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Er gebeurt zoveel in ons mooie Sint Tunnis
Soms is het makkelijk, dan hoef ik niet na te denken waar ik het
in het voorwoord over wil hebben. Maar deze keer is er zoveel
om hier te bespreken. Ga ik het hebben over het goede nieuws
bij Oelbroeck, wat na een jaar van verbouwen een prachtige
aanwinst voor ons dorp is?

Moet ik het hebben over de dodenherdenking op 4 mei? Of
over de problematiek rond de Sint Tunnisse kermis, want hoe
pakken we dat dit jaar aan? Misschien over het verenigingen
service bureau, waarmee Dorpsraad Sint Tunnis het verenigingsleven in het dorp wil steunen.

Of moet ik de aandacht vestigen op de komst van de Oekraiense vluchtelingen. Op de ellende die zij doorstaan hebben
en de rust die zij vinden in hun nieuwe tijdelijke huisvesting
op camping ’t Buuteland (zie bovenstaande foto)? En over de
geweldige wil van heel veel Sint Tunnisse mensen om hen op
te vangen, bij te staan en de waardevolle contacten die dat
over en weer oplevert?

U leest het al, ik kom er niet uit deze keer. En eigenlijk is dat
een goed teken, dat toont dat er veel gebeurt in ons dorp en
de vitaliteit die we met z’n allen hebben. En och, onwillekeurig
schrijf je zo een voorwoord dat eigenlijk een soort inhoudsopgave van deze Trots is. Laat dat nou net de bedoeling zijn. Veel
leesplezier.

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

Miele uit
voorraad
leverbaar
Electro World Jan Berkvens | Koorstraat 69 Boxmeer | 0485-571634 | www.janberkvens.nl
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Sint Tunnis Dorpsfeest komt in de plaats van de kermis
In het tweede weekend van juli wordt er een groot dorpsfeest georganiseerd. Dit als alternatief voor de niet meer
rendabele kermis.
De kermis in Sint Tunnis heeft veel last van een landelijke
trend, namelijk de aanhoudende terugloop van het kermisbezoek. Veel plaatsen merken dat hun inwoners andere keuzes maken. Daardoor is er voor de kermisexploitanten bijna
geen droog brood meer te verdienen. De uitbaters richten
zich op de locaties waar zij nog wel een boterham kunnen
verdienen. Vervelend, maar begrijpelijk. Dat maakt dat de
dorpsraad dit jaar zoekt naar een alternatieve invulling. In

goed overleg met de gemeente en de voormalige exploitanten die Sint Tunnis ‘regelden’, is de horeca samen met het
Brinkteam aan de slag gegaan om het tweede weekend van
juli toch een mooi programma te presenteren. Met voor ieder
wat wils. Beschouw het maar als experiment om voor elke
leeftijd iets te hebben. Er wordt gedacht aan een heus dorpsfeest met laagdrempelige attracties en vertier.
De dorpsraad is druk met het uitwerken van ideeën en plannen, maar wil dit alvast kwijt: noteer 8, 9 en 10 juli in uw agenda voor het eerste Sint Tunnisse Dorpsfeest, want dat wilt u
niet missen. In de volgende editie van de Trots wordt er meer
bekend gemaakt.

Opening terrasseizoen met een
feestelijke bruisende Brink!
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de ‘bruisende’ Brink,
maar er worden mooie vorderingen gemaakt. Er is nieuwe bestrating gelegd, nieuw meubilair gekocht en de terrassen zijn
vergroot. Tijdens het paasweekend hebben vele Sint Tunnisse
inwoners en mensen uit de hele regio kunnen genieten van
het prachtige weer op een bruisende Brink, met live entertainment voor jong en oud!
Onder andere bij Friends werd genoten van een drankje op het terras.

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

DSV zoekt vrijwilligers voor de
zaterdagochtend
DSV is op zoek naar jou! Heb jij zin om gevarieerde taken te
verrichten op zaterdagochtend voor de voetbalclub? Je bent
van harte welkom als ‘veldbeheerder’.
De belangrijkste taken zijn: ontvangen van tegenstanders/
bezoekers en scheidsrechters; zorgen dat de sleutels klaarliggen achter de balie,
kleedkamers open maken
voor bezoekers en eventueel borg innen; verzorgen van wedstrijdballen;
aanspreekpunt namens
DSV. Het gaat over enkele
dagdelen tijdens jeugdwedstrijden. Dus wil je
zelf graag veldbeheerder
worden of ken je iemand
die DSV wil helpen? Meld
je dan aan bij Marco Giesbers ( 06-53700478).

niemand
zag
de Biep
nog zitten..
nu wel!

Kom je meedoen?
Spring is
onderdeel van
KC Leander

Kinderopvang Leander
Spelen is leuk en met de juiste begeleiding ook heel leerzaam! Bij Spring krijgt je kind in gezellige
groepen volop de ruimte om naar hartenlust te spelen, zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen.
Kinderopvang Leander biedt dagopvang, peuteraanbod en buitenschoolse opvang binnen
MFC Oelbroeck.
• Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar: halve en hele dagen opvang voor je kindje.
• Peuteraanbod voor kinderen van 2-4 jaar: vijf ochtenden per week geopend. Hier kunnen peuters met
leeftijdsgenootjes spelenderwijs voorbereiden op de basisschool.
• Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar: opvang voor én na schooltijd. Na school kunnen
kinderen naar sport- en muziekclubjes binnen MFC Oelbroeck.
• In het gebouw bij de opvang zijn ook de bibliotheek en sporthal te vinden.
• Tijdens vakantieopvang voegen we samen met bso De Sprong uit Wanroij. Elke vakantie is er een nieuw
vakantieprogramma met supertoﬀe activiteiten!
• De dagopvang en de bso zijn het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag.
• Er is een vast team met pedagogisch professionals, dus altijd vertrouwde gezichten op de groep.
• We bieden een handige ouderapp die ondersteunend is in de communicatie met de groep.
• Fijne locatie met gezellige ruimtes die helemaal zijn afgestemd op de verschillende leeftijden.
• Spelen en ontwikkelen d.m.v. VVE-programma Uk & Puk en Spring Actief.
Meer weten? Neem dan een kijkje op spring-kinderopvang.nl en vraag een vrijblijvende rondleiding aan!

nieuwsgierig naar jou
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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: Ben Fransen en Henk van Haare
De duim van deze maand gaat naar twee vrijwilligers. Of eigenlijk naar héél veel vrijwilligers, want deze twee belichamen
in feite een hele grote groep inwoners. Dan gaat het natuurlijk

over alle vrijwilligers van Oelbroeck.
Of het nou de baliegroep is, de horecagroep of de werkgroep van de hobbyclub, in het nieuwe Oelbroeck zwaaien de vrijwilligers de
scepter. Maar de heren Ben Fransen (rechts op de foto) en Henk
van Haare (links) hebben er de laatste jaren bijna een dagtaak
aan gehad om de verbouwing van Oelbroeck in goede banen
te leiden. Natuurlijk is er veel te doen geweest hierover, maar
uiteindelijk telt het resultaat. En dat mag er zijn, was ook de
mening van alle bezoekers in de openingsweek. Wat een transformatie, wat een uitstraling en wat een mogelijkheden. Daar
komt nog bij dat, door de tomeloze inzet van Ben en Henk,
de verzelfstandiging van de organisatie vorm heeft gekregen
en er nu echt staat. Het aantal inwoners dat een rol wil spelen
in deze vrijwilligersorganisatie is fors toegenomen en je kunt
gerust stellen dat dit huis van ons allen is. Ben en Henk hebben met hun kennis, achtergrond en vooral hun volhardende
wil om deze transformatie naar het nieuwe Oelbroeck goed af
te ronden, een geweldige prestatie geleverd. U kunt daar allen
getuigen van zijn en vooral nog jaren plezier van hebben.

