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De Trots is inmiddels een vertrouwd gezicht
Met deze Trots gaan we de derde jaargang van Trots Sint
Tunnis in. Voor deze ene keer met een voorwoord vanuit de
redactie, niet vanuit de dorpsraad.
Als geboren en getogen Sinttunnisse kom ik nog steeds verenigingen en stichtingen tegen waar ik geen weet van had
(maar dat zegt mogelijk ook iets over mij...). Onbekend maakt
onbemind, dus hopelijk helpt het bekender maken van goede
initiatieven bij het ‘elkaar kunnen vinden’. De recente geschiedenis maakt ons er opnieuw van bewust dat we elkaar zo hard
nodig hebben. Dat wat we weten en kennen kan ‘zomaar’ anders worden, dat wat vertrouwd is kan in één klap vernietigd
worden. Terwijl het vertrouwde, zelfs vanzelfsprekende bijna,
juist ook zoveel troost kan bieden. Een heel klein voorbeeld:
het horen slaan van de kerkklok als ik in bed lig, troost me door
de gedachte dat mijn recent overleden ouders diezelfde klok

ook nacht na nacht hoorden slaan.
Ik denk dat we gerust mogen stellen dat de Trots, die in het eerste weekend van de maand op de deurmat ligt, inmiddels ook
een vertrouwd gezicht is. Waar we begonnen met 12 pagina’s,
zitten we inmiddels bijna standaard op het dubbele. Steeds
meer verenigingen en stichtingen weten ons te vinden, maar
ook inwoners die in de lezerspost iets willen delen. Daar zijn
we erg blij mee, net zoals met degenen die suggesties aandragen. Ook proberen we steeds meer vaste rubrieken te creëren,
zoals MINSE of de laatste: ‘Waar ben jij Trots op?’.
Voor mij is één van de antwoorden: op ons dorp, met haar vele
vrijwilligers die ervoor zorgen dat we elkaar (blijven) vinden.

Hella Kuijpers

redactie Trots Sint Tunnis

Peter Zuidstraat 7 - 9, Sint Anthonis • T: (0485) 38 19 02
E: info@vanhulstwonen.nl • www.vanhulstwonen.nl
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Dit jaar vieren we Koningsdag weer samen!
De verjaardag van Koning Willem-Alexander staat weer
voor de deur. De organisatie is dolblij dat de kinderen van
Sint Anthonis en Ledeacker het Koningsfeest dit jaar op
27 april weer samen mogen vieren op De Brink. Iedereen
is welkom van 11.00 tot 17.00 uur!
Kindervrijmarkt en Koningsfeest
Net als de eerste editie van Koningsdag 2.0 wordt er dit keer
gestart met een kindervrijmarkt. Van 11.00 tot 13.00 uur
kunnen kinderen hun kleedje spreiden om geld te verdienen met bijvoorbeeld de verkoop van speelgoed, kleding
of lekkernijen.
Aanmelden voor de vrijmarkt is gratis en kan tot 20 april door
een mailtje te sturen naar oranjecomitesal@gmail.com.
Na de vrijmarkt gaat het feest verder met het Koningsfeest.
Doe mee aan de discoshow van Ronnie Ballonnie, voel jezelf voor eventjes een echte brandweerman of -vrouw, laat je
schminken, ga los op de stormbaan of doe mee aan een wedstrijdje bierkrathangen. Het wordt een superleuke feestdag!
Vrijwilligers gezocht
Om het Koningsfeest onvergetelijk te maken is de organisatie
op zoek naar vrijwilligers. Een uurtje of een dagdeel helpen?
Dan is niet alleen de organisatie maar zullen ook alle kinderen
ontzettend dankbaar zijn. Aanmelden als vrijwilliger kan door
een mailtje met naam en de beschikbare tijd te sturen naar
oranjecomitesal@gmail.com.

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

Hulpverlening bij evenementen
in Sint Anthonis in gevaar
EHBO-vereniging Het Zwaluwstaartje heeft dringend
mensen nodig. Zonder nieuwe mensen kan hulp bij evenementen niet meer geboden worden. Help de EHBO!
Het bestuur en de leden van de EHBO-vereniging Sint Anthonis hebben in de Algemene Ledenvergadering hun directe
zorg uitgesproken en de noodklok geluid: als zij geen ondersteuning ontvangen, houdt de EHBO-vereniging op te bestaan. De eerstehulpverlening door EHBO-ers bij evenementen in de dorpen kan dan niet meer worden gegeven.
Er moet iets gebeuren, vindt de EHBO-vereniging. De gecertiﬁceerde EHBO-ers die altijd klaarstaan voor de inwoners, hebben nu zelf hulp nodig. Het bestuur legt haar taken neer, de
evenementencommissie is gestopt. Er moet iets gebeuren.
Gezocht wordt naar mensen die de vereniging
willen ondersteunen, het
liefst een echte kartrekker.
Verder is de vereniging op
zoek naar een bestuurslid,
voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Heb jij ideeën of kun je
iets betekenen? Laat het
horen door een e-mail te
sturen naar secretariaat@
zwaluwstaartje.nl of contact@samensintanthonis.nl.

N602 klaar,
het
onderhoud
kan
beginnen!

Kom je meedoen?
Voel je
welkom
bij Spring!

23 april: Open dag bij
kindcentrum Leander
Kom je een kijkje nemen? Je bent welkom bij kindcentrum Leander op De Inloop 4-6 in
Sint Anthonis!
Zaterdag 23 april van 13.00 uur tot 16.30 uur zetten wij onze deuren open. Je bent van harte welkom om een kijkje
te komen nemen op ons kinderdagverblijf, onze peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang!
Op 23 en 24 april is het eerste openingsweekend van gebouw Oelbroeck. Er vinden door heel Oelbroeck activiteiten
plaats. Je kunt in alle rust door het hele gebouw rondkijken bij alle gebruikers. Graag tot dan!
Meer weten? Kom 23 april langs! Kindcentrum Leander • De Inloop 4-6 • Sint Anthonis • spring-kinderopvang.nl

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: Sophie Lomme!
De duim van deze maand gaat naar Sophie Lomme die zich al jarenlang inzet als vrijwilliger voor de statushouders van Sint Anthonis en omstreken. Twintig jaar geleden nam het gezin van Sophie
een Russische vluchteling op. Dit pubermeisje is inmiddels professor internationaal recht aan de universiteit in Nijmegen.
Samen met veel vrijwilligers in Sint Anthonis en omliggende
dorpen biedt Sophie ondersteuning aan vluchtelingen met een

verblijfsstatus. Deze ondersteuning is
gericht op het dagelijkse leven zoals het
inrichten van het huis, het leren van de
Nederlandse taal en ondersteuning bij het invullen van formulieren. En ook op het zoeken naar onderwijs voor de kinderen, boodschappen doen, begeleiding bij huisartsen, ziekenhuisbezoek en
het begeleiden naar werk.
Naast de individuele ondersteuning van deze gezinnen organiseert Sophie, in samenwerking met de bibliotheek, Sociom en
haar schoonzus, elke twee weken een ontmoetingsmoment voor
vrouwen met een migratieachtergrond. Deze vrouwen steunen
elkaar en elkaars gezinnen onderling ook weer waar ze kunnen.
Door alle ervaringen weet ze wat belangrijk is. Sophie: “De verhalen zijn vaak schrijnend en emotioneel. Een luisterend oor is van
belang. Ik wil dan ook altijd bereikbaar voor hen zijn. Om dit werk
goed te kunnen doen, moet je respect hebben voor andere culturen en gebruiken. Maar ook doorzettingsvermogen en geduld
hebben om deze mensen niet te laten vallen. Echte interesse hebben, daar gaat het om. Door je in te zetten voor anderen kun je
een verschil maken.”
Sophie wil haar duim opdragen aan alle vrijwilligers met wie ze
samenwerkt of heeft gewerkt en aan alle mensen die zich in Sint
Anthonis inzetten voor deze medeburgers. Heb je interesse om
te helpen of heb je vragen, bel Sophie Lomme op 06-20360698.

