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Sint Tunnis kan bouwen op vrijwilligers
Onze huisfotograaf Stefan staat altijd voor ons klaar om een
uniek moment of plaatje van Sint Tunnis vast te leggen. Hij
stond al eens voor ons tot de knieën in de sneeuw, maar dit
keer werd hem gevraagd de zomer van 2022 vast te leggen. En
waar kun je dat beter aflezen dan op ons kombord?

ligers dat zich heeft gemeld om de werkzaamheden van de
dorpsraad en de redactie van de Trots te ondersteunen. Voor
één vacante bezorgroute kregen we al meer dan tien kandidaten en voor de kinderbouwweek hadden we wel honderd
vrijwilligers. Dit toont volgens mij wel aan dat we met z’n allen
bouwen aan het nieuwe Sint Tunnis.

En we hebben natuurlijk een prachtige zomer. Iedereen heeft
prachtig vakantieweer, de campings staan vol en ook dagjesmensen weten Sint Tunnis te vinden. Vanwege de hoge temperaturen is het ‘s morgens al vroeg druk in de Staatsbossen,
en iedereen in opperbeste stemming. Mensen groeten elkaar,
maken een gezellig praatje en vervolgen hun weg.

Daarover gesproken, reserveer 12 oktober alvast in uw agenda.
Dan komen, bij de jaarvergadering van de dorpsraad, de ontwikkelaars en bouwers van het Centrumplan hun plannen uit
de doeken doen. Actueler en dichterbij kunt u het niet krijgen.

Dat we wel wat voor elkaar overhebben en voor elkaar willen betekenen, kan ik bevestigen uit het grote aantal vrijwil-

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Jos van Duren

Bescherm
de insecten met
Unilux horren.
Houd de insecten buiten, daar doen ze goed werk!
Uw Unilux horrenspecialist:

Peter Zuidstraat 7 - 9 Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02 E: info@vanhulstwonen.nl

www.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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Ook in de nazomer gaat de Brink weer bruisen…
Nu steeds meer musici, zangers, et cetera van vakantie
terugkomen, kunnen de activiteiten op de Brink in Sint
Anthonis weer worden opgepakt.
Stichting Bruisende Brink heeft in samenwerking met de
plaatselijke horeca voor de maanden september/oktober
een sprankelend programma samengesteld. Hierin zit voor
eenieder wat wils. Zet daarom de data alvast in uw agenda:
Zondagmiddag 4 september
‘Zandvoort op de Brink’. In een Formule 1-entourage compleet
met ultragroot buitenscherm en muzikale omlijsting kan samen met andere F1-fanaten (en -leken) op de Brink worden
gekeken naar de prestaties van ‘onze Max’ in de Grand Prix van
Zandvoort. Oranjeshirtje meenemen. Entree gratis.
Donderdagavond 15 september (19.00 uur)
Een prachtig zomeravondconcert met medewerking van
maar liefst drie koren: Popkoor Cést la Vie uit Rijkevoort met

diverse leden uit Sint Anthonis, het plaatselijke Oellandkoor
en het bekende smartlappenkoor de Traonentrekkers.
Zondagmiddag 25 september (16.00 uur)
‘Tranen met Tuiten’. Drie gerenommeerde buutreedners,
Peter van der Maas, Joep de Wildt en Andy Marcellissen, dragen zorg voor een middag vol gezelligheid en humor. Dweilorkest de Joekels uit Boxmeer gaat dit muzikaal omlijsten,
succes verzekerd. Entree gratis.
Zondagmiddag 2 oktober (14.00 uur)
Gezellige muziek van het Opleidingsorkest van Muziekvereniging Sint Cecilia, een aanrader voor iedereen.
Zaterdagavond 8 oktober
Een echt Duits Oktoberfest ‘mit alles dazu’ (Bier, Wurst, Dirndls,
Gesang usw.). Dit alles onder regie van ‘die Alpenbruder’ Sven
Cornelissen, André Zegers en Paul Sommers.

Boswerkzaamheden in Boswachterij Sint Anthonis
Vanaf medio augustus is Staatsbosbeheer aan de slag gegaan
met boswerkzaamheden in het oostelijk deel van Boswachterij Sint Anthonis. Dat is nodig om het bos vitaal, divers en
multi-functioneel te houden. De werkzaamheden duren naar

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

verwachting tot medio oktober. Op verschillende plekken in
het bos wordt er een dunning en kleinschalige boskap uitgevoerd. Dit gebeurt met een harvester, dat is een gespecialiseerde machine voor houtoogst. Vooraf zijn de bomen die
weggehaald worden zorgvuldig geselecteerd. Ook zijn alle
kwetsbare planten, dieren en verblijfsplaatsen in kaart gebracht, zodat deze beschermd worden voorafgaand en tijdens
de werkzaamheden. Door regelmatig duurzaam bosbeheer
uit te voeren blijft het bos vitaal en veerkrachtig. Wanneer er
ruimte wordt gemaakt in het bos krijgen de resterende bomen
meer ruimte om te groeien. Ook zorgt licht op de bosbodem
voor een diverse aangroei van kruiden, struiken en boompjes.
Op sommige plekken worden bomen teruggeplant, op andere
plekken laten Staatsbosbeheer de natuur zelf haar gang gaan.
Sommige paden zijn tijdelijk iets minder goed
bereikbaar. Na afloop
worden de paden weer
hersteld. Heb je vragen
of opmerkingen over
de boswerkzaamheden?
Neem dan per e-mail
contact op met de boswachter: L.verhoeven@
staatsbosbeheer.nl, of lees
het Boswachtersblog van
Noord-Brabant op www.
boswachtersblog.nl.

Vroeger
was alles
…..
ook niet
alles

G R A N D OP E N I NG VA N

ZATERDAG
24 SEPTEMBER

TIJD
13:00 - 17:00

Wil je samen met je hondje even komen
snuffelen? Dan ben je van harte welkom op
de Sambeeksedijk 6B in Sint Anthonis
0683485648 Malon van Raaij

Nieuw in Sint Anthonis
Musical lessen!
Zingen, dansen én acteren &
toewerken naar een leuke show!