Volleybalsters zoeken nieuwe teamgenoten/trainingsmaatjes
De dames-recreanten van Somas Activia zijn op zoek
naar nieuwe teamgenoten/trainingsmaatjes. Gezelligheid en sportiviteit gaan hand in hand.

men met het secretariaat via: secretariaatvcactivia@gmail.
com of 0485 - 384511.

Vind je volleybal net zo’n leuk spelletje en zou je dit iedere
week willen doen in een gezellige groep? Train dan een paar
keer vrijblijvend mee en besluit dan of je lid wilt worden van
de dames-recreanten van Somas Activia. De trainingen zijn
iedere donderdag van 20.00 tot 21.30 uur in de Activiahal in
Sint Anthonis, met een eigen trainer. Na de training drinken
de volleybalsters vaak nog wat in de kantine van Activia. Je
kunt er voor kiezen om alleen te trainen, maar er is ook een
recreantencompetitie waaraan dit team meedoet. De wedstrijden worden gespeeld van september tot en met mei op
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag van 19.45 tot
23.00 uur in de sportaccommodatie van het Merlet College
in Cuijk. Er zijn per seizoen acht tot negen wedstrijdavonden.
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opne-

Leuke en leerzame BHV-cursus
Ieder jaar wordt er door Stichting Middelpunt een dag
voor bedrijfshulpverlening (BHV) georganiseerd waaraan vrijwilligers en overige belangstellenden uit het
dorp mee kunnen doen.
Vorige maand heeft een 17-tal enthousiaste (nieuwe) BHVers meegedaan aan deze herhalingsles. Tijdens deze leuke
en leerzame dag zijn de BHV-ers voor een jaar bijgeschoold.
Onderdelen zijn EHBO, brand en ontruiming. Stichting
Middelpunt verzorgt deze lessen voor zowel nieuwe BHV-ers
als voor BHV-ers die de herhalingscursus willen volgen. Wilt u
meer info? Stuur een e-mail naar info@stichtingmiddelpunt.nl.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ikgavoorvers.nl
www.bloemenhuisdewingerd.nl

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

www.vdrijt.nl

maak van uw huis een thuis

www.kimmynailsenpedicure.nl

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

JOS VAN BEEK KUNST
www.josvanbeekkunst.nl

0485-383571
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De meimaand en de mijmaand
De meimaand is genoemd naar Maia, de dochter van Atlas
die de wereld draagt, en later bij de Romeinen de godin van het
ontwaken van de lente. Als zodanig is deze benaming in onze
cultuur terecht gekomen en worden in talrijke plaatsen de
meiboom opgericht. Als u dit leest zijn de dorpsactiviteiten in
Sint Tunnis van eind april voorbij. Daaronder de officiële opening van gemeenschapshuis Oelbroeck, zonder MFC of MFA,
de Dorpsraadvergadering, Open atelierroute en Koningsdag.
Activiteiten om het dorpsleven in stand te houden of te verbeteren. Maar er zijn verschijnselen in de huidige samenleving
die het algemeen belang vermengen met eigen belang. Denk
aan de affaire op nationaal niveau met de mondkapjes. Een
enkele keer ziet men ook in Sint Tunnis dergelijke ontwikkelingen. Zelf schrok ik van een deurtekst met “Nee”, en vervolgens
vier keer “Ik wil geen…..” of “Ik wil niet ….” en eindigend met

‘We want you’ voor verenigingen
Vanuit Dorpsraad Sint Tunnis is een werkgroep actief die
zich bezighoudt met het ondersteunen van de verenigingen in Sint Tunnis.
Eind 2021 is er een verenigingsavond geweest, waar diverse
verenigingen aanwezig waren. Hier kwam onder andere naar
voren dat verenigingen niet altijd de tijd en capaciteit hebben
om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven. Om deze
verengingen hierbij te ondersteunen, heeft de werkgroep zes
personen bereid gevonden die samen een commissie vormen.
Zij hebben allen bestuurlijke ervaring en een groot netwerk.
Deze commissieleden durven op mensen af te stappen die
normaliter niet gevraagd zouden worden. Zij kunnen de verenigingen ook tips geven om zelf beter te werven.
Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Evelien
Baltussen, Gijs Naus, René Ponsen, Johan Sterke, Jos Verbeeten
en Huberiet Vollenberg en heeft de passende naam: ‘We want
you’.
Mocht een vereniging problemen hebben met de bezetting van het bestuur, dan kunnen zij contact opnemen via
wewantyou@dorpsraadsinttunnis.nl. Vervolgens gaat de commissie hiermee aan de slag en bepaalt wie van hen deze vereniging het beste kan ondersteunen.

7

een vriendelijk “Dank U“. Zouden vergelijkende personen ook
geen hulp willen van de gemeenschap en te denken valt aan
medische of sociale hulp, gebruik maken van de gemeenschappelijke infrastructuur of andere hulp van allerlei maatschappelijke instanties. Het algemeen belang van weleer lijkt
soms plaats te maken voor het individueel belang, het eigen
belang en getuige allerlei egodocumenten. Dat wil uiteraard
niet zeggen dat het algemeen belang altijd het individuele belang mag schaden en denk in dit geval aan de toeslagenaffaire. Maar in een menswaardige samenleving met goede justitiële instanties kan dat voorkomen of hersteld worden. Uit het
verleden herinner ik me nog de beleefdheidsvorm om bij het
schrijven nooit met “Ik” te beginnen. Opvallend toen het boek
verscheen “Ik, Jan Cremer” met smeuïge details van zijn reisverhaal en nu onlangs “Ik ga leven” van Lale Gül als een soort
bevrijding uit haar streng islamitisch gezinsleven. Een duidelijke toename van de eerder genoemde egodocumenten. Natuurlijk mogen in een samenleving de individuele rechtvaardige belangen van een persoon niet onderdrukt worden en in
een menswaardige samenleving zouden de belangen van het
individu inclusief moeten zijn. Vandaar een meimaand met
het ontwaken van het leven en een beetje het ontwaken van
mij in een fijne samenleving in Sint Tunnis.
mama

Mooie opbrengst Week van de
Goede Goelen Sint Anthonis
De opbrengst van de Week van de Goede Doelen ‘22 heeft
alle verwachtingen overtroffen en is een stuk hoger dan
in 2021.
Donderdag 8 april kende een stormachtige avond, zelfs de
trampoline achter in de tuin werd even van de grond gelicht, precies op het moment dat er goed nieuws binnen
kwam vanuit de penningmeester van de Stichting De Week
van de Goede Doelen Sint Anthonis. Direct na sluiting van
het inleveren van de enveloppen van de actie was hij namelijk aan het tellen geslagen en tot een werkelijk ‘stormachtig’ resultaat gekomen. Zoals het er nu uitziet wordt de opbrengst van de actie in 2021 met ruim € 2.000,- overtroffen.
Het exacte bedrag laat nog even op zich wachten, dit wordt
later nog bekend gemaakt. Maar duidelijk is in ieder geval
dat de inwoners van Sint Anthonis de Goede Doelen ‘22 niet
in de kou hebben laten staan. De weer en wind trotserende
125 collectanten heeft u niet voor niets bij u aan laten kloppen. Voor hen een groot applaus. En voor alle gulle gevers
in Sint Tunnis een oprecht DANK JULLIE WEL!