Ga mee op lente-excursie in het Sint Anthonisbos
Het is weer lente in het land en dus is het tijd om de stand
van zaken in het bos eens onder de loep te nemen. Tijd
voor een lente-excursie in het Sint Anthonisbos.
Na een zachte winter gaat alles groeien en bloeien. Het Sint
Anthonisbos bestaat vooral uit de bekende grove den. Omdat
we een hele zachte winter achter de rug hebben, loopt de
natuur wat voor. Wellicht zijn de minuscule bloemen van de
grove den al waar te nemen. Normaal bloeien deze bomen in
mei/juni. Het duurt meer dan twee jaar voor het zaad van een
grove den rijp is. De gidsen vertellen over dit proces.
De lente-excursie vindt plaats op 1 mei en begint om 10.00 uur
bij De Heksenboom, Bosweg 40 in Sint Anthonis. De excursie
begint met een kopje koffie of thee en eindigt met een kop
heerlijke soep. De ongeveer twee uur durende wandeling begint om 10.30 uur en is ongeveer 4 kilometer lang. De onver-

harde paden zijn niet toegankelijk voor rolstoelen, draag goede wandelschoenen. Honden zijn niet toegestaan. De kosten
voor het arrangement zijn € 7,25. Aanmelden kan tot zaterdag
30 april 12.00 uur per e-mail via mariusjanssen@gmail.com.

Zing mee in het kerkkoor
Houd je van zingen, zing dan mee in het kerkkoor! Het gemengd kerkkoor van Sint Anthonis wil graag uitbreiding van
haar ledental. Het koor repeteert op donderdagavond van
19.30 tot 20.30 uur onder leiding van Jan Brouwers uit Oploo.
Daarna wordt nog gezellig koffie gedronken. Iedereen is welkom, maar sopraanstemmen zijn bijzonder welkom. Aanmelden kan via het parochiecentrum, Lepelstraat 13a.

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

www.sommers-installatietechniek.nl
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I L LU S T R AT I E S
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MIKS® | Karin van de Wardt
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Lentegroen en keigoed
Vanaf 21 maart de officiële lente en dat is zichtbaar in Sint
Tunnis. Mensen zijn weer druk bezig om de tuin in orde te maken. Snoeien, verticuteren, nieuwe planten poten, mest strooien, een eerste maaibeurt voor het gras en vanwege de droogte
wordt er al water gesproeid. In zo’n plattelandsdorp zijn zulke
bezigheden een groene golf voor de zomermaanden. Is de
tuin wat groter dan moet er ook nog snoeihout en ander tuinafval naar de milieustraat in Haps gebracht worden en tref je
soms dezelfde tuinliefhebbers. Even een praatje en dat het elk
jaar toch wel weer veel werk is, maar dat laatste met een besef dat het de tuin in de zomermaanden kleur geeft en men
ervan kan genieten. Maar door Sint Tunnis fietsend besef je
dat ook hier de grijze golf in opmars is. Daarmee doel ik op de
‘moderne’ voortuintjes die onderhoudsarm zijn met veel grind
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of grijze Belgische hardsteen. Soms met plantenbakken van
cortenstaal die op grond van hun roestbruine kleur in deze
lenteperiode al een herfstachtige indruk geven. Sommige
grindtuinen worden opgevrolijkt met een beeld van een vogel,
een zonnewijzer of zelfs een kleine fontein waar waarschijnlijk
water uit zal komen, niet om de planten te verzorgen maar
mogelijk om de stenen te schrobben. Of om de stenen vochtig
te houden zodat de algengroei voort kan gaan. Mogelijk deze
keuze omdat men het te druk heeft of men is academisch al
ontgroend. Een enkele keer zie je in de grindtuin grote keien
liggen alsof het een Zen-tuin in Kyoto in Japan is met zijn beroemde tuinen. Maar dan ontbreekt er toch nog veel, onder
andere de harksporen in het grind en de bonsaiboompjes. Het
kan ook zijn dat men de bekende Brabantse uitdrukking van
‘keigoed’ letterlijk toepast.
In de groene voortuintjes is leven; de bewoners zijn bezig en als
je langs komt kun je nog een praatje maken, de bijen en vlinders zoeken naar nectar in de bloemen en vogels of er voedsel
te vinden is in de vorm van zaden, insecten of rupsjes. Bij de
grijze tuinen is er niemand bezig; er heerst een doodse stilte,
een kerkhofsfeer. Er ontbreken twee woorden op de hardstenen vloer, namelijk: ‘Hier rust...’ .
mama

Elke gift voor de Vastenactie telt

Cursus ‘De Zorg de baas’

De jaarlijkse Vastenactiecampagne van Parochie Maria
Moeder van de kerk in Sint Anthonis staat dit keer in het
teken van het beschermen van landrechten van inheemse
volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als
voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Op 6 april start de cursus ‘De Zorg de baas’. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in).

In 2022 ondersteunt de Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conﬂicten over landrechten. In Libanon
krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het
opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.
Enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt: voor 23
euro kan het drinkwatersysteem voor één familie worden gerepareerd, 45 euro is goed voor één bijenkorf voor een bijenhoudersgezin en 74 euro is goed voor een kleine plantenkas
om groenten te laten kiemen. Steun daarom de Vastenactie:
elke gift telt! Dat kan via de Vastenactie 2022 op de Goede
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of door
rechtstreeks uw gift overmaken op het rekeningnummer NL21
INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie, Den Haag. In de
betaalomschrijving dient u te zetten: ‘Campagnethema 2022:
Je land is je leven. Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint
Anthonis’.

De zorg voor een ander komt meestal op de eerste plaats.
Wanneer het langdurig en intensief is, merk je dat het steeds
meer van je vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal gericht op degene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta jij centraal. Hoe houd je de regie over je eigen leven
en kun je de zorg blijven volhouden? Tijdens deze cursus leer
je hoe je de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander
en zorgen voor jezelf.
De cursus heeft een informatieve map. Ook is er ruimte voor
het uitwisselen van ervaringen. Aan bod komen: gevoelens
(h)erkennen en grenzen leren aangeven, stress en ontspanning, kwaliteiten benutten, hulp en steun vragen, communicatie en assertiviteit.
De cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee
uur en één terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten zijn
van 19.30 tot 21.30 uur in Cultureel Centrum Myllesweerd,
Kerkstraat 3 in Mill. Voor meer informatie en aanmelding, kun je
terecht bij het Mantelzorg- en Vrijwilligersplein, www.mvplein.nl,
tel. 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.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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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...’:

Voetbalvereniging DSV

Carnavalsvereniging D’n Uutlaot gaf de pen door aan voetbalclub DSV. En dus heb ik afgesproken met voorzitter Chris Arts en
bestuurslid Theo Broeks in de kantine van DSV.
Wanneer is de voetbalclub opgericht?
“In mei 1929 is de club door initiatiefnemer Frans van Kempen
opgericht. Het eerste veld lag op De Hoef, daar waar het toenmalige startterrein van de motorcross lag. Het veld bestond
uit zwarte aarde. Netten waren er niet en de lijnen moesten
door de leden met gele grond netjes worden uitgestrooid. Na
een tijdje voetballen zag je ook niets meer van de lijnen en
moest de grensrechter zich oriënteren op de hoekvlaggen.
Kleedkamers waren er nog niet. Er werd thuis omgekleed of
bij Herman Janssen, het clubhuis van DSV, aan de toenmalige
Dorpsstraat (nu Lepelstraat). Men kon bij een aantal van zes
of meer personen een bal krijgen. Bovendien waren de leden
verplicht een schop mee te nemen naar de training en naar de
thuiswedstrijden, om de lastige heideplaggen weg te werken.
De club telde in 1930 106 leden.”
En nu, meer dan 90 jaar later?
Chris: “Nu hebben we een prachtig complex, waar we hard
voor hebben gewerkt. Drie velden en een trainingsveld. Enkele
jaren geleden zijn we begonnen met - duurzaam - renoveren.
Eerst buiten en daarna is ook onze kantine ﬂink aangepakt.”
“We zijn de oudste en grootste vereniging van Sint Tunnis”, vertelt Theo. “We hebben meer dan 500 leden, 8 seniorenteams
en 1 dameselftal, plus 18 juniorenteams. Bovendien hebben
we de miniprofs: kinderen die vanaf 3 jaar al kennis kunnen
maken met de bal en het spelletje.”
Houden jullie je alleen bezig met voetballen?
“Het is waar het om draait, maar het is meer. Vriendschap,
betrokkenheid, respect, sportiviteit en een veilige omgeving
zijn voor ons speerpunten als bestuur. Wij vinden de samenhorigheid binnen de club erg belangrijk. Mensen voelen zich
hier veilig en thuis en dat is mooi. Daarnaast organiseren we
activiteiten: op teamniveau bijvoorbeeld de kampen, op verenigingsniveau de verkoop van de amaryllissen rond de kerst
voor onze jeugdafdeling’.”
Werken jullie samen met andere verenigingen?
“DuVaria en het Pinkstertoernooi zijn wel het bekendst, de bijdrage die we kunnen leveren door het terrein ter beschikking