WA A RVO OR KU N J E
BI J M I J T E R E C H T ?
WASSEN
FÖHNEN
ONTWOLLEN
KNIPPEN
SCHEREN
NAGELS KNIPPEN

Sambeeksedijk 6B in Sint Anthonis
0683485648 Malon van Raaij

Vanaf 16 september elke
vrijdagavond van 18.30-19.30 uur in
Oelbroeck.
Voor iedereen van 8 tot 16 jaar.
Kijk voor meer informatie of om je op
te geven voor een gratis proefles op
www.musicalkidz.nl
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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: René van Loosbroek
Woensdag 17 augustus opende René de deur en keek verbaasd toen hij enkele leden van Dorpsraad Sint Tunnis zag
staan. Het was lekker weer en er werd plaatsgenomen in de
achtertuin. René zei: “Ik heb geen enkel idee waar jullie voor

komen”. Velen zullen hem kennen van
het vrijwilligerswerk wat hij gedaan
heeft en nog steeds doet. Het is een
heel rijtje. De bouwstenen van het vrijwilligerswerk zijn gelegd op 18-jarige leeftijd bij Scouting Sint Patrick. Hij was
leiding en moest daarvoor zijn EHBO-diploma halen. Hij behaalde die in 1987 bij EHBO-vereniging ‘het Zwaluwstaartje’,
waar hij nog steeds lid van is. Hij heeft zich ingezet bij de
jeugd-EHBO, werkgroep en is oproepbaar bij Hartslag.nu.
Verder post hij bij vele evenementen. Hij was 35 jaar lid en is
erelid van judo-vereniging Kodokan waar hij instructeur was
en bestuurlijke taken heeft uitgevoerd. Indien nodig kunnen
ze nog een beroep op hem doen. “Vrijwilligerswerk voor jongeren is een mooie toevoeging op het cv en een verrijking
voor jezelf”, vindt René.
Verder is hij lid van het St. Antoniusgilde, op 18 september doet hij voor de eerste keer mee aan een wedstrijd. De
dorpsraad wenst hem succes en veel plezier in het vrijwilligerswerk. Dat velen zijn voorbeeld mogen volgen!

Take it easy... bij het geslaagde Gypsy-Jazz festival
Take it easy …. met veel gezelligheid, muziek, zon en bijzondere ontmoetingen. Kunstkring Sint Anthonis kijkt met trots
terug op een bijzonder geslaagd Gypsy-Jazz festival op 21
augustus in de tuin aan de Bosweg.
Niets aan het toeval overgelaten, tot in de puntjes verzorgd, gastvrij, goede ambiance, lekker glas wijn, fris biertje en een stevig
worstenbroodje. Daaraan toegevoegd de ondersteuning van de
lokale geluidsexpert DJ-Dré-Z en in het prachtige decor de huifkar
van Bronlaak en de edele viervoeters van de naburige Magnolia
Hoeve. En muziek verbindt, zo blijkt. Gasten kwamen uit nagenoeg álle Land van Cuijkse dorpen. De Kunstkring heeft laten zien

dat men elkaar echt wel weet te vinden. Klokslag 14.00 uur startten de goedgeluimde muzikanten van het Jan Janssen Trio hun
programma, gevolgd door de heren van de Celebrity Hot Tub
Party. Het was een muziekfeestje bouwen en plezier maken. Wat
is er mooier dan een middagje livemuziek met bands die er zelf
plezier in hebben en het publiek weten te vermaken?
Cultureel Café
Nu maakt de Kunstkring zich weer op voor het Cultureel Café op
donderdagavond 29 september, waar allerlei aspecten op het gebied van Kunst aan de orde komen. Voor meer informatie: www.
kunstkring.com.

Elkaar helpen: wandelmaatje gevraagd voor bewoners Op ‘t Hoogveld
Zorgcentrum Op ‘t Hoogveld is op zoek naar een wandelmaatje voor drie bewoners. Lijkt het je leuk om met één van
de twee heren of met een mevrouw te wandelen? Door te
reageren maak je deze drie mensen blij. De bewoners zijn

rolstoelafhankelijk. De keuze van de dag of het tijdstip van de
wandeling maak jij zelf. Heb je interesse? Neem dan contact op
Gerry Janszen via 06-22545819.

Voorverkoop: € 10,- | Kassa: € 12,50
Tickets verkrijgbaar via

www.oelbroeck.nl

Restaurant De Heksenboom: ‘Schuif maar lekker aan!’
De Heksenboom, een stijlvol ingericht restaurant in de
vorm van een boerenhoeve, is gelegen aan de rand van
de Staatsbossen van Sint Anthonis. Vanuit deze prachtige
landelijke omgeving komt u in een gezellige ambiance
terecht, met een restaurant, (vergader)zalen, open haard,
terras met speeltuin en binnenspeelgelegenheid.
Binnenwippen na een lange wandeling en opwarmen met
een warme kop chocomel bij de open haard (ook uw hond is
welkom)? In de zomer op het terras genieten van één van de
acht speciaalbieren (van de tap) terwijl de kinderen spelen in
de ruime tuin met speelgelegenheid? Sfeervol met z’n tweetjes bij kaarslicht dineren? ...Schuif maar lekker aan!
De menukaart van de Heksenboom bestaat uit lekkere (streek)
gerechten voor een heerlijke lunch of diner. Ook bent u van
harte welkom voor zomaar een kopje koffie met huisgemaakte
appeltaart!
Heeft u iets te vieren? Heeft u een mooie leeftijd bereikt? Bent
u 40 jaar getrouwd? Gaat u met pensioen? Geniet samen met
uw gezelschap van één van de vele arrangementen. Wat dacht
u van een bijvoorbeeld een uitgebreid buffet of BBQ? De Heksenboom denkt graag met u mee!

Ontdek samen met uw (klein)kinderen het Kabouterpad en
sluit af met een lekker drankje bij het restaurant. Graag tot
ziens!
De Heksenboom | Bosweg 40, Sint Anthonis
Tel. 0485-382803 | www.heksenboom.nl
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Vanuit het vakantieadres
Bij deze zomerperiode hoort een romantisch verslag vanwaar
ik verbleef. Tijdens vier dagen waren er drie voortreffelijke momenten. Op zaterdagmiddag toog ik net buiten de regio over
een bekende rivier naar een daaraan gelegen oud stadje. Rijdend langs de oude stadsmuur die vroeger ook dienst deed
als waterkering kwam ik op het marktplein. Daar bevond zich
een 17e eeuws stadhuis en een protestantse kerk uit 1631-1633
als oudste hervormde kerk in het land met eigen middelen
gebouwd. Op het marktplein een muziekmiddag met Ierse
muziek. met enkele bekende pubmeezingers maar ook de liederen met prachtige sopraanzang van o.a. Clannad en Enya.
In de schaduw van een grote terrasparasol genoot ik van de
gezellige sfeer. ‘s Zondags op weg naar een zogenaamde
bric-à-brac in een naburige plaats. Over de al vroeg in bloei
staande heide fietste ik naar het kerkplein waar veel “rommel”
uitgestald stond tegen minimale prijzen. De markt was groot
en ook hier een gezellige en gemoedelijke sfeer.