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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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...’:

Cicero Sint Anthonis

DSV gaf de pen door aan Cicero Sint Anthonis en dus ga ik op
bezoek bij Bart Cox, mede-organisator van de avonden.
Wanneer is Cicero ontstaan en met welk doel?
“Cicero is in 2015 ontstaan. Het is een initiatief in Sint Anthonis van
een aantal mensen met het doel het publiek te boeien, amuseren
en wellicht de ogen soms te openen. Bij Cicero staan wereldse
zaken én gebeurtenissen in de eigen regio centraal. Cultuur, politiek, maatschappij, sport en wetenschap komen bijvoorbeeld aan
bod. Boeiende thema’s, spraakmakend gepresenteerd vanuit een
verrassend perspectief. Verhalen die stof geven tot nadenken, die
je bewust maken van het leven om je heen.”
Hoe komen jullie dan aan die sprekers?
“Vooral door netwerken. De sprekers komen allemaal vrijwillig.
De gunfactor is er vaak door een sociaal netwerk. Dat maakt
het ook wel steeds lastiger. We hebben nu de teller staan op 29
avonden en om steeds weer een spreker te vinden die boeit,
is natuurlijk soms wel lastig. Maar het is ons nog steeds gelukt.
De 29 sprekers die we al hebben gehad waren veelzijdig en
voor ieder wat wils. Je wilt mensen inspireren door mensen te
laten vertellen over hun passie.”
Welke onderwerpen moet ik mij erbij voorstellen?
“Dat is dus heel veelzijdig”, vertelt Bart. ‘Ik zal er een paar opnoemen zodat je een beeld krijgt. Edo de Vries (directeur van
een TBS kliniek), Uri Rosenthal (voorzitter Vitale Varkenshouderij), Frits van Eerd (directeur Jumbo), Pauline Terwijn (voorzitter
raad van bestuur van Pantein) en bisschop Gerard de Korte.”
Waar komt de naam Cicero vandaan?
“Cicero komt af van Marcus Tullius Cicero (106 v Chr.-43 v Chr.).
Hij was van vrij eenvoudige komaf en zou zich moeten bewijzen
en moeten leren van anderen om hogerop te komen. Hij werd
beroemd toen hij aanklager werd van de Romeinse gouverneur
van Sicilië, Verres. Hij werd door zijn juridische redevoeringen zo
bekend, dat hij overstapte naar de politiek. Er is een soort magie
als je een goede spreker hoort. Een goede spreker is machtig
en is zich bewust van die macht. Hij wisselt snelheid, volume
en toonhoogte af, spreekt duidelijk en zonder accent. Hij heeft
contact met het publiek, begrijpt wat er speelt. Op deze manier
is Cicero een voorbeeld voor sprekers in onze tijd en staat hij
symbool voor het soort lezingen dat Cicero Sint Anthonis wil
organiseren. Vlammend, inspirerend en interessant.”

Professor van Mourik was een van de sprekers bij Cicero.

Werken jullie nog samen met anderen in Sint Tunnis?
“We werken samen met sponsors die ons (op hun eigen manier) een bijdrage geven om deze avonden te kunnen organiseren. De sprekers komen vrijwillig maar ze krijgen wel een
presentje voor hun komst: een kunstwerkje van Sint Tunnisse
kunstenaars. En dat kunnen we dankzij onze sponsors geven.”
Wat moeten we nog weten?
“Je netwerk is groter dan je denkt, dat is bij iedereen zo. Het is
de kunst om daar zo mee om te gaan dat je jezelf blijft inspireren. Wij als Cicero organiseren zes keer per jaar een avond
waar gewone mensen bijzondere verhalen komen vertellen.
Iedereen is welkom op deze avond en de toegang is gratis!”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij willen de pen doorgeven aan de KBO van Sint Tunnis.”
Mama vroeg ooit of ik met haar mee ging, zij gaat altijd naar de
avonden van Cicero. Ik ben meegegaan naar de spreker Gijs Ronnes.
Nu nog denk ik soms aan iets wat ik die avond van hem hoorde.
Sindsdien vergezel ik mijn moeder elke keer, dus dat de avonden
inspireren kan ik bevestigen. In ieder geval inspireren ze mij.
Contactgegevens Cicero Sint Anthonis
www.cicerosintanthonis.nl | info@cicerosintanthonis.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis | Deurne | Best | www.htbaccountants.nl

www.kempenkuppers.nl

Sint Anthonis
(0485) 38 22 72
Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

www.vindmakelaardij.nl
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Nieuwe ‘TIP’ in Oelbroeck

Cursus over bloemen en insecten

Er valt veel te beleven in Sint Anthonis en het Land van
Cuijk. De prachtige Staatsbossen, een mooie bruisende
Brink, het ZooParc en het Oorlogsmuseum in Overloon,
diverse campings en nog veel meer. Informatie hierover
is te vinden in Oelbroeck, bij het nieuwe Toeristisch Informatiepunt.

Achter het bezoek van insecten aan bloemen gaat een
complete wereld schuil. Wie meer wil weten kan meedoen
met een cursus van IVN De Maasvallei.

Tegelijk met de opening van het vernieuwde Oelbroeck is
hier een Toeristisch Informatiepunt geopend. Dit is naast De
DorpSHOP en de Heksenboom het derde Toeristisch Informatiepunt (TIP) in Sint Anthonis. U vindt hier folders met
wandel- en fietsroutes, folders over uitjes, et cetera. De gastvrouwen en gastheren bij de receptie kunnen u ook helpen
met informatie over onder andere attracties, speeltuinen,
musea en accommodaties in de gemeente. Evenementen,
de agenda van Sint Anthonis en die van het Land van Cuijk?
U vindt het bij het TIP. De informatie van het Toeristisch InformatiePunt is bestemd voor toeristen EN voor alle inwoners van Sint Anthonis. Graag tot ziens in Oelbroeck!

Cursusleider Rien Kerstens vertelt over het gedrag van insecten
dat tot in detail is afgestemd op de ontmoeting met bloemen,
over lokken en verleiden, van roltong tot zuigsnuit en over
belonen en misleiden. Insecten en bloemen die elkaar min of
meer toevallig tegenkomen, maar ook soorten die voor elkaar
geschapen zijn. Tijdens de excursie kunnen de deelnemers iets
van die wederzijdse afstemming in levenden lijve zien. Het zal
echter ook en vooral een ontmoeting zijn van verwonderen
en bewonderen.
Deze minicursus wordt georganiseerd door IVN De Maasvallei op 2, 9 en 11 juni. Op 2 en 9 juni begint de avond om
20.00 uur in Het Natuurpalet, De Raetsingel 5 in Boxmeer.
De excursie is op 11 juni van 10.30 tot 12.30 uur. De cursus
kost € 20,- inclusief reader. Je kunt je aanmelden per e-mail:
ivndemaasvallei_educatie@outlook.com.