te stellen, vinden we erg belangrijk. Mooi om te zien waar een
klein dorp groot in kan zijn, dat geldt ook voor de vereniging.
Wij draaien op meer dan 130 vrijwilligers die hun bijdrage leveren in speciﬁeke commissies. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
elftalleider, tot vertrouwenspersoon, tot technische commissie, tot vrijwilligers bij de kassa.”
Wat moeten we nog weten?
“Ik denk wel dat dat is dat we trots zijn op de saamhorigheid
van al onze leden, maar ook op de plaatselijke ondernemers
die ons sponsoren en ‘de club van 50’. Alleen ben je nergens
en samen kun je veel bereiken.” Chris vertelt lachend: “We zijn
nu al aan het sparen voor het 100-jarig bestaan. Dat is mooi
om te mogen ervaren als bestuur.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij willen graag de pen doorgeven aan Sint Tunnis wandelt.”
Op zondagmiddag lekker in de zon naar een thuiswedstijd gaan
kijken van ‘het urst’. Vooral als de tegenstander Oploo is, staat het
vol langs de lijn. Niet zozeer omdat je iemand goed kent die mee
voetbalt maar omdat je de groen-witte jongens wil aanmoedigen.
Saamhorigheid en langs de kant hopen dat we winnen!
Contactgegevens Voetbalvereniging DSV
www.svdsv.nl | info@sv-dsv.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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Ferdi en Inge Verberk hebben weer mooi werk verricht in Kenia
Na 22 maanden durfden ze het weer aan om naar Kenia
te vertrekken, Ferdi en Inge van stichting Namelok. Vol
goede moed en een een hoofd vol ideeën zijn ze aan de
slag gegaan. Ze hebben heel wat kunnen realiseren.
Ze hebben een basis- en middelbare school in de buurt van Kisumu voorzien van 16 zonnepanelen en een solarpomp in een
put van ruim 150 meter diep. Dit was een groot project qua
werkzaamheden en kosten, maar daar staat tegenover dat zo’n
750 leerlingen en veel mensen om de school heen (en dat zijn
er veel) nu toegang hebben tot schoon drinkwater. In Kibera
(grootste sloppenwijk van Nairobi) hebben ze een dansschool
ﬁnancieel geholpen met de aanschaf van twee watertanks,
dakgoten, regenpijpen en het plaatsen hiervan.
Drie eerder geplaatste waterpompen functioneerden niet
meer naar behoren en die hebben Ferdi en Inge laten repareren. Ze hebben in de omgeving van Nanyuki zes solarpompen
en een elektrische pomp geplaatst. Verder hebben ze diverse
‘oude’ projecten bezocht.

Ferdi en Inge hebben echt veel vooruitgang gezien. Veel fruit
en zelfs de start van een kleine bloementuinderij (ﬁjn akkerscherm). Het geeft veel voldoening om deze vooruitgang te
zien en het zorgt voor energie voor volgend jaar!

De heemkundevereniging over...:

Oelbroeck: van smederij naar café
Het witte pand aan het kerkplein dat velen van ons nog kennen als ‘Oelbroeck’, tegenwoordig een grand café, heeft een
lange en interessante geschiedenis. Hieruit belichten we een
korte episode. Voorzover we kunnen nagaan, was er in het
pand jarenlang een smederij gevestigd. In 1834 werd de zaak
gekocht door de Bakelse smid Antoon de Vet (†1859). Sommige smeden maakten ook klokken en horloges en zo ook De Vet.
Na zijn overlijden werd de zaak door zijn weduwe voortgezet.
Een van Antoons dochters, Jacoba, trouwde met knecht Koos
Tausch uit Kranenburg. Het echtpaar Tausch-de Vet (zie familiefoto) begon in het voorhuis van de smederij een café. Een
van hun zonen, Koos Junior (op de foto is dat de lange smale)
trouwt in 1903 met Petronella Nabuurs en neemt de zaak over.
Café Tausch werd in de jaren ‘30 hét uitgaanscentrum van het
dorp: er waren biljarttoernooien, de schutterij had er haar doelen en uiteraard waren er dansavonden en feesten.
Na het overlijden van Petronella (†1935) en Koos (†1938) werd
het café verkocht aan Christ van den Borne uit Reusel. Hij
maakte er een café-hotel van dat hij ‘Oelbroek’ noemde. Veel
later, in de jaren ’70, geheel in de tijdgeest, werd discotheek
‘Oelbroeck’ een van de trekpleisters van het Sint Tunnisse uitgaansleven. Nu is het een grand café, Friends geheten.
Paul Eling en Rob Ermers, 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

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS
WWW.FRIENDSHORECA.NL

Oelbroeck gaat open, Oelbroeck gaat los!

Er wordt nog ﬂink geklust, want alles moet klaar zĳn vóór de heropening van Oelbroeck. De data had u
waarschĳnlĳk al gereserveerd in de agenda, maar nu willen wĳ - het Openingscomité Oelbroeck - graag een
toelichting geven op de festiviteiten en feestelĳkheden.

Vrĳdag 22 april

Feestelĳke opening met cabaret ‘iets van Niks’
Dit wordt het meest ofﬁciële gedeelte van alle activiteiten. Een keur aan bobo’s en hoogwaardigheidsbekleders is uitgenodigd om de heropening van Oelbroeck
mee te vieren. We starten om 19.00 uur met het ‘zwaarste’ gedeelte: diverse mensen zullen een toespraak
houden, de ofﬁciële openingshandeling wordt verricht
door burgemeester Hillenaar, wethouder Hendriks en
het bestuur van Oelbroeck, het glas wordt geheven,
foto’s van de bouw worden getoond en dan wordt het
programma wat luchtiger.
Vanaf 20.30 uur wordt het humoristisch: cabaretgroep

‘iets van Niks’ neemt de hele bouw nog eens rustig
door én op de hak. Daarna blĳft de bar nog een tĳdje
open en kan er gefeest worden!
Het lĳkt heel druk te gaan worden. Mocht u in de gelegenheid zĳn om met de ﬁets of te voet te komen, heel
graag! Er zĳn maar een beperkt aantal parkeerplaatsen
en het merendeel is al gereserveerd voor de genodigden. En daarbĳ: het lĳkt zó gezellig te gaan worden, dat
autorĳden misschien niet zo’n goed idee is. De entree
is gratis, al is het wel handig om wat zakgeld mee te
nemen voor de drankjes. Graag tot dan!

Zaterdag 23 en zondag 24 april

Kom naar de Open Dagen!
Tussen 12.00 en 17.00 uur kunt u vrĳblĳvend binnenwandelen om eens rustig in alle ruimtes rond te kĳken.
Diverse gebruikers zullen binnen en buiten laten zien
waar hun club of vereniging zich mee bezig houdt. Een
aardig inkĳkje achter de schermen. Ook de bibliotheek
pakt ﬂink uit met een TechLab, de prĳsuitreiking van het
Groot Dictee van Sint Anthonis en een boekpresentatie
van Anita Kroef.
De verenigingen hebben zich enorm ingezet om een
afwisselend programma te presenteren, maar het is natuurlĳk onmogelĳk om twee dagen lang, vĳf uur aan een
stuk een topprestatie te leveren. Daarom is er een looproute gemaakt en zullen de deelnemers in tĳdsblokken
presentaties, oefenlessen en demonstraties geven. Het
hele programma (met tĳden en ruimtes erbĳ) kunt u nalezen op www.oelbroeck.nl, www.samensintanthonis.nl
of op Facebook op de pagina van Oelbroeck én u kunt
het gedrukte programma ophalen bĳ de receptie van

Oelbroeck. Ook op deze dagen is de entree gratis,
maar de drankjes willen we wel graag afrekenen.