7

Na maandag op dinsdagavond een concert van jonge musici.
Vanaf de parkeerplaats liep ik over een brug van een afwateringskanaal en na enige tijd over de brug van de slotgracht en
kwam op een prachtige binnenplaats van een kasteel terecht.
Op deze binnenplaats een majestueuze lindeboom waaronder ik me nestelde om de laatste zomerse zonnestralen gedempt tot me te laten komen en de muziek in volle glorie te
aanhoren. De binnenplaats was vol geïnteresseerde mensen
en de sfeer was wederom gezellig en gemoedelijk. De jonge
orkestleden speelden tijdens een dynamische uitvoering muziekwerken uit de 16e tot 21e eeuw. Prachtig en zeker in zo’n
historische omgeving met een meewerkend akoestisch binnenplein. Het was al donker toen ik in een door de maan beschenen romantisch landschap terugkeerde.
Mogelijk bent u benieuwd waar deze fantastische dagen zich
afspeelden. Het antwoord is eenvoudig: vanuit Sint Tunnis.
En voor de verificatie van de gegevens: zaterdagmiddag 30
juli zomermuziek in Gennep met de Ierse band Reel To Real
uit Mill, zondag 31 juli rommelmarkt in Wanroij en dinsdagavond 2 augustus het Ricciotti-orkest in kasteel Tongelaar te
Mill. Voorheen bewust met gezwollen toeristisch taalgebruik
de gebeurtenissen omschreven en naar aanleiding van een
bekend Nederlands spreekwoord zeg ik: wie zijn/haar streek
niet eert, is het buitenland niet weerd. Nog een fijne vakantie
gewenst.
mama

Nazomerwandeling in het bos

Bijeenkomsten ‘De Verwondering’

De naam van restaurant ‘De Heksenboom’ is ontleend aan de
een eindje verderop staande grove den. In 1870 al stond deze
grove den op een zandvlakte, ontstaan door overbegrazing
van schapen. Veel andere bomen overleefden de zandverstuiving niet. Er staan nu diverse andere bomen omheen. Behalve
de welbekende Heksenboom staan er nog meer van deze
oude ondergestoven bomen.
Op zondag 18 september organiseert IVN De Maasvallei een nazomerwandeling. Deze begint om 10.00 uur bij restaurant De
Heksenboom met een kop koffie/thee en eindigt rond 12.30 uur
met een lekkere kop soep. De route gaat door het bos en men
klimt over een zandverstuiving om een prachtig weids uitzicht
over de nog bloeiende heide met jeneverbesstruiken te hebben. Misschien ziet men ook de Kempische heideschapen en/
of de Schotse hooglanders grazen. Ze helpen mee om het landschap open te houden. De route voert veel over zandpaden en
is daardoor niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Honden zijn
niet toegestaan. De kosten bedragen € 7,25. U kunt zich voor
de wandeling per e-mail aanmelden bij carlahendriks1@gmail.
com. Dit kan tot 17 september, 12.00 uur.

Iedere zondagmorgen om 9.25 uur is op NPO 2 het programma ‘De Verwondering’ te zien. Annemiek Schrijver interviewt
daarin mensen van verschillende gelovige achtergronden over
hun levenservaringen. Wat inspireerde hen, wat hield hen op
de been, wat ontvingen ze aan inzicht?
Omdat Ietje Steenbrink en Riene Lomme het zélf zo’n inspirerend programma vinden, zijn ze vanuit Sociom/Zin vier jaar
geleden begonnen met mensen samen te komen rond één
aflevering. Ze kijken ernaar en delen vervolgens met elkaar
wat raakt en wat het teweeg brengt. Regelmatig horen ze
dat deelnemers het heel waardevol vinden zó met elkaar in
gesprek te kunnen zijn. Daarom starten ze weer met vijf najaarsbijeenkomsten. Drie op woensdagmorgen (28 september,
26 oktober en 23 november van 10.00 tot 11.30 uur), één op
woensdagavond 12 oktober en één op donderdagavond 10
november van 19.30 tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden
plaats in het Parochiecentrum aan de Lepelstraat in Sint Anthonis. Deelname, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet
nodig en voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar
rienelomme@kpnmail.nl. Iedereen is welkom, jong en oud!

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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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...’:

Oellandkoor

ANV Sint Tunnis gaf de pen door aan het Oellandkoor, dus zit
ik aan tafel bij Johanna van Sambeek (voorzitter) en Gertie
Schoenmakers (secretaris) van deze vereniging. Na uitgebreid
bijgekletst te hebben (en nog even enkele nummers samen te
hebben gezongen van de Brinkies die ik nog kende) start ik met
mijn interview.
Wanneer is het Oellandkoor opgericht en waarom?
“Het Oellandkoor is 53 jaar geleden opgericht door pastoor
Verhoeven en Jan Graat”, vertelt Johanna. “De geschiedenis
van de opstart is helaas niet terug te vinden, want ik heb vanaf
1990 pas de notulen”, vult Gertie aan. “Maar wat we wel weten,
is dat het eigenlijk een luxe probleem was. In die tijd waren er
nog twee locaties van de basisschool, de Berg- en Beekschool
en ook twee kinderkerkkoren: de Beekberries en de Brinkies.
Er was zoveel animo voor de koren dat er werd besloten om
voor de oudere jeugd het Oellandkoor op te richten. Eerst was
het een doorstroomidee, later kon je lid worden van het koor
vanaf 16 jaar.”
Hoeveel leden telt het koor?
“In de goede jaren zaten we aan de 50 leden, nu op dit moment staat de teller op 30 hele trouwe leden. Zelfs toen er
vanwege corona niet opgetreden mocht worden, heeft niemand zijn of haar lidmaatschap opgezegd. We zijn een heel
sociaal koor”, vertelt Gertie. “In coronatijd kregen alle leden
met hun verjaardag een kaartje en met kerst een presentje”,
vult Johanna aan. “We zijn blij met onze dirigent en organist
Jos Verbeeten. Aanvankelijk zou hij ons tijdelijk uit de brand
helpen omdat de toenmalige dirigent net voor kerst stopte.
Inmiddels is Jos al bijna 20 jaar bij ons en samen met Will Vos,
onze gitarist, begeleidt hij ons enthousiast.”

Engels, Duits en soms Gregoriaans. We hebben een heel uiteenlopend repertoire.”
Wat moeten we nog weten?
“We zijn onzeker over de toekomst. De kerkdiensten worden
in Nederland niet meer zo massaal bezocht als vroeger en uiteindelijk wil je zingen voor mensen”, zegt Johanna. Het teruglopende bezoekersaantal van de kerk zet ons aan het denken
over onze toekomst als koor.” Gertie vertelt: “We zijn daarin
zoekende. Gaan we ons meer richten op een gezelschapskoor
of wachten we op de ontwikkelingen in de kerk?”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Aan De Zonnebloem.”

Wat kun je verwachten als je lid wordt van de vereniging?
“In eerste instantie natuurlijk zingen in de kerk, dit doen we
afwisselend met het gemengd koor. We repeteren eens per
week in de Schakel. Verder organiseren we jaarlijks een feestavond voor onze leden en hebben we de jaarvergadering. Af
en toe treden we op als gezelschapskoor in samenwerking
met bijvoorbeeld muziekvereniging Sint Cecilia.”