De heemkundevereniging over...:

De Kerstenshof aan den Ortkant
In Sint Tunnisse schepenakten vinden we tussen 1772 en 1783
de naam Kerstenshof (zie afbeelding), waarbij het gaat over
een bouwhof (= boerderij) aan de Ortkant (= Noordkant). De
naam Kerstenshof is in Sint Tunnis in onbruik geraakt. Dus
ja, wór kumt de naam Kerstenshof vandán; zój ut un verwiêzing nór de bewoeëners zien? Ja, dat laatste is het geval. De
naam moet welhaast verwijzen naar een zekere Kersten oftewel Christiaan, een voormalige eigenaar. Maar wie? Daarvoor
moeten we terug in de tijd.
Kersten Roeffen
We schrijven 1727 als een zekere Kersten Roeffen uit Sint Tunnis
en zijn Beugense vrouw Margriet Ridders ‘seker huijs, schuur,
erf en aangelegen land’ kopen (zie afbeelding). Welk bedrag
het paar ervoor moest neertellen, wordt niet vermeld, maar
in 1706, twintig jaar eerder dus, was het geheel al voor maar
liefst ƒ 1200,- van de hand gegaan. De verkoopster, Liske Roeffen (†1727), weduwe van Willem Jans van den Domhof, was
een kinderloze tante van Kersten. Mogelijk woonden Kersten en
Margriet daarom al sinds hun huwelijk in 1723 op de boerderij
en was het de bedoeling dat Liske bij hen zou blijven wonen. Helaas was de inkt van de akte nog maar amper droog toen Liske
(69 jaar) anderhalve maand na de verkoop overleed. In 1730,
na zeven jaar huwelijk, sterft ook Margriet, bijna twee maan-

den na de geboorte van hun derde kind. Ze is dan 35 jaar.
Kersten Roeffen (†1769) hertrouwt en krijgt nog drie kinderen.
Zijn kinderen, die zich zowel Kerstens als Roeffen noemen, verkopen de bouwhof in 1770. De naam Kerstenshof verschijnt
pas ná Kerstens overlijden in officiële akten.
Waar stond de Kerstenshof?
De Kerstenshof stond tussen de huidige Noordkant 26 en 27
(zie kaartje). Pas in 1917 werd de boerderij die op die plaats
stond gesloopt door toenmalig eigenaar Ties Josephs. Kijk
maar eens of ge de plaats van de Kerstenshof kunt ontdekken
tijdens een fietstochtje over de Noordkant!
Angeline Aben en Rob Ermers
Heemkundekring Sint Tunnis in 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

Coaching en workshops
om jezelf te kunnen zijn

YORT
yoga sport

in Boxmeer

in St. Anthonis

Ans van Summen
P R A K T I J K

www.ansvansummeren.nl

www.harrieentoon.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-lifecoaching.nl
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Gemeente Land van Cuijk
verbetert vergunningverlening
Sinds de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk
zijn er problemen met vergunningverlening. Op dit moment zijn er ruim 1.000 aanvragen in behandeling. Om
deze achterstand in te kunnen lopen is er een verbeterplan opgesteld.
In dit verbeterplan staan de volgende acties:
- De conceptaanvragen worden stopgezet bij WABO-vergunningverlening. Dit geldt alleen voor nieuwe conceptaanvragen. De conceptaanvragen die al zijn ingediend worden
nog gewoon behandeld. Hierover wordt de komende tijd
contact opgenomen met de aanvragers.
- De intake voor de vergunningaanvraag wordt verbeterd. Dit
leidt tot snellere besluitvorming.
- Er wordt gewerkt met flitsvergunningen bij eenvoudige
plannen als een dakkapel bijvoorbeeld.
- Er wordt duidelijk gecommuniceerd welke bouwplannen
vergunningvrij zijn. Zo weet je beter waar je geen aanvraag
voor hoeft in te dienen.
- Er wordt een inloopspreekuur voor pré-mantelzorgwoningen en mantelzorgwoningen georganiseerd, met extra ondersteuning en informatie voor aanvragers die minder digitaal vaardig zijn.
- Er is een vergunningverlener in het klantcontactcentrum
aanwezig. Zo kun je de vragen over een vergunning meteen aan de vergunningverlener stellen en hoeft er niet te
worden doorverbonden.
Meer informatie
De komende tijd worden op www.gemeentelandvancuijk.nl
de nieuwe maatregelen uitgelegd. Ook worden daar waar nodig nieuwe formulieren geplaatst. Updates zijn ook te volgen
via de social mediakanalen van de gemeente.

Jonge helden blussen kerkbrand
Trots op deze Sint Tunnisse helden! Sebastiaan Boot, Michiel
Tieleman en Nick van Hees handelden dinsdagavond 12 april
snel en doeltreffend toen zij rook zagen bij de kerk in Sint Anthonis. Ze zochten meteen hulp bij café Friends en blusten de
brand met emmers water. Door hun kordate optreden is de
schade beperkt gebleven. Burgemeester Wim Hillenaar zocht
de jongens de volgende dag op, net als een aantal fotografen
en cameraploegen, waaronder van het Jeugdjournaal. Veel
belangstelling dus voor deze lokale helden. En terecht!
Op de foto van links naar rechts: Sebastiaan, Michiel en Nick.
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Column | Biblioplus

Buiten
In het voorjaar snakken we allemaal naar de zon en naar
een temperatuur waarin je je zo heerlijk kunt koesteren. En
ook bij de bieb komt dat verlangen naar boven. Hoe toepasselijk is dan het thema ‘Buiten’, waarvoor in de maanden april, mei en juni is gekozen.
Hoe kan een bibliotheek, waar alles zich binnen afspeelt,
nu kiezen voor het thema ‘Buiten’? Nou, heel eenvoudig
door daar op allerlei manieren op in te spelen. Zo gaat
kwarTAAL dichter Peter Verstraten de komende maanden
spelen met woorden die alles met buiten te maken hebben. En wie weet zijn er lezers die hun dichterlijke talenten
nu eens naar buiten willen laten komen, hun ‘buitengedicht’ is welkom bij redactie@dekneep.nl.
Maar ook zonder dichterlijke talenten kun je bij de bieb
- binnen - genieten van buiten. Loop eens langs al die tuinboeken, waarin je niet alleen adviezen krijgt hoe je van je
tuin een klein paradijs kunt maken, maar waar je alleen al
bij het zien van al die schitterende foto’s een buitengevoel
krijgt. En dan te bedenken dat je die boeken tot zes weken
mag lenen.
En tot slot, even verklappen, mijn ‘buitengevoel’ overkwam
me bij het lezen van Maarten ’t Hart’s ‘De Droomkoningin’,
uitgegeven al in 1980. Geen zwaarmoedige roman zoals
we zo gauw van deze schrijver verwachten, maar een ontwapenend boek waar je lekker in je luie stoel - buiten - van
kunt genieten.
E.V.