Zaterdagavond 23 april

Feestavond met DJ Partido en Immer Hansi
Het openingscomité is met ‘Voor en Door Sint Tunnis’
aan de keukentafel geschoven om een spetterende
feestavond te organiseren en dat is gelukt! Het wordt
vroeg optutten én uitgaan voor met name de jeugd,
want de zaal gaat al om 20.15 uur open. DJ Partido
zorgt voor swingende muziek, maar de hoofdact van
de avond is voor Immer Hansi. Hĳ treedt al behoorlĳk
vroeg op, dus kom op tĳd! Alcohol wordt alleen maar

geschonken aan de 18-plussers, dus denk je aan je legitimatiebewĳs?
Is deze avond alleen voor jongeren? Nee hoor, iedereen
is welkom! Swingende jongeren en schuifelende ouderen, het wordt een bonte mix. Entreegeld heb je niet
nodig en ook indrinken is overbodig: we hebben zat!
Nogmaals: kom op tĳd, want de ruimte is beperkt en
vol is ook echt vol!

Maandag 25 april

Seniorenmiddag met muziek en cabaret
Een gezamenlĳk initiatief van de evenementencommissie van Oelbroeck, de KBO, de Zonnebloem en van
de PGSA. Een middag (aanvang 14.00 uur) die vooral
bedoeld is voor de senioren onder de senioren, die
’s avonds niet graag de deur meer uitgaan. Gelukkig hoeft
vandaag de portemonnee niet mee: alles is gesponsord,
dus de hapjes en de drankjes zĳn gratis! Het wordt een
afwisselende middag, met muziek, cabaret en heel veel
buurten. Heel veel lokale artiesten hebben beloofd mee
te werken en het wordt een middag om nog lang van na
te genieten. Het wordt een fantastische middag!
De leden van de bovengenoemde verenigingen krĳgen
een uitnodiging. U bent geen lid, maar wilt wel graag
komen? Reserveer dan een plekje (graag vóór 12 april)
bĳ de receptie van Oelbroeck: tel. 0485-385166. Let wel:
de receptie is geopend van maandag t/m vrĳdag tussen

9.00 en 17.00 uur. Naar verwachting is het hele variétéprogramma rond 16.30 uur afgelopen, zodat iedereen
weer een beetje op tĳd thuis is voor het avondeten.

Zaterdag 30 april én zondag 1 mei

Vrienden van Oelbroeck Live!
“PROMS ontmoet kleinkunst, live muziek met een
vleugje cabaret.” Diverse fantastische artiesten van eigen bodem trekken de stoute schoenen aan en gaan
optreden, onder andere met iemand waar ze nog nooit
mee opgetreden hebben of waarschĳnlĳk zelfs nooit
aan hebben gedacht. De optredens zĳn daarom nieuw,
verrassend en vooral: mooi om te zien, te horen, zorgen
voor verbinding en het is eenmalig te beleven! Uw zintuigen worden aangenaam vertroeteld! Een greep uit
de optredende artiesten: Jos Verbeeten, John Geerts,
Will Thĳssen, Ido Ypma, Christan van Gelder, Sanne
de Jong, Stephanie Bongers-van Werkhoven, Lieke
Meĳer, Annelies Claassen en het slagwerkorkest van Sint
Cecilia. Extra uniek en mysterieus is de terugkeer van
Candlelight met Jos C. en de geestige geestelĳke Frans
van S. uit St. A.
Artiesten worden begeleid door Het Groot Oelbroeck
Showorkest & combo onder leiding van dirigent Marc
Thĳssen. Het orkest bestaat uit muzikanten uit onze eigen Muziekvereniging Sint Cecilia, aangevuld met muzikanten van America tot Vorstenbosch en van Grave tot
Gennep. Het combo bestaat uit Dominik Sehlbach op
drums, Frank van Wely op basgitaar, Bram van de Zanden op gitaar en Twan Terwindt op piano en keyboard.
Een vette licht&geluid-show van MillenniumSound zal
daarbĳ een fantastische ambiance creëren.

De tickets á € 10,-, inclusief een kop kofﬁe, zĳn 24/7
online verkrĳgbaar via www.oelbroeck.nl onder de knop
‘tickets’ of te koop bĳ de receptie van Oelbroeck op
maandag t/m vrĳdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Onder
de 16 jaar is de entree gratis!
Er zĳn twee shows gepland: één op zaterdagavond 30
april om 20.00 uur en één op zondagmiddag 1 mei om
14.30 uur. Er zĳn zit- en staanplaatsen, maar vol is vol!
De zaal is een half uur voor aanvang open, bent u op
tĳd, dan heeft u de beste plaatsen.
Ook nu geldt: de parkeerplaats zal al snel vol zĳn, dus
als ’t even kan: kom op de ﬁets of te voet!

En dan voor onze buren
en onze omwonenden:
De buren van het vernieuwde Oelbroeck zullen tĳdens
deze twee weekenden mogelĳk wat overlast ervaren
van foutgeparkeerde auto’s en van wat rumoerige
feestgangers. Op voorhand: onze excuses! Het is wellicht een goed idee om uw auto zodanig te parkeren,
dat u altĳd met uw auto kunt uitrukken. Misschien is
het nog slimmer om ons feest mee te komen vieren. Bĳ
deze nodigen wĳ u van harte uit!

We schreven het al: Sint Tunnis gaat bruisen. We
hopen dat Oelbroeck een ﬂinke boost gaat geven en
dat we twee schitterende weekenden gaan beleven.
Het wordt pas écht een succes, als u / jĳ erbĳ bent,
dus graag tot dan!
Openingscomité Oelbroeck

HEROPENING!
Vrĳdag 22 april

Feestelĳke opening met Cabaret ‘iets van Niks’

Za 23 en Zo 24 april

Oelbroeck ontmoet en beleef

kom naar de
OPEN DAGE
N!

Zaterdag 23 april

Feestavond met DJ Partido en ‘Immer Hansi’

Maandag 25 april

Seniorenmiddag met artiesten van eigen bodem

Za 30 april en Zo 1 mei

‘Vrienden van Oelbroeck live’

PROMS mee
ts
CABARET!
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Oelbroeck zoekt gastvrouwen
Draag jij het mooie Sint Tunnis ook een warm hart toe? Vind jij
het belangrijk tijd en energie te steken in de mensen in ons dorp?
Ben jij ook zo blij met het mooie nieuwe Oelbroeck? Heb je er wel
eens over nagedacht om écht de handen uit de mouwen te steken? Oelbroeck is op zoek naar gastvrouwen, die een kopje koffie
willen schenken, een praatje willen maken, zorgen dat Oelbroeck
er is voor jou, om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt in
Oelbroeck. Waar men elkaar ontmoet, samen sport, samen cultuur beleeft, samen muziek maakt en met elkaar in contact blijft.
Heb jij een klantvriendelijke instelling en ben je een dagdeel per
week beschikbaar, bij voorkeur in de avond, meld je dan bij Marjo
Ploegmakers, tel. 06-27197894 of 0485-385166.