Ik heb jaren zelf meegezongen bij de Brinkies, samen met mijn
zus. Soms zingen we nog stukjes van liedjes die we toen hebben
geleerd. Toen we niet meer bij het koor zaten, gingen we met ons
gezin met kerst altijd samen naar de kerk. Maar dan wel naar het
Oellandkoor, want die konden zo mooi zingen, vonden wij. Dat
maakte voor ons als kind de dienst leuker. We mogen als dorp trots
zijn dat we meerdere koren hebben!

Welk repertoire hebben jullie?
“Nou, dat is nogal lastig te omschrijven”, zegt Johanna. “Het
Oellandkoor zingt eigentijdse nummers in het Nederlands,

Contactgegevens Oellandkoor
gertie.schoenmakers@bonn.nl

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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TIOS-dansshow ‘The Movie Awards’ groot succes
Het is inmiddels alweer twee maanden geleden, maar genieten
doen ze nog steeds bij TIOS. De club heeft op 2 en 3 juli een prachtige dansshow ‘The Movie Awards’ neergezet. De dansers die het
hele jaar geoefend hebben onder leiding van de enthousiaste
leidsters mochten eindelijk weer optreden. Daar heeft iedereen
volop van genoten. Het was een weekend met een generale en
twee shows: een topweekend! Iedereen mooi in de grime en in
prachtige kleding. Er werden foto’s gemaakt door de voormalige
voorzitter en ook konden de leden in de Hogt van Oelbroeck de
show meevolgen terwijl ze zaten te wachten voor hun optreden.
De show werd geopend door de leidsters en afgesloten door een
dans van alle leden samen. Na de zomervakantie starten de lessen weer en werken ze weer toe naar een prachtige show aan
het einde van het seizoen. Wil je ook komen dansen bij Tios? Meld

je dan aan via info@tiossintanthonis.nl. Je mag twee proeflessen
volgen om te kijken of het wat voor je is.

Kom naar de seniorenmiddag op 18 oktober in Oelbroeck
Op 18 oktober vindt er opnieuw een seniorenmiddag plaats in
Oelbroeck. Na de zeer geslaagde seniorenmiddag op 25 april ter
gelegenheid van de heropening van het vernieuwde Oelbroeck
komt er dus een nieuwe editie. De KBO, Zonnebloem, PTSA en
Oelbroeck hebben de handen in ineen geslagen en zijn een mooi

De heemkundevereniging over...:

programma aan het voorbereiden. Alle senioren uit Sint Anthonis zijn welkom. Het streven is ook nu weer om met behulp van
sponsoren een middag zonder entreekosten te verzorgen. Noteer
het alvast in uw agenda: 18 oktober tussen 13.30 en 16.30 uur een
speciale activiteit in het kader van de bekende Oktoberfeesten.

De eerste tractor

Begin 20e eeuw begon ook in
onze regio de landbouwmechanisatie. In een agrarisch
dorp als Sint Tunnis leverde
die ook persoonlijke verhalen
op. Onze vereniging kreeg een
in dit verband aantal prachtige foto’s toegestuurd van Jan
van Wanroij.
Een van die foto’s zien we hier.
Jan van Wanroijs grootvader,
Jan Peters, had in de jaren ’30
een tractor van het merk Fordson, zeg maar Ford. De tractor
had ijzeren wielen zonder banden. Naar verluidt was hij in
1933 gekocht bij Van Haaren in Boxmeer. Van Haaren maakte
inderdaad vanaf halverwege de jaren ’20 reclame voor Fordson tractoren in de Boxmeerse Krant (zie plaatje).
Het was een 4-cilinder Ford die liep op petroleum maar toch
bougies had. Volgens Van Wanroij hadden ze er bij de familie
Van den Oever in de Striep er ook zo een. Ook Martien Peters,
Jan van Wanroijs oudoom en vader van Kleine Bert, had al een
tractor - die had achterwielen met massieve rubberen banden.
Op de motorkap van de tractor zitten trouwens familieleden

van Jans moeder (Kersten) en Jans moeder zelf. Aan het stuur
zit zuster Bonifacia, net achter haar zuster Martine Kersten en
haar vader Jan Kersten.
De tractoren werden gebruik om te dorsen, te ploegen en om
grond (in de Striep) te ontginnen. In de oorlogsjaren was petroleum niet meer te krijgen; toen hebben ze er een generator op
gezet waarin turf gestookt werd. Dat was niet zo’n succes en de
tractor trok niet best.
Rob Ermers, met dank aan Jan van Wanroij en Paul Eling
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

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
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Jaarvergadering Dorpsraad
Op 12 oktober aanstaande houdt Dorpsraad Sint Tunnis
haar jaarvergadering in Oelbroeck. Zoals gebruikelijk zal
de dorpsraad verslag doen van haar activiteiten in 2021
en een update geven van de stand van zaken.
Na de pauze presenteren de bouwers en ontwikkelaars die
bezig zijn met de plannen voor het centrumplan van Sint Anthonis zich. Zij doen verslag van hun plannen en gaan met de
bezoekers in gesprek over vragen die er leven. De dorpsraad
heeft afgesproken dat de ontwikkelaars Koers (gemeentehuis),
van Stiphout (terrein het Hert), Concept-nl (Jan Linders) en Region (terrein van der Weem) zich zullen presenteren. Ook zal
de gemeente acte de présence geven om uw vragen te beantwoorden. Dus noteer 12 oktober alvast in uw agenda!

Jouw vakantiefoto in de Trots!
De redactie van Trots Sint Tunnis heeft naar aanleiding van de
oproep onderstaande vakantiefoto’s ontvangen. Links een foto
van Max van den Heuvel met daarop de festivalgroep uit Sint
Tunnis bij het festival Solarin in Roermond. Rechts de inzending van Gijs Daverveld die een werkvakantie viert in ‘ons eige
prachtige durpke’.
Vind je het leuk als ook jouw vakantiefoto afgedrukt wordt in
de Trots? Dat kan! In of op het water, bij de tent, op het strand
of op de fiets. Met bbq op de camping of met een pilsje op
het terras. Ver weg of dichtbij. Het maakt niet uit. Alles is goed.
De redactie is superbenieuwd naar jullie kiekjes! Inzenden naar
redactie@trotssinttunnis.nl kan nog tot 20 september. Vergeet
niet je naam te vermelden!
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Deventer
Kleinzoon Bjorn gaat studeren: archeologie! Een niet alledaagse studie en hij moet daarvoor naar Deventer. Natuurlijk willen opa en oma weten wat die stad te bieden
heeft en zo ging het - ondanks de hoge temperatuur en
een afgesloten A50 tussen Arnhem en Apeldoorn - op naar
de Stad van Charles Dickens. Wat een juweel van een stad!
Een stad waar het woord BOEK terecht met een hoofdletter geschreven wordt. Naast de talloze - antiquarische boekwinkel(tje)s ademt de stad de geur van het te lezen
woord. Allerlei activiteiten waarbij het boek de hoofdrol
speelt worden opgepakt. Neem de boekenmarkt langs de
IJssel. Ieder jaar weer op de eerste zondag in augustus. Meer
dan 500 kramen waarop duizenden en duizenden boeken
je verleidelijk uitnodigen: “Hier lig ik op jou te wachten!” En
wat te denken van de fietsroute langs mini-biebs in combinatie met toeristische hoogstandjes: 14 biebjes die de liefde
van de inwoners voor het boek onderstrepen. De expositie
in de Bergkerk, een schitterende kerk, waar met onder andere werk van Heyboer het Woord in Beeld en het Beeld tot
Boek wordt gebracht. Hoe creatief kun je zijn!
En niet te vergeten: Verhalen op de Brink. Toen ging het bij mij
kriebelen. Hebben wij hier in Sint Anthonis sinds kort niet een
juweel van een kiosk op onze echte Brabantse Brink? Ik zie het
helemaal voor me: Sint Tunnisse verhalen van vroeger, spannende verhalen voor de kids en sprookjes voor wie daar nog
in geloven wil. Ook dat kan op een bruisende Brink.
E.V.

