar het vakje waarin we de
platen achter ons hadden geordend. En dan zeg ik: ‘F33, Drivers Seat, Sniﬀ ‘n’ the tears’. Mooi man.”
In het café kwam een bont gezelschap, weet Hans. “Dorpse
mensen, studenten, geëmancipeerde dames, feestneuzen,
van alles. Maakte me ook niks uit, wie er kwam. Ik deed gewoon met iedereen mee. Als het moest stond ik te dansen op
de vloer met carnaval. En als een bandje vroeg of het goed
was of ze over de tap mochten lopen, zei ik: ‘doe mar jongen,
ik vien alles goed’.”
“Klopt”, beaamt Henri. “Ook de livebands voelden dat aan. Met
‘Keessie en the Seltens of swing’ of ‘De Drie Tieten’, ging de tent
op z’n kop, haha.”
Nieuw bruin café
Een paar foto’s van vroeger worden erbij gehaald. Doet het
geen pijn dat ’t Hert binnenkort gesloopt wordt? “Ja, natuurlijk”,
zegt Christan. “Beetje wel, al is het café de laatste jaren dicht en
is het al een zachte dood gestorven.”
Alledrie zien ze het project Bruisende Brink wel zitten. “Kijk, die
oude tijden komen niet meer terug. Maar als je eens begint
met een bruin café aan het plein, dat speciaalbiertjes schenkt
en warmte uitstraalt. Verder zijn terrasjes vóór het oude gemeentehuis een must. Dan wordt het pas gezellig.”
Hoe dan ook, bij Hans, Christan en Henri zit ’t Hert in het hart.
“We zitten te broeden op een talkshow en een reünie, voordat
het plat gaat.”
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Meer dan 100 kinderen van kindcentrum
Leander plantten bomen.
Een mooi begin, maar er is meer nodig.
Lees hieronder wat u kunt doen
IVN de Maasvallei wil naar een groener Land van Cuijk.
De redenen zijn zeer uitgebreid. Bestrijding klimaatcrisis,
bevorderen fysieke en geestelijke volksgezondheid, meer
bewegen, spelen en recreëren, betere waterhuishouding dus
minder verdroging en minder overlast en minder hittestress.

JA, IK DOE MEE!
GA DIRECT NAAR DE BOMENPLANTER
IK WIL HELPEN
AGENDA
IK HEB EEN OOGSTLOCATIE
IK DONEER

Samen met de dorpsvereniging van Ledeacker en de dorpsraad van Sint Anthonis starten
we een jaarlijkse bomenuitdeelactie waarmee jij je tuin, erf of boerenland kunt vergroenen. Hoe? Op meerdere manieren.
• Je kunt nu bijdragen door op 12 maart van 9.00 tot 12.00 gratis maximaal 10 inheemse
boompjes te komen afhalen in Ledeacker. Parkeer in de buurt van Dorpsstraat 23 en
25 en loop het weggetje tussen deze huizen in. Daar ligt een voorraad bomen.
• Wil je meer vergroenen neem dan contact op met ivndemaasvallei@outlook.com
• Heb je jonge boompje over die bij bij jou niet groot kunnen worden, breng die dan
naar Cor van de Wert, Wim Verschurenstraat 1b of Hent Baltussen, Dorpsstraat 28.
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Servicepagina
Op deze pagina vindt u diverse service-informatie over afvalinzameling en hoe u een melding over de openbare ruimte kunt doen
bij de gemeente. Ook vindt u hier diverse belangrijke contactgegevens en websites. Mist u nog iets op deze pagina? Meld dit dan
aan de redactie via redactie@trotssinttunnis.nl. De redactie bekijkt dan of dit ook kan worden opgenomen op deze pagina.

Afvalkalender

LET OP: deze kalender geldt voor alle straten met uitzondering
van de straten in het buitengebied. Voor de straten Blauwstraat, Den Hoek, Korte Striep, Lepelstraat (gedeeltelijk), Peelkant
(gedeeltelijk), Rondveld, Sambeekse Dijk, Steenakker, Stevensbeekseweg (gedeeltelijk) en Vlagberg geldt een andere route.
Bekijk hiervoor DeAfvalApp van de gemeente Land van Cuijk.
Afvalkalender via DeAfvalApp
Met DeAfvalApp kunt u op uw smartphone of tablet de afvalkalender voor uw adres opvragen. Na installatie van de
App wordt u gevraagd om uw adresgegevens (postcode
en huisnummer). Nadat u deze heeft opgeslagen, worden
de juiste ophaalgegevens opgezocht en verschijnt alle voor
u relevante informatie automatisch op het scherm. DeAfvalApp is een interactieve app met onder andere een kalender, digitale kaart en notificatiefuncties.
Legenda:

Oud papier inzameling

Meldingen via MijnGemeente app

U kunt uw oud papier iedere woensdag tussen 15.00 en 18.00
uur naar de papiercontainer aan de Remmensberg brengen.
Hier is dan een vrijwilliger van Muziekvereniging Sint Cecilia
aanwezig. Ook kunt u tijdens de openingstijden van de winkel
terecht bij de papiercontainer bij Boerderijwinkel Verdaasdonk
(Stevensbeekseweg 3a).

Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een melding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt
direct binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opgelost. Download de MijnGemeente app via de Google Play Store
(Android) of AppStore (Apple).

Belangrijke contactgegevens en websites
Gemeente Land van Cuijk
Centraal bezoekadres:
Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk
tel. 0485-854000
Postadres: Postbus 7, 5360 AA Grave
www.gemeente-landvancuijk.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664
Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

www.samensintanthonis.nl
www.dorpsraadsinttunnis.nl

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880
Afspraak maken bloedafname
www.maasziekenhuispantein.nl
tel. 06-20240544
Politie
tel. 0900-8844
Alarmcentrale: tel. 112
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Activiteitenagenda

Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?
Ga dan naar samensintanthonis.nl/agenda en meld uw activiteit hier aan.

Zaterdag 12 maart

Di 15 en wo 16 maart

Donderdag 31 maart

Bomenuitdeelactie

Brainstorm

Informatiebijeenkomst

IVN de Maasvallei deelt samen met
de dorpsraden gratis bomen uit
Locatie: tussen Dorpsstraat 23 en 25
in Ledeacker
Tijd: 9.00-12.00 uur

Dinsdag 15 maart
Winterwandeling

KBO organiseert winterwandeling
met snert/groentesoep
Verzamellocatie: Hoefse Hut
Vertrek naar startlocatie: 9.00 uur

Sociom organiseert brainstorm voor
jongeren van 12 tot 18 jaar
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 19.30-21.00 uur

Woensdag 30 maart
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Sint Cecilia neemt afscheid van dirigent
Op woensdag 23 februari heeft het harmonieorkest van Muziekvereniging Sint Cecilia afscheid genomen van dirigent
Frank Steeghs. Met enorm veel passie en gedrevenheid heeft
Frank het orkest gedirigeerd. Daarmee heeft hij bijgedragen
aan de muzikale groei van het orkest en de vereniging.
Het orkest heeft samen met Frank veel muzikale hoogtepunten bereikt en een prachtige verscheidenheid aan concerten
en evenementen verzorgd. Denk hierbij aan concerten als
Maestro, Cecilia & Friends, Sound Tunnis Proms en Zing A Long
Uut Ouw Lief. En niet te vergeten de vele gezamenlijke concerten, zoals met het Boxmeers Vocaal Ensemble en als hoogtepunt met Philharmonie Zuid-Nederland.
De vereniging heeft veel waardering voor Franks muzikale capaciteiten en respect voor wat hij uit het orkest naar boven
heeft weten te krijgen. Tijdens het afscheidsconcert, wat door
de nog geldende maatregelen in klein comité plaats heeft gevonden, is stil gestaan bij alles wat er samen is beleefd. Sint
Cecilia bedankt Frank voor zijn inzet de afgelopen 13 jaar!

Trots-sponsor worden of adverteren?
Draag ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en word
ook Trots-sponsor! Of wilt u uw bedrijf, product of dienst
met een advertentie onder de aandacht brengen van de
Sint Tunnisse inwoners? Ook dat kan!
Kijk op www.trotssinttunnis.nl voor de mogelijkheden
of stuur een e-mail naar adverteren@trotssinttunnis.nl,
dan informeren wij u graag!

Informatieve bijeenkomst ‘Sleutel
tot langer thuis’ voor 55-plussers
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

De volgende Trots Sint Tunnis
komt uit in het weekend van
2 april. Kopij aanleveren
kan t/m 20 maart per e-mail via:
redactie@trotssinttunnis.nl.

Jonge meedenkers gezocht: Sint
Anthonis ‘the place to be, of nie’?
Sociom is op zoek naar jongeren tussen 12 en 18 jaar die
deze vraag kunnen beantwoorden. En er zijn nog veel meer
vragen. Wat hebben jongeren bijvoorbeeld nodig om zich in
Sint Anthonis nóg meer thuis te voelen, zich niet te hoeven
vervelen en lol te hebben met vrienden?
Sociom nodigt op dinsdag 15 en woensdag 16 maart (beide
avonden van 19.30 tot 21.00 uur) jongeren tussen 12 en 18
jaar uit bij Oelbroeck om over deze vragen mee te denken,
zodat zij hun activiteitenaanbod samen met jongeren kunnen opzetten. Meld je aan via evyweerepas@sociom.nl.

Reageer op het KernenCV!
Betaalbare woningen voor jong en oud. Zorgvoorzieningen voor ouderen. Scholen. Sport- en cultuurvoorzieningen. Verkeersveiligheid. Zomaar een greep uit de vele
onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in
Sint Anthonis.
Het ‘bouwteam’ met inwoners heeft hier de afgelopen tijd over
nagedacht. Dit team heeft de behoeften van Sint Anthonis in
beeld gebracht en er een curriculum vitae (KernenCV) van gemaakt. Herken jij je als inwoner in dit CV? Laat het ons weten!
Reageer uiterlijk zondag 6 maart op het KernenCV van Sint
Anthonis via www.onslandvancuijk.nl. Je kunt reageren door
jouw kern te selecteren op deze website. Na zondag 6 maart
worden alle reacties verwerkt in het deﬁnitieve KernenCV en
aangeboden aan het gemeentebestuur.