Buurtbuschauffeur, iets voor u?
Het bestuur van Buurtbusvereniging Sint Anthonis is dringend
op zoek naar enkele nieuwe chauﬀeurs voor twee buurtbussen.
De vereniging heeft op dit moment 32 chauﬀeurs, allemaal vrijwilligers. Per dag, van maandag t/m vrijdag, zijn er drie diensten:
de vroege dienst van circa 7.00 uur tot 10.30 uur, de tussendienst van 10.30 uur tot 14.30 uur en de late dienst van 14.30 tot
18.30 uur. Elke chauﬀeur rijdt één dienst in de week. Chauﬀeurs
ruilen onderling de diensten tijdens vakanties en dergelijke. Het
gebied waarbinnen wordt gereden is Boxmeer, Maasziekenhuis,
Rijkevoort, Sint Anthonis, Westerbeek, Wilbertoord en Mill. Misschien iets voor u? Zowel dames als heren zijn welkom. Om te
weten wat het precies inhoudt, kunt u contact opnemen met
Leo van Els, Zandseveldweg 3 in Sint Anthonis, tel. 06-24466904
of e-mail: buurtbuslve@gmail.com.
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Eerste Liefde
Ja het staat er echt: ‘Eerste liefde’. En dat in een column
van de bieb! Wat heeft die eerste liefde nu te maken met
de bieb of met een boek? Nu in de maand april: alles. Want
‘Eerste Liefde‘ is het thema van de Boekenweek 2022.
Hebben we niet allemaal ervaring met die eerste liefde?
Je eerste liefde, of het nu een vriendje, vriendinnetje, de
hond, de kat of misschien wel je cavia was, die eerste
liefde laat bij iedereen een gevoel van weemoed achter.
Werd die eerste liefde beantwoord dan liep je op wolken,
maar wat een verdriet als die eerste liefde slechts van één
- jouw - kant kwam. Het is een gevoel waar je nu soms
met een glimlach aan terug denkt, een gevoel dat eigenlijk niet met woorden te omschrijven is. Maar Ilja Leonard
Pfeijffer, de schrijver van het Boekenweekgeschenk 2022,
weet voor die ervaringen woorden te vinden waar we hopeloos jaloers op zijn. Zo gevoelens te kunnen omschrijven, dat is grote klasse. Wil je dat geschenk te pakken krijgen, ga dan tussen 9 en 18 april naar de boekhandel, koop
een boek voor € 15,00 en je krijgt Ilja cadeau.
Of je kiest voor het Boekenweekessay geschreven door
Marieke Lucas Rijneveld. Tel dan € 5,00 neer en lees hoe zij
het heeft ervaren. En wie weet komen de - warme - herinneringen aan je eigen eerste liefde weer terug.
E.V.

KBO organiseert Lentefair
Sint Cecilia in actie voor Oekraïne
Een grote opruiming van overtollige oude instrumenten
heeft Muziekvereniging Sint Cecilia 1.155 euro opgeleverd. Dit bedrag komt volledig ten gunste van de noodlijdende bevolking van Oekraïne.
Ook bij Muziekvereniging Sint Cecilia is iedereen begaan met de
schrijnende situatie in Oekraïne waar intussen miljoenen mensen
op de vlucht zijn voor het aanhoudende oorlogsgeweld. Deze
mensen leven in angst en onzekerheid en hebben dringend behoefte aan voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Tijdens het opruimen van de instrumentruimtes ontstond
bij Sint Cecilia het idee om overtollige oude instrumenten aan de
leden aan te bieden, om vervolgens de opbrengst voor Oekraïne
beschikbaar te stellen. Met ondersteuning van Muziekspeciaalzaak Excel uit Oeﬀelt heeft de verkoop uiteindelijk maar liefst 1.155
euro opgeleverd, dat geheel wordt overgemaakt op Giro 555. Sint
Cecilia is trots om op deze manier als vereniging een gezamenlijk
steentje bij te kunnen dragen aan de hulp aan Oekraïne.

In 2019 is door het bestuur en de activiteitenwerkgroep van
KBO Sint Anthonis met groot succes de laatste Lentefair georganiseerd. Vele leden en niet-leden hebben toen hun creaties en verzamelingen laten zien aan de vele bezoekers.
Gezien het grote succes van de vorige Lentefair wil de KBO
dit weer gaan organiseren. Deze Lentefair is op zaterdag 14
mei en zal plaatsvinden in de grote zaal van Oelbroeck in Sint
Anthonis. Iedereen met een leuke hobby of een bijzondere
verzameling kan zich hiervoor aanmelden. Zij krijgen dan een
ruimte (tafel) toegewezen waar zij hun zelfgemaakte hobby’s,
voorwerpen of verzamelingen kunnen laten zien aan het grote
publiek. Als u uw zelfgemaakte spullen wilt verkopen, dan kan
dat uiteraard.
U kunt zich tot uiterlijk 15 april aanmelden via kbo.sintanthonis@
gmail.com (vol = vol). Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en met welke hobby/verzameling u wilt komen. Misschien kent u mensen in uw omgeving of familie buiten Sint Anthonis met een mooie hobby of verzameling, ook zij
kunnen zich op bovenstaand e-mailadres aanmelden.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

maak van uw huis een thuis

www.kimmynailsenpedicure.nl

JOS VAN BEEK KUNST
www.josvanbeekkunst.nl

0485-383571

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

Sint Anthonis

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Initiatief opvang Oekraiense vluchtelingen (zie ook MINSE op pagina 19)

“Te hartverscheurend om niets te doen”
Franca Smit’s dochter Dieneke en haar man Durk zijn
na het ophalen en in Sint Anthonis onderbrengen
van de vluchtelingen Lena, Anastasia en Vlad niet
stil blijven zitten. Ze zijn aan de slag gegaan om 800
weeskinderen te helpen die tijdelijk in het Oekraiense Chelm, nabij Lviv, zijn ondergebracht.
Durk: “Dieneke is daarnaartoe gereden, ik ben in Nederland gebleven om te proberen alvast onderdak te vinden.
Dat betekent bellen, bellen, bellen met onder andere gemeenten en veiligheidsregio’s. De burgemeester van Lviv
heeft aan Dieneke laten weten dat de kinderen pas elders

ondergebracht mogen worden als uit officiële overheidspapieren en foto’s blijkt dat alles goed is geregeld. Op dit
moment zijn we volop bezig”, zo gaf Durk op 11 maart
aan.
Op 17 maart kwam het bericht dat de gemeente Nijmegen de werkzaamheden van Durk en Dieneke over ging
nemen, tot hun grote opluchting. “Die weeskinderen
hebben het dubbel zwaar: geen zorg van ouders en ook
nog eens de verschrikkingen van de oorlog eroverheen.
Afschuwelijk. Dieneke zegt ook altijd: ‘iedereen verdient
een kans. En zeker kinderen’. Het is allemaal te hartverscheurend. Niks doen is voor ons geen optie.”
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“Voor mij is het vanzelfsprekend hen onderdak te geven”
Het hart van Franca Smit uit Sint Anthonis brak bij het zien van de beelden van de oorlog in het ontheemde Oekraïne “Ik
dacht ‘oh, mijn God, ik móet iets doen’.” Op maandagavond 7 maart gaf ze de vluchtelingen Lena, Anastasia en Vlad uit
Odessa een warm thuis in haar woning. “Ze zijn bang geweest, maar komen nu op adem.”
Door Arie Cornelissen
In de lentezon is Franca (74), samen met Lena (45) en Anastasia
(18) in de tuin aan het werk. “Ze houden allebei van de natuur”,
zegt Franca. “Vlad, de zoon van Lena, zit nog veel op zijn kamer
met de laptop. Maar ook hij komt langzaam los. Ik probeer ook
Vlad naar buiten te krijgen. Frisse lucht doet hen goed na zoveel
stress.”
Franca: “Tegen mijn kinderen zei ik een tijdje geleden al dat als er
écht oorlog komt, ik graag mensen in huis wil nemen. Het doet
mij veel verdriet dat gewone mensen, nota bene Europeanen, net
als wij, zoveel verschrikkingen mee moeten maken. Een week geleden zijn mijn dochter Dieneke en haar man Durk daarom met
de auto vertrokken. Na een overnachting in een hotel in Polen
stelde de hotelier voor om naar een treinstation te gaan. Daar zijn
ze met een bord ‘Who wants to go to Holland’ gaan staan. Lena en
haar twee kinderen durfden de stap aan. Ze hadden er een lange
reis vanuit Odessa opzitten en hadden elk slechts een plastic tas
met spullen bij zich.”
‘Wat komt er op ons af?’
Op weg naar Nederland was het wennen. Hun man en vader was
achtergebleven omdat hij zich paraat moest houden voor het leger. Franca begrijpt de emoties en twijfel die ze moeten hebben
gehad. “Zomaar bij wildvreemden in de auto. Naar wie, naar wat?
Ze waren stil”, zegt Franca. “Ze vroegen zich af hoe ver het is. En
wat komt er op ons af? Een kennis van me is afkomstig uit Oekraine. Die heb ik met hen telefonisch in contact gebracht. Dat hielp
enorm. Het gaf hen vertrouwen.”
Bij Franca thuis moesten de gasten wennen. “Het verdriet zat van
binnen. Stil verdriet. Ze waren moe en aten de eerste dagen weinig. Mijn zelfgemaakte borsjtsj, Oekraiens voor bietensoep, aten
ze weifelend op. Maar ik zei: ‘doe maar gewoon alsof je thuis bent.
Daar staat de koelkast en als je iets wilt koken, ga je gang’. We zijn
nu vijf dagen verder en inmiddels eten ze veel. Ze koken ook zelf.
Moeder Lena vindt het leuk om in huis van alles te doen en dochter Anastasia geniet van de kleuren van de bloemen en planten.”
Samen rummikubben
Met een vertaalapp op haar mobiel bij de hand, neemt Franca
de gasten bij de hand. Met stickers als ‘koelkast’ en ‘tafel’ door het
huis heen opgeplakt, maakt ze hen wegwijs. De eerste woordjes
Nederlands worden automatisch opgepikt. “We kunnen al samen
rummikubben. Ik heb ze Sint Tunnis laten zien. Het centrum vonden ze wel wat klein vergeleken met dat van Odessa. Ze zijn positief en zijn nu iets meer op hun gemak. Al zijn hun gedachten nog
vaak in Oekraïne. Samen met Lena keek ik laatst naar het bombar-