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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MINSE

“Het boerenleven trekt ons enorm aan”
Een baan, een gezin, het leven op orde. Toch kunnen Frank en Mark Derks de lokroep van het leven als boer niet weerstaan
en maken ze plannen om in het bedrijf van hun ouders te gaan. “Het is een hele uitdaging.”
Door Arie Cornelissen
Frank is met de blazer de vloer van de halfopen schuur aan
het vegen. Hij ziet zijn bezoek pas op het laatste moment
aankomen. “Ja, ik ben druk bezig”, zegt Frank. “Aanstaande vrijdag ga ik trouwen. We houden hier ons feest, dus de schuur
maak ik alvast schoon.”
Mark (36) en Frank (34), beiden vader van twee kinderen, zijn
opgegroeid op de boerderij van Jan en Maria Derks (De Esrand) aan de Zandkant. Frank is als ZZP-er veel op pad met
zijn kraanloader en verreiker en zit in de houtbewerking.
Mark is monteur landbouwmechanisatie. “We weten van
jongs af aan wat het boerenwerk inhoudt. Toch kozen we
allebei voor een ander vak. Ons werk doen we supergraag,
maar het begon uiteindelijk te kriebelen. We zouden het heel
jammer vinden als het bedrijf van ons pap en mam, de derde
generatie boer hier, zou verdwijnen.”
Vrijheid
Het vrije leven als boer trekt. “De locatie is mooi en je bent
veel in contact met het gezin. Je maakt je eigen keuzes en
je hebt direct invloed op het bedrijfsresultaat. Bovendien
realiseren we ons dat als het melkveebedrijf nú verdwijnt, de
koeien ook echt nooit meer op deze plek terugkomen. De
feeling voor het boerenwerk zijn we nooit kwijt geraakt. Want
ook al werken we fulltime, we helpen nog vaak in onze vrije
uren op de boerderij.”
Het gesprek vindt plaats in de zelf gebouwde overkapping.
Wat ze ‘eiges’ kunnen, besteden ze niet uit. “Met uitzondering
van het oogsten van de maïs, doen we al het loonwerk zelf.
Inclusief onderhoud en reparatie. We hebben de machines
en de vaardigheden daarvoor.”
Op dit moment bestaat het melkveebedrijf uit zestig koeien
en jongvee. Groei zien ze niet zitten, modernisering wel. “Met
zestig koeien alleen kunnen we straks geen twee gezinnen
onderhouden. Toch willen we niet uitbreiden. Grotere stallen
vergen veel investeringen. En dan zouden we ook aan onze
32 hectare akkerland niet genoeg hebben. Als we straks met
ons tweeën het bedrijf runnen, hebben we geen personeel
nodig. Daarmee houden we tijd over om het werk dat we nú
doen op kleinere schaal voort te zetten. We spreiden dan ook
de risico’s. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de inkomsten van de boerderijcamping. Die zetten we straks voort. We
vinden het belangrijk om mensen te laten zien hoe het échte
boerenleven is. En dat dat anders is dan soms negatief wordt
voorgespiegeld in de media.”

Mark en Frank Derks: “We proberen het maximale er steeds uit te
halen.”
Kwaliteit voor kwantiteit
De gedreven broers zijn trots op de door pa Jan met zorg ontwikkelde foklijn van de koeien. “Het gaat niet altijd om aantallen, maar ook om de inhoud. Met de kwaliteit van de koeien
zit het goed. Zoveel mogelijk laten we ze buiten ‘weien’. Waar
nodig vullen we het voer op stal aan met versgemaaid gras.
Dat komt de melk ten goede.” “Kijk”, zegt Mark. “Ik laat het je
zien op deze app op mijn telefoon. Per drie dagen kun je de
vet- en eiwitgehaltes teruglezen. Rekening houdend met
prijzen en regels, proberen we zo steeds het maximale eruit
te halen. Dat is de sport én het vak. We moeten mee met de
tijd. Daar ligt voor ons de uitdaging. We zijn dan ook blij dat
we sinds kort testbedrijf zijn voor landbouwmachineleverancier Lely. Met hun nieuwe 70%-emissiereducerende techniek
voldoen we al aan de eisen van 2024.”
Moeder Maria schuift met enkele kleinkinderen aan. De kippen-schilderijen aan de wand zijn van haar hand. Even verderop rijdt Jan van het erf. Snel sluit hij nog wat kort met de
jongens.
Frank en Mark lopen nog even rond de boerderij. Ze hopen
dit jaar nog duidelijk te hebben hoe ze in het bedrijf aan de
slag gaan. “Het idee is om eerst een paar jaar samen met pap
en mam dat te doen en het daarna met z’n tweeën over te
nemen. Al is het instapmoment nog niet bepaald, we hebben er nu al zin in.”