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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“We hebben in de oorlog de vliegtuigen zien neerstorten”
Eindeloos voorbijtrekkende Duitse militairen, dekking zoeken in de schuilkelder, brandende vliegtuigen. De Tweede
Wereldoorlog had impact op Sjaak van Kempen. De indrukken die hij als jonge boerenzoon opdeed, staan in zijn
geheugen gegrift. “De oorlog in Oekraïne laat zien dat de lessen nog niet geleerd zijn.”
Door Arie Cornelissen
“’Het is oorlog. Kom snel allemaal naar binnen’,
zei pa”, herinnert Sjaak van Kempen (90) zich.
Het was vrijdag 10 mei 1940. Een zonnige dag.
“We stonden buiten op de stoep, voor onze
boerderij op de Sambeeksedijk. Ik zie mijn korte
broek nog wapperen, op het moment dat ik de
ontploffingen hoorde. Meerdere bruggen in de
regio werden opgeblazen door Nederlanders
om barrières op te werpen voor de Duitsers. Zo
werd ook de Witte Brug in Boxmeer, hemelsbreed
niet ver van ons vandaan, verwoest. De hele dag
kwamen vliegtuigen over. Ik was niet bang, maar Sjaak van Kempen: “De verwoestingen van toen lijken op die van nu.”
vond het wel spannend. Al was ik pas acht jaar, ik
Helemaal stil
had direct in de gaten dat er iets loos was. Pa was veel met de
De oorlog bleef op momenten spannend. De grote zoeklichburen aan het praten. Naar buiten mochten we niet.”
ten op het Rondveld, de aanleg van en de sabotageacties
Die eerste oorlogsweek lag het leven zo’n beetje stil in Sint Anop het noodvliegveld aan de Sambeeksedijk, neerstortende
thonis. “Het ritme was weg”, zegt Sjaak. “De school werd na een
vliegtuigen, de angstige buren die regelmatig dekking kwaweek wel weer opgepakt. Op het plein van de jongensschool
men zoeken in de kelder van Van Kempen, de evacuees in
vroegen enkele Duitse militairen of we een paar liedjes voor
huis. Maar het meeste indruk maakte de plas bevroren bloed
hen konden zingen. Ze waren erg vriendelijk. Wij zongen uit
die Sjaak en zijn broers zagen liggen toen ze bij een uit de
volle borst. Ze maakten er foto’s van. Later besef je dat die mislucht geschoten vliegtuig gingen kijken. “We waren er echt
schien wel gebruikt zijn voor propaganda.”
helemaal stil van.”
In september 1944 werd Sint Anthonis bevrijd. “Van een EnBommen op Sint Tunnis
gelse militair kregen we chocolade, sigaretten en marmelade.
De oorlog was en bleef heel dichtbij. Zelfs tot in de kerk van
Dat was heel speciaal. We waren blij, maar het was ook een
Sint Anthonis. “Pastoor van Delft was fel anti-Duits. Ik hoor hem
verwarrende periode, want Overloon was op dat moment nog
nog roepen tijdens de mis. Hij had het over ‘martelaren’ en ‘de
níet bevrijd. De bulderende kanonnen en tanks stonden van
beestachtige praktijken die de bezetter bezigde’. Niet lang
de Sambeekse hei tot Oploo opgesteld voor het Overloonse
daarna werden er drie bommen gegooid, waarvan er één tot
offensief. Ook recht voor ons huis. Het lawaai was enorm.“
ontploffing kwam. Vlakbij het Rondveld. Ja, dat moeten vergeldingsbommen zijn geweest. De pastoor is dan ook gead‘Leren ze het dan nooit?’
viseerd te stoppen met zijn toespraken. Eén keer stonden de
Sjaak, oud-docent, belezen en nog altijd veel geconsulteerd
Duitsers buiten bij de kerk te wachten. Toen zijn de aanwezige
door de Heemkundevereniging, bladert door het boek dat hij
onderduikers door de deur van de sacristie snel via de tuinen
zelf ooit schreef over zijn oorlogsherinneringen. Hij veert op
van de nonnen in veiligheid gebracht.”
als de actualiteiten in Oekraïne ter sprake komen. “De verwoesHet gewone leven ging verder, voor zover dat kon. Samen met
tingen daar zijn verschrikkelijk. Het doet me denken aan het
zijn ouders, vijf broers en zus pakte ook Sjaak de draad op. “Honger
platgebombardeerde Overloon. Hoe zinloos. Leren ze het dan
hebben we nooit gehad. We hadden een kippenbedrijf. De Duitnooit? Dat ik op het einde van mijn leven dit opnieuw moet
sers kwamen regelmatig eieren halen. Ze betaalden er niet voor.
beleven, is eigenlijk een dramatische ervaring. Het is belangrijk
Sommige Duitsers waren streng en bars, andere soldaten niet. ‘Wir
dat we blijven herdenken. Dat we blijven inzien hoe afschuwehaben den Krieg nicht gewollt’, zei een van hen die altijd een vrolijk oorlog is. Daarom is de herdenking van de oorlogsslachtoflijk liedje zong. We kregen in de oorlog ook regelmatig bezoek van
fers op 4 mei zo belangrijk. Er waren zóveel gesneuvelden. Dat
mensen die op zoek waren naar voedsel. Zelfs van ontheemden
moeten we nooit meer willen. Alsjeblief, zeg.”
uit Amsterdam. Die keken met grote ogen naar wat wij op tafel
hadden staan en waren maar wát blij dat ze mee mochten eten.”

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sint Anthonis
APK
ONDERHOUD (EV, HYBRIDE EN BRANDSTOF)
VERKOOP (NIEUW EN OCCASIONS)
AUTO ZOEKSERVICE
ADVIES

Breestraat 47
0485 - 38 47 59
www.arts-verzekeringen.nl

www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthoni

De Dorpsv
er
helpen je binders
graag!

www.vindfinancieeladvies.nl

www.samensintanthonis .nl
Email: contact@samensintanthonis.nl
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Het sportakkoord: budget voor jouw sportinitiatief!
Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ongeacht leeftijd, budget of bijvoorbeeld een beperking. Met het sportakkoord wil de gemeente Land van Cuijk bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. In het sportakkoord staan doelstellingen geformuleerd om dit waar te maken, met daaraan ook een uitvoeringsbudget verbonden. Iedereen met een sportief
idee dat aansluit op deze doelen, maakt kans om hiervoor budget te ontvangen. Een kernteam, onder meer bestaande uit
sport- en beweegaanbieders, onderwijsaanbieders, dorpsraadsleden en de gemeente, neemt een besluit over deze aanvraag.
Het sportakkoord is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij Dagbesteding De Huuskamer. Hier is het sportakkoord ingezet voor
de ‘Silverfit Mile fiets’, die het voor de gasten mogelijk maakt
om virtueel door een zelf gekozen omgeving te fietsen. Door
je eigen dorp of door je geliefde vakantieland. Net als op een
echte fiets bepaalt je fietsbeweging hoe snel je voortbeweegt,
in dit geval op het scherm. “Het is of je echt fietst door een
landschap. Het stimuleert iedereen om te fietsen, maar het stimuleert ook om samen met anderen te praten over de omgeving”, licht Peggy Kuijpers van De Huuskamer toe.
Hoe is het idee voor de Silverfit Mile fiets ontstaan?
“Een collega had deze fiets ergens gezien en door haar enthousiasme zijn we ons gaan verdiepen of het ook haalbaar
zou kunnen zijn en of het een aanvulling zou kunnen zijn op
ons programma. Dit was zeker belangrijk om te onderzoeken,
omdat het een grote financiële aanschaf is. We zijn op locaties
gaan kijken waar ze deze fiets al in bezit hadden en raakten
steeds meer overtuigd en enthousiast. We hebben ook een
duofiets die veelal in het voorjaar en de zomer gebruikt wordt,
maar in de herfst en winter was het toch lastiger om buiten te
gaan fietsen. De Silverfit Mile ondervangt dit.”
Hoe heeft het sportakkoord hierbij geholpen?
“Het sportakkoord heeft ons financieel een boost gegeven om
het bedrag bij elkaar te krijgen. We hadden al een paar jaar
schenkingen apart gezet voor dit project en activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Door het sportakkoord in te
schakelen hebben we het bedrag bij elkaar kunnen krijgen en
konden we overgaan tot aanschaf.”
Waarom is beweging zo’n belangrijk onderdeel van Dagbesteding De Huuskamer?
“Beweging staat hoog in ons vaandel omdat het bewezen is
dat veel bewegen goed is voor de hersenen. Bij voldoende beweging maken de hersenen een stofje aan dat je ook nog eens
een fijn gevoel geeft. Tevens is groepsgewijs bewegen ook
goed voor de onderlinge communicatie. Bij beweging denken
wij niet alleen aan sporten, maar ook aan bewegingsoefeningen om bijvoorbeeld zolang mogelijk zelf je haren te kunnen
kammen of zelfstandig op te staan uit de stoel.”
Hoe reageerden de gasten op de Silverfit Mile fiets?
“De gasten zijn erg enthousiast over deze Silverfit Mile fiets.
De fiets wordt elke dag gebruikt en de gasten vinden het virtuele fietsen geweldig. Ze kunnen zelf het dorp of land kiezen