Franca Smit met Vlad, Lena en Anastasia: “Ze hadden slechts een
plastic tas met spullen bij zich.”
dement van het ziekenhuis. Dat gaat aan het hart.”
Ze bellen en appen iedere dag met papa, familie en vrienden,
zegt Franca die erg begaan is. “Ik wil nog proberen ze te laten
ﬁetsen. Oh, er is nog zoveel wat ik uit moet zoeken. Hoe het zit
met verzekeringen en wat kunnen wij en zij van de overheid verwachten. Maar ik zie dat allemaal wel. Komt goed. Hoe lang ik hen
onderdak wil bieden? Al is het zes maanden of meer, maakt me
niet uit. Ik hoop dat velen dit over de streep trekt om ook hun huis
open te stellen.”
Droom
Anastasia schuift aan. Ze vertelt ingetogen maar welbewust hoe
ze de bewogen dagen heeft beleefd. “Odessa was omringd met
militairen en oorlogsschepen. We waren bang. Ik hoop dat Oekraine snel vrij wordt. Maar we zijn hier heel blij. Franca zorgt supergoed voor ons. Ja, ze is een soort tweede moeder. We proberen
het leven op te pakken. Ik geef elke dag digitaal les aan kinderen
in Oekraïne. Misschien mag ik gaan helpen, ergens in Nederland.
Werken met kinderen is mijn droom”, zegt Anastasia. Een voorzichtige glimlach verschijnt op haar gezicht.
[Update: inmiddels hebben Lena, Anastasia en Vlad een huisje toegewezen gekregen op een vakantiepark in de regio.]
Zie ook op de pagina hiernaast hoe Franca’s dochter Dieneke en haar
man Durk hulp hebben verleend aan 800 Oekraïense weeskinderen.
Wie iets wil doneren: Franca’s wens is om dit op Giro 555 te doen.

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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Voedselcollectief BoerSaam wil vliegende start maken
Als het aan de grondleggers van de coöperatie BoerSaam ligt, kunnen leden al vanaf komend najaar biologischdynamisch geteelde groenten en fruit eten dat op eigen land is geteeld. Aan de basis van het plan ligt de unieke
samenwerking tussen de initiatiefgroep en de vestiging Bronlaak van DeSeizoenen in Oploo.
Door Henny Lenkens
“We moeten rentmeesterschap tonen, zorgen voor een gezonde bodem en ons voedsel duurzaam produceren”, zegt
een bevlogen Doreen de Hoog uit Sint Anthonis. Net als
dorpsgenoot Joyce Dost behoort ze tot de grondleggers
van BoerSaam. Joyce, die lid is van de projectgroep, staat
vierkant achter het plan. Ze hoopt op een vliegende start,
maar daarvoor moeten nog enkele hordes worden genomen.
Unieke samenwerking
BoerSaam is een gedroomde ontwikkeling voor de grondleggers, omdat via de samenwerking met Bronlaak bouwland beschikbaar komt. Bronlaak heeft een eigen tuinderij
en veel expertise op het gebied van duurzaam telen. “Nee,
we willen ons niet afzetten tegen de reguliere landbouw,
maar een voorbeeld stellen hoe het duurzamer kan”, vertelt
Doreen.
“Met Bronlaak hebben we de intentie uitgesproken een hybride boerderij op te zetten. Want daar hebben ze al 30 jaar
ervaring met biologisch-dynamische landbouw”, vult Joyce
aan. Doreen: “Het is mooi te zien hoe ze de grond koesteren
en hoe knap hun compostering is opgezet.”
Jaarrond wil de coöperatie een keur aan akker- en tuinbouwproducten aanbieden, geteeld op de zandgrond van
Bronlaak. De variatie is groot, nu al biedt Bronlaak 65 soorten
veldvruchten en -kruiden aan. Het teeltplan van BoerSaam
wordt straks opgesteld door een commissie. Bronlaak heeft
Boudewijn Tooren extern ingehuurd. Hij is mede-oprichter
van Herenboeren en in zijn vrije tijd voorzitter van Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel. Tooren helpt dit jaar bij
het opstellen van het teeltplan en maakt daarbij gebruik
van de kennis en ervaring van Bronlaak.
Werkzaamheden
De initiatiefnemers willen wekelijks en jaarrond 400 tot 500
mensen van groenten en fruit voorzien. Om voor deze mensen voedsel te produceren op biologisch-dynamische wijze,
moet de huidige tuinderij (1 hectare vollegrondstuinbouw
+ kas) worden verdubbeld naar 2 hectare. Een tunnelkas behoort tot het wensenpakket.
Bronlaak brengt land in bij de boerderij Ard Lea, op de Bunthorst en nabij de boerderij Plekenpol. “Het zal niet meteen
vanaf het begin het volle pond geven, maar we hopen al
vrij snel producten te krijgen”, zegt Doreen realistisch. Joyce
schat in dat het na twee jaar volledig draait.

Joyce Dost en Doreen de Hoog bij de locatie Ard Lea van Bronlaak
waar ze kunnen starten met BoerSaam. Op het land ligt een hoop
compost, de basis van de teelten voor BoerSaam.

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door bewoners
van Bronlaak, aangevuld met vrijwilligers van BoerSaam. En
als er meer menskracht nodig is, wordt deze ingehuurd.
Voor de organisatie van de productie wordt een betaalde
coördinator aangesteld.
Leden van BoerSaam kunnen wekelijks een voedselpakket
ophalen in de winkel van Bronlaak. “Het gaat ons om betrokkenheid. Die valt weg als je met een bezorgdienst gaat
werken”, stelt Joyce. Waarschijnlijk wordt zaterdag de wekelijkse ‘ophaaldag’.
Cruciale fase
BoerSaam is in een cruciale fase beland; de haalbaarheid
moet worden bevestigd. Er is startkapitaal nodig. De coöperatie, waarvan de oprichtingsakte deze maand passeert
bij de notaris, moet nu in de vorm van certificaten aandelen uitgeven. Voor een gezonde start moeten tenminste 90
gezinscertificaten aan de man worden gebracht. Een gezinscertificaat (2 tot 5 monden) kost € 1.400,00 een eenpersoonscertificaat (1 mond) € 700,00. “Na de eerste presentatie hadden al 27 gezinnen een intentieverklaring getekend,
we hopen dat er snel meer mensen volgen die achter ons
initiatief staan.”
Informatie: www.boersaam.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ikgavoorvers.nl
www.bloemenhuisdewingerd.nl

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

www.vdrijt.nl

Trots-sponsor worden of adverteren?

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

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!