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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Stichting Leergeld: ‘Alle kinderen mogen meedoen!’
“Er zijn best veel kinderen die niet mee kunnen doen met activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten normaal zijn. Ik vind
dat geldzorgen van de ouders geen belemmeringen zouden mogen zijn voor binnen- en buitenschoolse activiteiten.”
Door Ronald Korsten
Aan het woord is Eefke Peeters, wellicht bekend als uitgeefster
van het huis-aan-huisblad Vita en intussen ook succesvol met
haar blad HX-magazine. Zij is als vrijwilliger actief voor de regionale afdeling van Stichting Leergeld, een organisatie die zorgt
voor financiële ondersteuning wanneer geldgebrek een reden
is voor kinderen om niet mee te kunnen doen. “Leergeld is misschien niet de juiste naam. We bieden hulp bij bijvoorbeeld de
aanschaf van een laptop, maar ook van een tweedehands fiets
en bij sportabonnementen. Daarbij bieden we altijd producten
in natura en geven dus geen geld. Waar mogelijk besteden we
de gelden bovendien in onze eigen regio. De donaties komen
van onze gemeente, bedrijven en ook van privépersonen.”
Eefke heeft zelf in de situatie gezeten dat ze gebruik had mogen
maken van de mogelijkheden van Stichting Leergeld: “Na mijn
scheiding zat ik financieel krap en moest echt keuzes maken
van wat ik wel en niet kon betalen. Had ik destijds geweten van
het bestaan van Stichting Leergeld, dan had ik daar waarschijnlijk ook gebruik van gemaakt. Ik was daar echter niet van op de
hoogte en ik vind het fijn dat ik nu juist aan de bekendheid van

Stichting Leergeld mag werken.”
Ouders die vinden dat hun kinderen om financiële redenen beperkt worden in het meedoen in de maatschappij kunnen zich
via de website van Stichting Leergeld melden. Een intermediair
gaat dan het gesprek aan en bekijkt wat de mogelijkheden zijn.
“Dit zijn gepassioneerde mensen, integer en sociaal met bijvoorbeeld een achtergrond in het onderwijs. De drempel om je te
melden kan natuurlijk best hoog zijn, maar de gesprekken worden als bijzonder waardevol ervaren.”
Naast persoonlijke aanvragen worden voor de doelgroep ook
groepsactiviteiten georganiseerd. Zo is er een VIP-dag geweest
bij Zooparc Overloon. “Ik vergeet nooit meer dat blije gezicht
van een kind dat ook consumptiebonnen kreeg voor eten en
drinken; ‘Mama mag ik dan zelf kiezen wat ik neem?’. En 3 juli
hebben we nog een FietsFestival voor maar liefst 1600 deelnemers georganiseerd met De Brink in Sint Anthonis als één
van de twee Festivalterreinen. Het was erg feestelijk met onder andere fantastische springkussens, een ballonnenclown,
een F1-simulator, DJ’s, schmink en een ‘meet and greet’ met
YouTuber Govert Sweep. Speciale dank hierbij ook voor de fijne
samenwerking met de Drie Burgemeesters en Friends.”

De Huuskamer weer in Oelbroeck
Met de komst van dagbesteding De Huuskamer begin september is de bezetting in Oelbroeck weer compleet. Vanwege
de verbouwing was De Huuskamer tijdelijk ondergebracht
bij de Korenaar in Stevensbeek. Met de ondertekening van
het huurcontract is de terugkomst een feit. Naast de vaste
huurders zoals Spring, Sociom, BiblioPlus en Hobbycentrum
Sint Anthonis maken er dagelijks diverse verenigingen, instanties en bedrijven gebruik van de mogelijkheden die Oelbroeck biedt. Voor meer informatie over De Huuskamer kunt
u kijken op www.de-huuskamer.nl.

Elke dinsdagavond welkom bij Heemkundekring Sint Tunnis
Sinds juli heeft de heemkunde van Sint Tunnis haar papieren
en digitale archief in Oelbroeck opgeslagen én heeft het een
vaste bezoektijd: elke dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Een werkgroep is dan aanwezig die daar spullen zoals geboortekaartjes, bidprentjes, rouwbrieven, boeken, foto’s, plakboeken,
geluidsbanden en allerlei andere documenten en kleine spullen
zoals muntjes en persoonskaartjes met betrekking tot het dorp
Sint Anthonis archiveren. Iedereen kan zo spontaan binnenlopen. Mocht je dergelijke spullen hebben die je kwijt wil, of wil

je juist iets weten, zien of willen hebben: kom dan naar de inloopavond. Ook kan de heemkunde mensen verder helpen met
bijvoorbeeld een stamboom of geschiedenis van een bepaald
adres. Bijna twee jaar heeft de heemkundekring met het papieren archief bij Van de Weem aan de Breestraat op een zolder
gezeten. Voor het overige archief (vooral iets grotere materiële
spullen zoals schilderijen en tentoonstellingspullen) zoekt de
heemkunde nog steeds een onderkomen. Mocht je iets hebben/weten, laat het dan weten op de dinsdagavond!

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

www.sommers-installatietechniek.nl

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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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.

Unne goeie mins is hingegaon

Nieuwbouw van boven

Het St. Antoniusgilde heeft met verdriet afscheid genomen
van gildebroeder Jan van Tilborg. Na de heroprichting in 2007
was onze Jan al gauw lid van de gild, waar hij de kruisboog
ter hand nam. Met een fraaie houtgesneden boog was Jan
geen onverdienstelijk schutter: in 2013 schoot hij zichzelf tot
gildekoning op onze Brink en vormde hij met Marian een jaar
lang een mooi koningspaar. Jan was vooral bekend als gildekok: op teerdagen zag je hem met een schort om, bezig met
de bloedworst en balkenbrij, op de jaarlijkse barbecue steevast draaiend aan het vlees en op de wekelijkse schietavonden bakte Jan getrouw frikandellen voor de schutters. Veel
inwoners hebben lang mogen genieten van de heerlijke soep
die Jan maakte en die de gild verkocht bij de kerststal op de
Brink. Jan hield van lekker eten, maar wilde vooral graag dat
anderen daarvan konden genieten. Jan stond graag klaar voor
anderen, dan genoot hij zelf het meest. Unne goeie St. Tunnisse mins is hin gegaon. Een ware gildeman, wars van uiterlijk
vertoon, maar een mins die er was voor de ander. Jan, bedankt
voor je gezelligheid, je zorgzaamheid en je vriendschap. We
missen je enorm!
St. Antoniusgilde

Onlangs heb ik, Sven Cornelissen van Bosvisie, bomen gesnoeid in mijn straat. Alle nieuwe woningen van de Deken
Molmanstraat en Op de Beek staan er nu. Ze zijn nog met
de laatste fase bezig. Ik dacht: misschien wel leuke foto’s
voor in de Trots!
Sven Cornelissen

Trots op onze schone fietstunnel
Onlangs liep ik door de fietstunnel en heb een praatje gemaakt met de mannen die aan het schoonmaken waren.
Ik gaf ze complimenten en ze zeiden dat ze ook trots waren op het resultaat, maar ook dat ze mooie opmerkingen
hoorden vanuit het dorp.
Paul Sommers

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

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!