De Silverfit Mile fiets wordt iedere dag gebruikt door de gasten van
De Huuskamer.

waar ze willen gaan fietsen. In het begin werd thuis verteld
dat ze gefietst hadden in Barcelona. Dit riep in het begin wel
vragen op bij familieleden. Er wordt ook in groepjes met elkaar
gefietst - we hebben ook een vloerfiets erbij geplaatst - wat
gesprekstof brengt en saamhorigheid. Bewegen gaat zoveel
makkelijker als je bewegende beelden ziet en met elkaar in gesprek kunt gaan over wat er allemaal te zien is. Doordat de fiets
in Oelbroeck staat waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,
hopen we dat ouderen uit het dorp gebruik gaan maken van
deze virtuele fiets en dat er op deze manier een ontmoetingsplaats ontstaat voor de ouderen uit het dorp.”
Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “In de gemeente Land
van Cuijk gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Het sportakkoord biedt de kans om dit te versterken.
Heb je dus een plan om sport voor meer mensen toegankelijk
te maken? Meld je dan bij het sportakkoord!”
Wil je het sportakkoord ook inzetten voor jouw sportinitiatief?
Op dit moment is er voor elke voormalige gemeente binnen
het Land van Cuijk een lokaal sportakkoord. Je vindt deze via
www.gemeentelandvancuijk.nl/sportakkoord. Bekijk de voorwaarden en lever je idee aan. Zo wordt met elkaar sporten toegankelijk voor iedereen!

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kinesiologie,K-pni,
K-pni,Endermologie,
Endermologie,
Kinesiologie,
Craniosacraal
therapie
Craniosacraal therapie en en
orthomoleculair voedingsadvies
orthomoleculair voedingsadvies
www.leeflijn.nl
www.leeflijn.nl
| 06 53893583
0653893583

Stevensbeekseweg 4A

Verplaatsing textielcontainers
Vanwege geplande werkzaamheden in het kader van het Centrumplan aan de Remmensberg zijn op woensdag 30 maart
de textielcontainers verplaatst van de vaste plek aan de Remmensberg naar de parkeerplaats van Sportpark ‘De Laan’.

5845 ER Sint Anthonis

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

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!

Kom jij dansen bij de dansgarde?
Zit jij volgend jaar in groep 3 of hoger? En lijkt het jou leuk om met
de carnaval te dansen bij de dansgarde van D’n Uutlaot? Meld je
dan nu aan! De carnavalsvereniging is op zoek naar enthousiaste
meiden die de dansgroepen willen versterken. Wil je graag meer
informatie en/of jezelf aanmelden? Stuur dan een e-mailtje naar:
jeugdcommissie@uutlaot.nl.

Nieuwe jongerenwerker Sociom
Sociom Land van Cuijk heeft een nieuwe jongerenwerker: Pieter Tunnesen. Hij stelt zich
graag even voor:
“Ik ben Pieter Tunnesen, 38 jaar, getrouwd,
vader van twee kinderen en woonachtig in
Gennep. Na 16 jaar actief te zijn geweest in
de zorg met verschillende doelgroepen was
ik toe aan een nieuwe uitdaging. Dit heeft er
toe geleid dat ik per 1 maart ben aangenomen als jongerenwerker binnen Sociom. Jullie gaan mij tegen komen op Metameer Boxmeer en Stevensbeek. Daarnaast zal ik actief
zijn als jongerenwerker in Sint Anthonis en de
omliggende dorpen. Heb je een vraag of wil
je iets organiseren en heb je daar hulp bij nodig? Bel of app me
via 06-89973416 of spreek me aan en wie weet kunnen we zo iets
voor elkaar betekenen.”
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Gloednieuw fietsboekje met routes om de regio te ontdekken
Door toeristisch platform Natuurlijk Sint Anthonis is een boekje uitgegeven met 12 fietstochten - met een lengte van 53
tot 86 kilometer - met daarbij veel aandacht voor de in de omgeving aanwezige cultuur en historie.
Door Ronald Korsten
Het start- en eindpunt van elke fietsroute is steeds de Brink in
Sint Anthonis en er wordt gebruik gemaakt van het knooppuntennetwerk. Omdat het rondtochten zijn kan ook op andere plaatsen gestart worden. “We willen juist ook mensen uit
‘nieuwe’ naburige gemeenten uitnodigen om de routes te gaan
fietsen. Ze komen dan door onze regio en kunnen kennismaken
met alles wat we te bieden hebben. Het boekje heeft verdiepende teksten van Martien Mahler en is prachtig geïllustreerd
door Roos van Riet en Fleur Baltussen van Kunstkring Sint Anthonis. Daarnaast zijn alle tochten door Wilfried Aben van de
Werkgroep Routes tot de laatste meter gefietst en gecontroleerd.” Aan het woord is Netty Wolters van platform Natuurlijk
Sint Anthonis. Om maatschappelijk iets te kunnen betekenen en
omdat Netty het belangrijk vindt in een leuk dorp te wonen, is
zij lid geworden van dit platform. Daarnaast is zij ook een van
de initiatiefnemers van het Cultureel Café (bij Tussen Harrie en
Toon) dat in het winterseizoen zes keer georganiseerd wordt.
“Eén van onze eerste initiatieven was de aanleg van de watertappunten in onze voormalige gemeentedorpen. Dit boekje
met fietsroutes is het laatste initiatief waarbij we nog onder de
gemeente Sint Anthonis vielen.”
Toerisme en recreatie is voor het Land van Cuijk steeds belangrijker geworden maar iedere voormalige gemeente vulde dat op
een eigen wijze in. Het platform Natuurlijk Sint Anthonis is onderdeel van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk
(RBT). Met Pierre Bos als de nieuwe voorzitter van het RBT is gekozen voor een ervaren bestuurder met een goed gevoel voor
het karakter van de regio. Netty: “De gemeentelijke initiatieven
van vóór Land van Cuijk zullen nu steeds meer gestroomlijnd
worden en zullen vanuit de nieuwe visie gaan werken. Graag

Netty Wolters: “De fietsroutes laten mensen kennismaken met alles
wat we te bieden hebben.”
wijs ik de inwoners van Sint Anthonis ook op onze website:
natuurlijksintanthonis.nl. Deze wordt veel door toeristen bezocht en organisaties kunnen hun activiteiten aanmelden, zo
denk ik dat bijvoorbeeld alle gastenverblijflocaties er nog niet
op staan. Graag dus even kijken.”
Op de vraag wat we de komende jaren kunnen verwachten, zijn
er nog tal van ideeën: “Wat mij betreft gaan we in onze regio bijvoorbeeld ook aan de slag met kunst in de natuur of in het bos,
waarbij bij voorkeur natuurlijke materialen worden gebruikt.”
Het boekje is op meer dan 150 plaatsen te krijgen. Binnen
Sint Tunnis kun je het meenemen bij Oelbroeck, Markant, de
Dorpshop en camping De Ullingse Bergen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Sint Tunnis
Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de Oekraïense
vluchtelingen die naar Sint Tunnis komen, op te kunnen
vangen.
Op camping ’t Buuteland staan inmiddels acht chalets (zie foto
op de voorpagina) klaar, volledig ingericht en voorzien van
boodschappenpakketten voor de eerste dagen. Dit allemaal
dankzij de enorme inzet van vrijwilligers, de camping zelf en
lokale investeerders en ondernemers.
De gemeente Land van Cuijk heeft Dorpsraad Sint Tunnis gevraagd deze opvang te faciliteren door vrijwilligers te werven.
Wanneer de vluchtelingen aankomen is onbekend. Dat wordt