Bronlaak zoekt maatjes om samen te fietsen, te koken of te lezen
Vind je het leuk om samen met een bewoner van Bronlaak
te knutselen, te shoppen of te sporten? Meld je dan aan
als maatje.
Ken jij Bronlaak al? Misschien wel van hun woonhuizen in het
dorp of kom je wel eens bij hun lunchroom ‘Markant’ aan de
Brink. Op Bronlaak, een unieke dorpsgemeenschap in de bossen dicht bij Sint Anthonis, heerst een unieke sfeer van saamhorigheid. Hier delen volwassenen met beperkingen en talenten het dagelijks leven.
Voor haar cliënten is Bronlaak op zoek naar maatjes. Als maatje
maak je het verschil, door er even extra voor iemand te zijn en
iemand onverdeeld aandacht te schenken. En deze bewoner
schenkt die aandacht uiteraard ook aan jou. Samen bouw je
een band op en leer je elkaar goed kennen.
Een maatje kun je op allerlei manieren en momenten zijn. Je
kunt een terrasje pikken met iemand, naar een pretpark gaan,
voorlezen, wandelen, samen een uurtje ﬁetsen, knutselen,

shoppen, thuis samen koken, gaan sporten... Ook verschilt het
hoe vaak je een maatje bent: elke week een uurtje, of misschien
een hele middag, maar dan een keer per maand? Alles is bespreekbaar en mogelijk. Interesse? Neem contact op met Toos
Brienen via tbrienen@deseizoenen.org of via 0485-388953.
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Paralympics 2024 als ultieme doel voor Hugo van Iersel
En weer zijn het die Duitsers. “Dat we van de Engelsen zouden verliezen, hadden we ingecalculeerd. Dat zijn full-profs;
krijgen gewoon een salaris van de overheid en zijn de Olympisch kampioenen van Tokyo. Maar van de Duitsers hadden
we moeten winnen!” De teleurstelling is nog zichtbaar bij Hugo van Iersel, speler van ons nationaal rolstoelrugbyteam.
Door Ronald Korsten
Bij het Europees kampioenschap in Parijs hadden ze zich geplaatst voor de A-divisie. Een klassering bij de eerste vijf bij
dit kampioenschap zou een plaatsing betekenen voor het
wereldkampioenschap in Denemarken. “We hadden de verwachting dat dit ons zou moeten lukken. Helaas zat het niet
mee en zijn we als zevende van de acht deelnemers zelfs weer
gedegradeerd naar de B-divisie. Dat is echt onder ons niveau,
maar we krijgen in dit najaar gelukkig alweer de kans om te
promoveren naar de A-divisie.”
Aan het woord is Hugo van Iersel van de Lange Loop. In 2015
maakte hij een bijzonder onfortuinlijke duik in ondiep water en
liep daarbij een hoge dwarslaesie op. Hierdoor heeft hij geen
controle over zijn benen en slechts minimale controle over zijn
armen en handen. Na een periode van intensieve revalidatie
en hervatting van zijn middelbare school, is hij intussen student bedrijfskunde aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen.
“Gelukkig pik ik de lesstof vrij gemakkelijk op. Bediening van
een laptop gaat wel, maar ik kan er eigenlijk maar één vinger
voor gebruiken. Ik moet het dus niet hebben van mijn aantekeningen. Gelukkig kan je echter ook vrij eenvoudig samenvattingen krijgen van het aangeboden programma.”
Hugo doet intussen ook aardig wat ambassadeurswerk. Zo
was hij al te zien op Zapp-sport en zijn er al diverse interviews
geweest voor kranten en tijdschriften. Daarnaast is hij regelmatig te vinden op de dwarslaesie-afdeling van de Maartenskliniek om jongeren in de eerste tijd na het ontstaan van een
dwarslaesie mentaal te ondersteunen.
Zijn uitlaatklep is het nationale rolstoelrugbyteam. Hij traint

Hugo van Iersel (links op de foto) wil in 2024 heel graag deelnemen
aan de Paralympics.
hiervoor tot zes keer per week: “Twee keer per week krachttraining, twee keer per week clubtraining en dan nog om de
week een trainingsweekend. Ik heb voor mijn ongeval altijd
veel gesport, speelde op hoog niveau hockey in Nijmegen. Als
ik iets doe, wil ik er ook het beste in zijn. Ik kan niet rustig aan
doen en vind het ﬁjn om een belangrijke rol te hebben binnen
ons team. Dit jaar ben ik voor het eerst een vaste speler. Voorheen was ik al blij wanneer ik een paar speelminuten kreeg. We
groeien duidelijk met ons team en het ultieme doel voor ons
zijn natuurlijk de paralympische spelen in Parijs in 2024. Dat
zou echt helemaal super zijn.”

Scoutingleden Sint Patrick naar Dodenherdenking op de Dam
Scouting Sint Patrick Sint Anthonis is blij en trots dat dit
jaar Guus Aben en Guusje van den Heuvel de scoutinggroep mogen vertegenwoordigen tijdens de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.
Met alle huidige ontwikkelingen zullen deze herdenkingen dit
jaar indrukwekkender zijn dan voorheen. Ieder jaar zijn er 72
scouts en 14 zeekadetten actief bij de Nationale Herdenking
op de Dam. Deze bijzondere en dankbare taak is een unieke
ervaring, zoals degenen die dit ooit hebben mogen ervaren
kunnen beamen. Ieder jaar zijn er twee provincies aan de beurt
om vrijwilligers te ‘leveren’, die loten om te bepalen wie de gelukkigen zijn.

In de intensieve voorbereidingen wordt uitgebreid stilgestaan
bij het feit wat dodenherdenking en bevrijding betekent. Een
bezoek aan Kamp Vught en overnachten in een voormalig SSgebouw zijn onderdelen van deze voorbereiding. Om met 86
jongeren verschillende weekenden hiermee bezig te zijn, is
ontzettend confronterend, indrukwekkend en verbroedert.
De dodenherdenking en bevrijdingceremonies zijn bijzonder
en indrukwekkend. Het aanhoren van ‘The Last Post’ op de Dam,
de koning en koningin van zo dichtbij zien, het aanschouwen
van het respect van de oudgedienden voor hun overleden kameraden. En ook het bevrijdingsconcert aan de Amsterdamse
grachten met alle bekende artiesten is een indrukwekkend gebeuren. Guus en Guusje gaan dit allemaal meemaken.

24

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.

Ponyclub Saxe Gotha (3)
Een vervolg op Ponyclub Saxe Gotha 1 en 2 in de vorige
Trots Sint Tunnis. Bijgevoegd een herinneringsembleem
van het festival in Luxemburg waar Jos Bos over schreef,
waar wijlen mijn broer Corrie ook bij was. Een foto van de
vrachtwagen van mijn vader die alles vervoerd heeft naar
Luxemburg. De vrachtwagen was een dubbelcabine, waar
je met wel acht, negen mensen in kon zitten, toentertijd.
En nog een krantenknipsel van het eerste gehouden ponyconcours. De voorste rij links Jos Bos, in het midden wijlen
mijn broer Corrie. Wie weet herkennen anderen zichzelf
hier nog, de andere ruitertjes ken ik namelijk niet.
Met vriendelijke groet,
Maria van Kempen-Swinkels

Goed slaapcomfort herkent u met gesloten ogen
Het is bijna vijf jaar geleden dat De Slaapmeesters - Wim
Cornelissen, Stan van Son en Leo Verberkt - de stoute
schoenen aan trokken en een eigen ‘slaapfabriek’ opstartten.
“Onze boxsprings, matrassen en toppers zijn inmiddels al goed
bekend in de regio. We zijn kritisch in de selectie van leveranciers, waarvan wij grondstoﬀen af nemen. Wij doen dan ook
geen concessies aan de met zorg geselecteerde grondstoﬀen
voor onze producten.”
Meer dan veertig procent van de Nederlandse bevolking heeft
te kampen met een slechte nachtrust. De helft hiervan heeft
als oorzaak een slaapsysteem dat niet geschikt is voor deze
persoon. Of er is in de loop der tijd ligcomfort verloren gegaan
van matras of topper.
Wilt u hierover geïnformeerd worden, neem dan contact op
met De Slaapmeesters. “Wij komen vrijblijvend het matras en/
of de topper controleren en geven een eerlijk en deskundig
oordeel en advies over de kwaliteit van uw matras. Mocht er
iets aan vervanging toe zijn of wilt u eens kijken naar de vele
mogelijkheden binnen ons bedrijf, loop dan gerust eens binnen of maak een afspraak. Bij De Slaapmeesters bent u aan het
juiste adres in uw zoektocht naar een nieuw bed. Wij leveren