Jos van Beek: kunst met passie
Kunst is van jongs af aan de rode draad in het leven van Jos van
Beek geweest. Nadat hij (toen hij 18 was) in Amsterdam in aanraking kwam met de schilderijen van Franz Marc wist hij zeker dat
hij zelf kunstenaar wilde worden en vooral - zoals Marc - de kracht
en betekenis van kleur wilde gebruiken. Na een gedegen allround
kunstopleiding werd hij zelfstandig beeldend kunstenaar (en
kunstdocent voor alle schooltypen). Dag en nacht geeft hij vorm
aan zijn ideaal: heldere, kleurrijke, aantrekkelijke maar bovenal
professionele kunst maken. En met succes, kun je vaststellen. Jos
van Beek exposeert (uitsluitend in bekende galeries en musea) in
heel Nederland en ver daarbuiten. In 2022 waren er exposities in
Ootmarsum, Alkmaar, Bergen aan Zee, Oudewater, Heiloo en de
Wijk. ‘Maak van uw huis een thuis’ is de slogan die hij regelmatig
gebruikt. Onderschat niet wat kunst met jouw interieur kan doen:
Het drukt een eigen, persoonlijk stempel op je woonomgeving.

Kunst geeft je huis een
ziel, een persoonlijke
toets en bepaalt in belangrijke mate de sfeer.
Zie het ook als een
blijvend cadeau aan
jezelf en/of je partner.
En wellicht kun je het
later ook nog doorgeven aan je kinderen.
Soms wordt er nu al
om ‘gevochten’.
www.josvanbeekkunst.nl | Tel. 0485-383571 / 06-36159867
Of bezoek het Depot, Romeinenstraat 33, Beugen
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Hobbycentrum Sint Anthonis

Hobbycentrum Sint Anthonis opent haar deuren per 1 september
Na een gedegen voorbereiding gaat het Hobbycentrum Sint
Anthonis (HCSA) in Oelbroeck starten met de volgende hobby’s:
- Vrijdag 16 september van 9.00 tot 12.00 uur en daarna
wekelijks: Aquarellen en schilderen
- Donderdag 22 september van 9.00 tot 12.00 uur en daarna
wekelijks: Wenskaarten maken
- Donderdag 15 september van 13.00 tot 16.00 uur en daarna wekelijks: Tiffany, glas in lood en (glas)mozaïek
- Startdatum nog te bepalen, wekelijks maandagavond van
18.30 tot 21.30 uur: Quilten
Diverse andere hobby’s zijn nog in ontwikkeling en de ICTwerkgroep gaat binnenkort van start met allerlei activiteiten. Ook worden er in de toekomst verschillende workshops
gepland zoals een wijn-of whiskyproeverij. Via Samen Sint
Anthonis en Trots Sint Tunnis wordt u daar te zijner tijd over
geïnformeerd. Indien u thuis nog materialen of gereedschappen voor deze hobby’s heeft en kunt missen, laat het weten!
De kosten voor deelname aan een hobby:
- Het HCSA gaat uit van een bijdrage van € 100,- per jaar bij
een deelname van 1 keer per week. Het HCSA is 52 weken
per jaar geopend.
- Bij een deelname aan een tweede hobby zijn de kosten van
de tweede hobby 50%. De meest frequente hobby-deelname geldt als eerste hobby.
- De koffie en thee wordt afgenomen van Oelbroeck (water
kan zelf worden meegenomen).
Heeft u zelf ideeën voor een hobby of een workshop of bent u
lid van een clubje dat eventueel wil aansluiten bij het Hobby-

centrum, kom gerust eens kijken en praten of neem contact
op met een van de bestuursleden of stuur een e-mail naar
hobbycentrumsintanthonis@gmail.com.
Bestuursleden: Riny Weerts (06-40892059), Jos van de Graaf
(06 -51226785) en Marina Klaassen (06-12144376).
Reparatiewerkplaats
Op 1 oktober start een groepje deskundige vrijwilligers met
de reparatiewerkplaats. Daar kan iedereen, tegen een geringe
vergoeding ten behoeve van het Hobbycentrum, kleine defecten aan apparatuur, fietsen, kleding of textiel laten repareren.
Elke twee weken vanaf 1 oktober zal de reparatiewerkplaats
open zijn. De data en tijden kunt u vinden in de Trots en op
Samen Sint Anthonis.
FIETS-CHECK VOOR SCHOLIEREN!
ATTENTIE: Op zaterdag 17 september, tussen 9.00 en
12.00 uur, kunnen alle schoolgaande jongeren hun fiets
laten checken in het Hobbycentrum. Deskundige vrijwilligers controleren de fiets dan op 12 punten, zoals het
licht, en adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Comedyhuus Oelbroeck start seizoen met Diner by Friends
Vrijdag 9 september is het mogelijk om voor aanvang van de
voorstelling van het Comedyhuus te dineren bij Friends. Reserveer uw driegangen diner via de website van Oelbroeck
voor 35 euro per persoon, inclusief entree voor het Comedyhuus. Voor meer informatie zie ook www.friendshoreca.nl.
Het Comedyhuus komt voor het seizoen ‘22/’23 zes avonden met
aansprekende namen naar Oelbroeck. Op 9 september wordt
afgetrapt met een echte Comedy Showcase: tot wel acht comedians die onder leiding staan van een Master of Ceremony. Op
het podium van Oelbroeck brengen gevestigde comedians en

aanstormend talent hun laatste grappen en try-outs.
Onder voorbehoud kan het publiek de volgende namen verwachten op vrijdag 9 september: Sjoerd Janssen, Maartje Mikx,
Imran Moody, Vincent Matthijsse, Hank, Samir Fighil en Koen
Brouwer. Tickets kosten in de voorverkoop € 10,00 en zijn verkrijgbaar via www.oelbroeck.nl. Aan de kassa kosten tickets € 12,50.
De zaal gaat open om 20.00 uur.
De overige data zijn elke tweede vrijdag van de maand in de
maanden oktober, november, december, maart en april. De entree bedraagt dan € 15,00. Het ‘Diner by Friends’ blijft € 35,00 per
persoon.
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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... onze miniatuur windmolen
Bernhard Joosten: “In 2015 vroeg de carnavalsvereniging uit Oploo mij en onze zoon de
wieken van de windmolen uit Oploo na te maken voor op de nieuwe prinsenwagen.
We zijn begonnen om de wieken na te maken. Echter nadat de wieken klaar waren
bleken deze niet de juiste vlucht te hebben. Zij draaiden namelijk rechtsom. Daarom
hebben we de wieken opnieuw gemaakt en hebben we de ‘verkeerde’ wieken bewaard
in de schuur. Later, in 2018, heb ik enkele molens bezocht en van de molenaar uit Asten
bouwtekeningen gekregen om een molen op kleinere schaal te bouwen (7,5 meter in
plaats van 26 meter hoge wieken). In de corona-periode kwamen deze wieken weer
tevoorschijn en was het toch zonde om deze ongebruikt te laten liggen. Ook had ik
inmiddels een mooie vijver en een grote berg met een grasveld achter in de tuin liggen.
Het idee bestond toen om de molen af te maken en nog een exemplaar achter in onze
tuin te zetten. Van dennenhout, afkomstig van een omgevallen boom, heb ik planken
laten maken. Dit hout was geschikt om de replicamolen te maken. Na een aantal maanden zagen, schuren en verven hebben we nu ook een eigen exemplaar in de tuin. De
molen kan met een flinke wind goed draaien en is ook functioneel gemaakt. Met behulp van een aandrijving van twee fietswielen, een ketting en vier dynamo’s is de molen
voorzien van 12 Volt stroom. Een uniek exemplaar waar ik zeker trots op ben!”