pas laat duidelijk en de regie is in handen van de veiligheidsregio. De dorpsraad heeft al ongeveer 30 vrijwilligers mogen
verwelkomen, zij zullen straks in duo’s de diverse gasten ondersteunen. Het zal tot op het laatste moment onduidelijk zijn
hoeveel vluchtelingen Sint Tunnis mag verwelkomen en ook
hoe zij eraan toe zijn. De groep vrijwilligers levert maatwerk
en stemt de ondersteuning af op de behoeften van de Oekraiense gasten. Het moge duidelijk zijn, Dorpsraad Sint Tunnis is
erg trots op alle vrijwilligers.
[Op het moment dat deze Trots Sint Tunnis werd gedrukt, was nog
niet bekend of en hoeveel vluchtelingen er naar Sint Tunnis komen.]

Lentefair KBO Sint Anthonis
‘t Buske 7 - Sint Anthonis - 085 - 06 09 946

wij verhuren >>>>>

Skelter

Heater

BBQ

E-Scooter

Boorhamer

Steiger

Compressor

Bouwlamp

Bouwzuiger

Zoals u in de vorige Trots Sint Tunnis hebt kunnen lezen organiseert KBO Sint Anthonis op zaterdag 14 mei van 13.00 tot
17.00 uur een Lentefair in Oelbroeck. Er is een groot aantal
aanmeldingen van creatieve mensen die hun hobby willen
laten zien aan het grote publiek. Sommige deelnemers verkopen ook zelfgemaakte voorwerpen. Er worden ook bloemstukjes gemaakt en verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar
giro 555 voor Oekraïne.

Afkortzaag

Steekwagen

Kruiwagen

Voor meer info kunt u ook terecht bij deDorpsShop
Breestraat 16 A, 5845 AV Sint Anthonis, 0485-745032
Ma t/m Vr: 9.00 - 18.00 uur en op Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

JVK Kozijnen: specialist in kunststof kozijnen en isolatie
JVK Kozijnen is ruim 35 jaar gespecialiseerd in het assembleren en monteren van kunststof kozijnen. Maar wat
maakt een kunststof kozijn nou zo’n sterk product?
Remco somt enkele voordelen op: “Onderhoudsvrij, veilig,
milieuvriendelijk én duurzaam. Daarnaast worden onze kozijnen vervaardigd uit hoogwaardige profielen van het Duitse
Gealan. Een merk dat bekend staat om zijn kwaliteit, innovaties
en hoge isolatiewaarde. Juist dat laatste is anno 2022 belangrijk voor ieders portemonnee, gezien de hoge energieprijzen.”
Wanneer men de isolatie van zijn huis wenst te verbeteren, om
lagere vaste lasten te realiseren én een steentje bij te dragen
aan het milieu, is het vervangen van bestaande kozijnen door
kunststof een goede afweging. Zeker in combinatie met HR++
of triple glas. Afhankelijk van het type woning levert het een
jaarlijkse besparing van 500 tot 1000 euro op; een goede investering. Wanneer er nog een maatregel wordt getroffen, zoals
vloer-, dak- of spouwisolatie, komt u in aanmerking voor een
subsidie.
Ook het milieu en duurzaamheid zijn actuele onderwerpen.
Dit is wat Gealan bijzonder maakt. Zo wordt er gerecycled volgens het Cradle-to-Cradle-principe. Dit houdt in dat de grond-

stoffen die worden gebruikt bij de productie volledig hergebruikt kunnen worden zonder dat deze hun waarde verliezen.
Een win-win situatie.
JVK Kozijnen | ‘t Kempke 12, Sint Anthonis
Tel. 0485-382505 | www.jvk-kozijnen.nl
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Bloementuin en insectenhotel bij blokhut Scouting Sint Patrick
Het terrein rondom de blokhut van Scouting Sint Patrick Sint
Anthonis is verfraaid. De Bevers (jongste speltak) van Scouting
Sint Patrick hebben samen met de Blauwe Vogels (speltak voor
mensen met een beperking) boompjes en struiken geplant op
de terreinen rondom de blokhut. De Blauwe Vogels hebben
daarnaast een fraaie bloementuin gerealiseerd en onder deskundige begeleiding van Mieke van Zutphen een gastvrij insectenhotel geplaatst. Zowel het eigen scoutingterrein als het
openbare natuurlijke speelterrein bij de blokhut is weer wat
fraaier geworden. De schenking van Bosvisie (Sven Cornelissen) en de inzet van de enthousiaste jeugdleden en de leiding
hebben dit mogelijk gemaakt. Sint Patrick dankt iedereen voor
hun inzet.

Dorpsraad Sint Tunnis verwelkomt nieuw lid
Dorpsraad Sint Tunnis heeft er weer een nieuw dorpsraadlid bij: Pien Aben. Ze stelt zich in
deze Trots Sint Tunnis even aan alle inwoners voor:
“Hoi allemaal, mijn naam is Pien Aben en ik ben sinds maart het nieuwe lid van de dorpsraad.
Een aantal edities geleden stond ik ook in de Trots Sint Tunnis, omdat ik in het oude politiebureau ben gaan wonen. Daar woon ik met veel plezier. Ik ben 22 jaar en werk als leerkracht in
groep 6/7 in Sambeek. Ik ben aangesloten bij de dorpsraad omdat ik het leuk vind om mee te
denken over de toekomst van Sint Tunnis. Ik ben van plan een mooie bijdrage te leveren aan
het dorp. Tot snel!”

Gepassioneerde kunstenaars exposeren portretten en beelden in bieb
Tot 28 juni exposeren Marga Janssen uit Boekel en Irma
Bus uit Stevensbeek hun kunst in de nieuwe bibliotheek
van Sint Anthonis. Marga’s creaties zijn fantasierijke beelden van hoofden, schoenen, hoeden en ‘heilige teskes’, de
werken van Irma zijn portretten. De kunst is te zien tijdens
de openingstijden van de bieb. Entree is gratis.
In 2009 begon Marga Janssen met mozaïek van steentjes, glas
en verschillende soorten materialen. Het stelde haar in staat
om hiermee voorwerpen te veranderen van vorm. Al snel
breidde zij dit uit met het zelf vormen maken met klei, door te
beeldhouwen en door schildertechnieken toe te passen.
Kenmerkend voor het werk van Irma Bus is de sprekende blik
in de ogen bij mensen en dieren. Haar sfeervolle portretten
krijgen een extra dimensie door een realistische stijl met een
expressieve schilderstijl te combineren.
Inspiratiebronnen ziet Marga Janssen overal: de natuur, een
mooi voorwerp, een boek of een film. “Het voelt als passie! Vandaar ook de naam ‘El fuego’, het vuur, de passie”, zegt
Marga. Irma Bus beaamt: “Ik schilder zelf graag, maar daarnaast
geniet ik ervan om mensen te inspireren en het plezier van

Irma Bus aan het werk in haar atelier.
het schilderen te laten ervaren. Wat is mooier dan je passie
achterna gaan.”
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Waar ben jij Trots op?
In deze rubriek kun jij als creatieveling/verzamelaar laten zien waar je trots op bent. En dat kan van alles zijn, zolang het maar creatief /
origineel is! Waar ben jij trots op? Stuur een foto van jou met je creatie/verzameling, met daarbij een korte toelichting, naar redactie@
trotssinttunnis.nl. Wie weet sta jij volgende keer in deze rubriek!