rechtstreeks vanuit eigen productie, geen tussenhandel, laat
dat voordeel niet liggen! Aandacht voor de klant, korte levertijd, scherpe prijzen en topservice zijn onze kernwaarden.”
De Slaapmeesters | Holtmeulen 3a, Oploo
Tel. 0485-209003 | www.deslaapmeesters.nl
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Toch nog een mooie Sint Tunnisse carnaval met z’n allen!
Het Zeikmeikenrijk had het niet meer durven dromen,
maar waar iedereen in 2021 alleen thuis een feestje kon
bouwen, ging nu alsnog het carnavalsfeest los!
Prins Bas d’n Urste ging nog een keer voor in het feestgedruis,
dat zaterdagmiddag startte met het hijsen van de Uutlaot-vlag
aan de Brink. ’s Avonds was er een erg gezellige ‘After Coronaval-party’ in de spiksplinternieuwe zaal van Oelbroeck, waar
al veel Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen op af kwamen. Maar
zondagmiddag ging in Oelbroeck het dak er pas echt af! Zeikmeiken van jong tot oud kwamen samen om met prins Bas en
zijn gevolg weer eens ﬂink los te gaan tijdens het ‘Waar-is-noudie-optocht-bal’.
Naast deze keigezellige carnavalsfeesten in Oelbroeck heeft CV
d’n Uutlaot enkele tv-uitzendingen verzorgd via Omroep Land
van Cuijk. Met dank aan Christan van Gelder voor het samenstellen van de mooie compilaties van de laatste pronkzittingen
en carnavalsconcerten.
CV d’n Uutlaot kijkt samen met vele Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen terug op een ander, maar alsnog erg mooi carnavalsfeest; dankbaar en blij dat dit alsnog gevierd mocht worden.

Volgend jaar wordt carnaval weer gevierd als vanouds, dus
graag tot november bij het uitkomen van de nieuwe prins van
het Zeikmeikenrijk! Tot dan en driewerf Alaaf!
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Waar ben jij Trots op?
In deze nieuwe rubriek kun jij als creatieveling laten zien waar je trots op bent. En dat kan van alles zijn, zolang het maar creatief is!
Waar ben jij trots op? Stuur een foto van jou met je creatie, met daarbij een korte toelichting, naar redactie@trotssinttunnis.nl. Wie weet
sta jij volgende keer in deze rubriek!

Trots op mijn... Mario Bros
Stijn van Rosmalen en zijn vriendin Kim Váhl zoeken graag het
avontuur op met hun kleurrijke bolide. In 2017 kocht Stijn een
doodnormale, donkergroene Mazda voor € 250,00. Deze werd
geverfd en voorzien van wat leuke accessoires.
Stijn: “In de zomer van 2018 hebben een vriend van mij en ik
‘The Carbagerun’ gereden. Dit is een roadtrip met nog veel
meer maﬀe wagens. Na dit avontuur nam Kim de plaats in van
mijn vriend en sindsdien bestaat ons ‘team Mario Bros’ uit Kim
en mijzelf.”
Kim en Stijn pimpten de auto nog verder op en namen in 2021
deel aan de Budapest-rally, ook een roadtrip. “Bij zo’n rally gaat
het niet om wie de snelste is, maar om creativiteit. De deelnemers krijgen onderweg de gekste opdrachten, waarmee punten te verdienen zijn. Dit jaar gaan we opnieuw naar Budapest.”
De auto heeft allerlei accessoires. “Er zit een luchthoorn op,
speakers op het dak, knipperende lampjes rondom en om
het feest compleet te maken, staan er ook nog twee confettishooters op het dak. Voor aankomende zomer zitten er zelfs

nóg meer opties in de planning.”
Wil jij op de hoogte blijven van de avonturen van Stijn en Kim?
Volg ze dan op Facebook of Instagram onder de naam Team
Mario Bros! En als je ze onderweg tegenkomt, zwaai dan gerust even naar ze!

Mantelzorg- & Vrijwilligersplein organiseert avond over respijtzorg
Op donderdagavond 14 april om 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur) organiseert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein een
bijeenkomst over respijtzorg in de bibliotheek van Boxmeer.
Respijtzorg is als het ware een adempauze voor mantelzorgers. Een ander woord voor vervangende mantelzorg. Daar
heeft iedere mantelzorger weleens behoefte aan.

Gebiedsteams gemeente van start

Het belooft een zeer informatieve avond te worden met als doel
meer inzicht te geven in de term respijtzorg en de mogelijkheden voor jou als mantelzorger. Ben jij mantelzorger en heb jij een
adempauze nodig, maar weet je niet hoe die te organiseren?
Ben jij geholpen met vervangende mantelzorg? Of werk jij bij
een organisatie die vervangende mantelzorg (ofwel respijtzorg)
biedt? Kom dan naar de bijeenkomst en praat mee! Tijdens de
avond wordt er uitleg gegeven over respijtzorg, maak je kennis
met de respijtzorgkaart - een overzicht van alle respijtzorgvoorzieningen in het Land van Cuijk -, vertellen respijtzorgaanbieders
over hun voorzieningen en mogelijkheden en delen mantelzorgers ervaringen over respijtzorg en wat het hen heeft opgeleverd.
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein, via mvplein@sociom.nl en tel. 0485-

In de nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft iedere kern een
eigen gebiedswethouder en een gebiedsmakelaar. Samen vormen zij, namens de gemeente, het gebiedsteam voor de kern.
Hierbij is de gebiedsmakelaar de verbindende schakel tussen de
gemeente en alle inwoners en (maatschappelijke) organisaties.
Bij hen kunnen inwoners terecht voor vragen en ideeën over de
woon- en leefomgeving. Ze denken mee, wijzen de weg binnen
de gemeentelijke organisatie en weten goed welke instanties er
in de gemeente actief zijn. De gebiedsmakelaar van Sint Anthonis is Tiny Strik. Hij is bereikbaar via tiny.strik@landvancuijk.nl en
via tel. 0485-854415. De gebiedswethouder van Sint Anthonis
is Willie Hendriks. De gebiedsteams zijn momenteel bezig met
de eerste bezoeken aan de kernen. De eerste stap is een nadere
kennismaking met de wijk- en dorpsraden.

700500. Aanmelden is mogelijk tot 11 april en kan ook rechtstreeks via de website www.mvplein.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.

Di 5 en wo 6 april

Vrijdag 22 april

Woensdag 27 april

Goede doelenactie

Oﬃciële opening

Koningsdag

De enveloppen van de Week van de
Geode Doelen Sint Anthonis worden
huis-aan-huis opgehaald
Tijd: 18.00-20.00 uur

Dinsdag 12 april
Informatieavond

Kindcentrum Leander organiseert
een informatieavond voor ouders/
verzorgers van kinderen die komend
schooljaar naar school gaan
Locatie: Basisschool Leander
Tijd: 19.30-21.00 uur

Donderdag 14 april
Informatieavond

Mantelzorg- & Vrijwilligersplein
organiseert een informatieavond
over respijtzorg
Locatie: Bibliotheek Boxmeer
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Grandioze opening van het verbouwde Oelbroeck met cabaret Iets van Niks
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.00 uur (officiële gedeelte)
en 20.30 uur (cabaret)
Entree: gratis

Zaterdag 23 april
Feestavond

Feestavond met DJ Partido
en Immer Hansi
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.15 uur
Entree: gratis

Za 23 en zo 24 april
Open dagen

Ontmoet en beleef Oelbroeck
tijdens de open dagen
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 12.00-17.00 uur
Entree: gratis

Maandag 18 april

Zondag 24 april

Open atelierroute

Open atelierroute

Woensdag 20 april

Maandag 25 april

Dorpsraadvergadering

Seniorenmiddag

Breng een bezoek aan diverse
kunstenaars en gastexposanten
Locatie: diverse locaties in de voormalige gemeente Sint Anthonis
Tijd: 11.00-17.00 uur
Meer info: www.kunstkring.com

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

Breng een bezoek aan diverse
kunstenaars en gastexposanten
Locatie: diverse locaties in de voormalige gemeente Sint Anthonis
Tijd: 11.00-17.00 uur
Meer info: www.kunstkring.com

Feestmiddag voor senioren met
artiesten van eigen bodem
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis

Kindervrijmarkt en Koningsfeest
Locatie: Brink
Tijd: 12.00-17.00 uur
Entree: gratis

Zaterdag 30 april
Muziek en cabaret

‘Vrienden van Oelbroeck Live’:
Proms meets cabaret!
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Tickets: € 10,00
Info: www.oelbroeck.nl

Zondag 1 mei
Muziek en cabaret

‘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

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