Heemkundekring ontvangt origineel schrift met reisverslag emigratie
Op dinsdag 2 augustus heeft Heemkunde Sint Tunnis in Oelbroeck, in dorpshuis Oelbroeck, uit handen van Gerard en Will
de Bruijn het originele schrift ontvangen waarin de emigranten
Christ de Bruijn en Martha Verschuren in april 1950 hun ervaringen over de reis (en de eerste maanden in Canada) beschreven
hebben. Gerard de Bruijn is een neef van Christ de Bruijn en
woont in Schaijk. Het gezin de Bruijn-Verschuren, met maar liefst
11 kinderen terwijl zij 5 maanden zwanger was, vertrok op 3 april
1950 vanaf Peelkant 54. Daar woonden ze vanaf 1938. Via Rotterdam emigreerden zij in 10 dagen per boot naar Canada. In Canada hebben ze nog 7 kinderen gekregen. De kinderen hebben
allen hun jeugd overleefd en zijn van mening dat het originele
schrift in Sint Tunnis bewaard moet blijven. Jac van Kempen, toen-

malig voorzitter van de heemkunde, heeft in 2013 een groot verslag
in drie delen geschreven in Oelbroecksheem, het 2-maandelijkse
clubblad van de heemkunde (zie
heemkundesinttunnis.nl). Het verhaal is bijzonder omdat het gezin
met zoveel kinderen een onzekere
toekomst tegemoet ging. Ze wisten alleen dat ze naar de havenstad Halifax in Canada afreisden
maar waarheen daarna was niet
bekend.

Start nieuw volleybalseizoen Somas Activia
Volleybalvereniging Somas Activia staat met 10 senioren-, 4
jeugd-, 4 recreanten- en meerdere mini-teams in de startblokken
voor een nieuw seizoen. De trainingen zijn inmiddels weer hervat
en er zijn op meerdere fronten (bestuur, commissies al dan niet in
samenwerking met andere partijen) lijnen uitgezet voor het sei-

zoen 2022-2023. De competitie start op zaterdag 17 september,
tevens een Super Saturday wat inhoudt dat bijna alle teams thuis,
in de Activiahal spelen. Alle supporters, sponsoren, leden, vrijwilligers en iedereen die Activia een warm hart toedraagt... van harte
welkom! Kijk voor meer informatie op www.activia.tv.
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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 tijdens de openingstijden van de winkel
brengen bij de papiercontainer bij Boerderijwinkel Verdaasdonk
(Stevensbeekseweg 3a). Muziekvereniging Sint Cecilia - die de
inzameling regelt - is nog op zoek naar een tweede permanente
inzamelingslocatie in Sint Anthonis of Ledeacker.

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 Activiteitenagenda?
Ga dan naar samensintanthonis.nl/agenda en meld uw activiteit hier aan.

Zondag 4 september

Woensdag 21 september

Zaterdag 8 oktober

Zandvoort op de Brink

Samen op stap

Oktoberfest

Formule 1 op ultragroot
buitenscherm en muziek
Locatie: Brink
Tijd: middag
Entree: gratis

Vrijdag 9 september
Comedyhuus

Comedy showcase met
acht comedians
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 10,00 (kassa: € 12,50)

Zondag 11 september
Open dag

Autobedrijf Zegers en Gymtunnis
presenteren hun samenwerking
Locatie: Lepelstraat 25b
Tijd: 13.00-17.00 uur

Donderdag 15 september
Zomeravondconcert

Met popkoor C’est la Vie, het
Oellandkoor en de Traonentrekkers
Locatie: Brink
Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis

Zondag 18 september
Nazomerwandeling

IVN De Maasvallei organiseert een
wandeling met koffie/thee en soep
Startlocatie: Restaurant Heksenboom
Aanvang: 10.00 uur
Deelname: € 7,25

In het kader van Wereld Alzheimerdag organiseren Tante Sjaan,
De Huuskamer, Steeokee en
Op ‘t Hoogveld een wandeling
Startlocatie: Op ‘t Hoogveld
Tijd: 14.30-16.30 uur
Deelname: gratis

Zondag 25 september
Tranen met Tuiten

Optredens van buutreedners Peter
van der Maas, Joep de Wildt en Andy
Marcellissen
Locatie: Brink
Aanvang: 16.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 28 september
Bijeenkomst

Inspirerende bijeenkomst rond het
programma ‘De Verwondering’
Locatie: Parochiecentrum
Tijd: 10.00-11.30 uur
Entree: gratis

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

Zondag 2 oktober
Afscheid pastoor

Zondagviering met afscheid van
Pastoor Norbert van der Sluis
Locatie: Kerk
Aanvang: 10.30 uur

Concert
De volgende Trots Sint Tunnis
komt uit in het weekend van
1 oktober. Kopij aanleveren
kan t/m 18 september per e-mail
via: redactie@trotssinttunnis.nl.

Muziek van het Opleidingsorkest
van Muziekvereniging Sint Cecilia
Locatie: Brink
Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis

Duits Oktoberfest met ‘die
Alpenbruder’ Sven Cornelissen,
André Zegers en Paul Sommers
Locatie: Brink
Aanvang: avond
Entree: gratis

Woensdag 12 oktober
Jaarvergadering Dorpsraad
Presentatie jaarverslag en presentaties van projectonwikkelaars over
nieuwbouwplannen in Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Oprichting Welzijn
Ouderen Sint Anthonis
Het is ongeveer zes jaar geleden
dat de SWOSA is opgeheven, maar
de ouderenorganisaties hebben
met weinig middelen toch nog
verschillende activiteiten georganiseerd. Enkele maanden geleden
is Welzijn Ouderen Sint Anthonis
opgericht.
Nu Welzijn Ouderen Sint Anthonis
weer is opgericht wil dat echter niet
zeggen dat er ineens subsidiegelden
vrijkomen, aangezien de gemeente
Land van Cuijk heeft gezegd dat tot
2024 alles hetzelfde blijft.
De oud seniorenraad Sint Anthonis,
nu dus bestuur Welzijn Ouderen Sint
Anthonis, is het daar zeker niet mee
eens en probeert voor 2023 toch
subsidie te krijgen. Samen met Welzijn Ouderen Land van Cuijk worden
er toch al enkele bijeenkomsten voor
dit jaar geregeld in Sint Anthonis. Als
hierover meer duidelijk is, wordt dit
gecommuniceerd naar de inwoners
van Sint Anthonis.