Trots op mijn... rijwielbelastingplaatjes
Aan enthousiasme over het verzamelen geen gebrek bij Noud
van Lankveld. Zijn voormalige collega’s van Rank Xerox wisten
al te vertellen dat Noud bij iedere letter van het alfabet wel
een verzameling had. Een mooie verzameling is die van rijwielbelastingplaatjes. Van 1924 tot en met 1941 werd een landelijke belasting geheven op het gebruik van een fiets! Voor
nu nauwelijks voorstelbaar maar destijds moest men volgens
Noud liefst twee gulden vijftig (ongeveer € 1,20) per jaar betalen om te mogen fietsen. “Je kreeg dan een fietsplaatje dat
aanvankelijk duidelijk zichtbaar op de kleding gedragen moest
worden. Er was ieder jaar een anders gevormd plaatje zodat de
plaatselijke politie van afstand kon zien of je je afdracht gedaan
had. Later werden deze plaatjes op de fiets aangebracht. Dat
had echter tot gevolg dat fietsendiefstal toenam. Inventieve
fietseigenaren lieten hun naam op het schildje stansen zodat
diefstal minder aantrekkelijk werd.” Om mensen zonder baan
(crisisjaren) tegemoet te komen waren er ook gratis schildjes
af te halen. “Deze hadden centraal een gat”, vertelt Noud. “Zo’n
schildje met een gat gaf echter ook een soort van minderwaar-

digheidsgevoel. Iedereen kon immers zien
dat je werkloos was en
dat leidde ertoe dat de
toch al bepaald niet
populaire fietsplaatjes
nog meer gehaat werden.”
Volgens Noud zijn er
landelijk nogal wat
verzamelaars van deze
plaatjes. Zijn verzameling is nagenoeg
compleet. En natuurlijk
moet er ook nog even
een blik geworpen
worden op zijn verzameling balpennen, pins, gazelletegeltjes, fietsmerkplaatjes,
oude schaatsen, Maria-wijwaterbakjes...

Winnaar ontwerpwedstrijd onthult welkomstbord TechnoPromo
Het technieklokaal TechnoPromo heeft basisschoolleerlingen uitgedaagd om een technisch ontwerp te maken voor
een welkomstbord. Sem Cremers van Basisschool Leander
in Sint Anthonis heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen.
Toen de leerlingen van de basisscholen vanwege de pandemie
niet naar het technieklokaal toe mochten, heeft TechnoPromo
voor een les in de klas gezorgd. De leerlingen mochten een ontwerp maken voor het nieuwe welkomstbord aan de deur van
TechnoPromo. Het winnende ontwerp is door de Lasersnijder
op hout geprint en ook in de juiste vorm gesneden. Natuurlijk
krijgt de winnaar een eigen bord mee naar huis voor aan zijn
kamerdeur.
Sem Cremers vertelt: “Ik kreeg de opdracht van mijn juf. Ik heb
gezocht naar gereedschap dat bij TechnoPromo gebruikt wordt.
Dat heb ik op het ronde bord getekend. Het is bijzonder om te
zien hoe snel de laserprinter mijn tekening op het hout graveert.
Ik vind het op hout erg mooi geworden.”
TechnoPromo is een ontdekplaats waar wetenschap, techniek
en ICT samenkomen. Leerlingen van basis- en voortgezet on-

derwijs mogen nu weer komen werken in TechnoPromo. Er zijn
veel enthousiaste vrijwilligers betrokken bij het technieklokaal.
Voor de secretariële ondersteuning zoekt TechnoPromo nog
hulp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trees
Hamers of Annemarie van Ingen Schenau via tel. 0485-351833
of mailen naar wetenschapentechniek@optimusonderwijs.nl.
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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
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Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?
Ga dan naar samensintanthonis.nl/agenda en meld uw activiteit hier aan.

Zondag 1 mei

Woensdag 25 mei

Za 4 t/m ma 6 juni

Muziek en cabaret

Dorpsraadvergadering

Pinkstertoernooi

‘Vrienden van Oelbroeck Live’:
Proms meets cabaret!
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 14.30 uur
Tickets: € 10,00
Info: www.oelbroeck.nl

Excursie

Lente-excursie in het Sint Anthonisbos met koffie/thee en soep
Startlocatie: Restaurant
De Heksenboom, Bosweg 40
Aanvang: 10.00 uur
Deelname: € 7,25
Aanmelden: mariusjanssen@gmail.com

Woensdag 11 mei
Lezing Heemkundekring
Jan Kusters geeft een lezing over
oude munten, zoals de Romeinse
munten die hij vond in Ledeacker
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Zaterdag 14 mei
Lentefair

KBO Sint Anthonis organiseert een
Lentefair
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 13.00-17.00 uur
Entree: gratis

Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Do 2 & 9 en za 11 juni
Cursus

IVN De Maasvallei organiseert een
cursus over bloemen en insecten
Locatie: Natuurpalet, Boxmeer
Aanvang: 2 en 9 juni: 20.00 uur,
11 juni: 10.30-12.30 uur
Deelname: € 20,00
Aanmelden: per e-mail via
ivndemaasvallei_educatie@outlook.com

Hallo allemaal,

Vr 3 t/m zo 5 juni

Dé afsluiting van het volleybalseizoen, met onder andere het Tobtoernooi op Pinkstermaandag
Locatie: Sportpark De Laan
Entree: gratis

Maandag 6 juni
Koningschieten

Het St. Antoniusgilde organiseert het
jaarlijkse Koningschieten
Locatie: Brink
Entree: gratis

Tot 28 juni
Expositie

Marga Janssen en Irma Bus exposeren
kunst
Mijn naam is Tim Timmer en ikhun
hou
van dingen maken.
Pinksterfeesten
Locatie: Bibliotheek Sint Anthonis
Drieavontuur
avonden feest
in deen
feesttent
Tijd: openingstijden
bibliotheek
Op
gaan
mensen helpen
doe ik graag.
Dit deel ik
van het Pinkstertoernooi
Entree: gratis
via
FACEBOOK, INSTAGRAM, TROTS en het
Locatie: Sportpark De Laan
LEKERSNIEUWS.
Tickets: www.pinkstertoernooi.nl

dan

Het liefst eet ik pannenkoeken, pizza, pasta en friet.
De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend van 4 juni.
DeKopij
heleaanleveren
dag door
timmer en zaag ik van alles aan elkaar.
kan t/m 20 mei per e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.
Wat ik in de zomervakantie ga doen? Dat is nog niet bekend. Maar
29-30 en 31 augustus 2022 ben ik bij de bouwweek in Sint
Anthonis
en Ledeacker.
Kom jij dandoe
ook?je mee?
Bouwweek
Sint Anthonis:
Je
niet opgegeven?
Je weet
hoe? en Ledeacker plaats.
Ophebt
29, 30jeennog
31 augustus
vindt de bouwweek
van niet
Sint Anthonis
Doe jij ook mee? Meld je via de QR-code aan als deelnemer of als vrijwilliger!

Doe het dan via deze qr code

Woensdag 25 mei
Jaarvergadering

Jaarvergadering voor leden van
buurtvereniging De Leugestert met
Q&A over veiligheid
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur

Ik vind het leuk als je mij volgt op FACEBOOK, INSTAGRAM,
SAMEN SINT ANTHONIS, TROTS en LEKERSNIEUWS.

