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Onze dorpsraad en de redactie van Trots Sint Tunnis krijgen 
regelmatig de complimenten voor dit blad. Maandelijks huis-
aan-huis, informatief en kosteloos. De inhoud en leesbaarheid 
spreekt de inwoners van Sint Tunnis aan en dat doet ons goed. 
Fijn dat u ons werk zo waardeert. De redactie en het grote 
team van vrijwillige bezorgers doen dit graag voor ons mooie 
peeldorp. 
Maar dan denk ik ook aan najaar 2018, toen het ons niet lukte 
om een doorstart van de Omstreeks mogelijk te maken. Ideeën 
genoeg, maar door een gebrek aan vrijwilligers en euro’s lukte 
het ons niet. Zoals bekend hebben we nu de vrijwilligers wel, 
maar ik zou graag hier ook uw aandacht en waardering vragen 
voor de Sint Tunnisse ondernemers. En uiteraard ook de vele 
buitendorpse adverteerders. Juist dankzij hen kunnen we dit 
fraaie blad bekostigen vanuit de advertenties. Zij stellen zich 

in deze barre tijden heel loyaal op naar ons en stimuleren ons 
daarmee dit blad voor u te maken. Ondanks corona of welke 
andere malheur ook, de Sint Tunnisse ondernemers beteke-
nen veel meer voor u dan u mogelijk beseft. 
Want niet alleen de Trots, ook de vele verenigingen steunen 
op deze ondernemers. De leefbaarheid in ons dorp is mede 
afhankelijk van hun steun. Onze dank kan daar niet groot ge-
noeg voor zijn. 
Mogelijk kunt u daar nog eens aan terugdenken als u inlogt 
op bol.com, amazon.com of andere websites. Lokaal uitgeven 
leidt tot een fi jner dorpsleven. 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Ondernemers bedankt!



Van Hulst Wonen gaat opruimen. Om ruimte te 
maken in de showroom voor de nieuwe modellen 
start Van Hulst Wonen een aantrekkelijke opruiming 
van diverse eenmalige showroom modellen met 
kortingen tot wel 70%. Deze uitverkoop is de 
uitgelezen gelegenheid om nieuwe meubels aan te 
schaffen voor een aantrekkelijke prijs.

Tijdens de uitverkoop geldt natuurlijk OP=OP.

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

VANAF 21 JANUARI

Haal alles uit één 
kraan: kokend, warm, 
gekoeld en bruisend 
water.

Uw gecertificeerde Quooker dealer voor:
Advies • Verkoop • Installatie • Garantie

Electro World Jan Berkvens 
Koorstraat 69 Boxmeer
0485-571634 www.janberkvens.nl

JAN BERKVENS



Er was de afgelopen maand veel te doen over de gemeente-
lijke afvalwijzer. Deze papieren ophaalkalender voor het huisaf-
val wordt niet meer bij u thuisbezorgd, maar er wordt door de 
gemeente verwezen naar DeAfvalApp. Echter, niet iedereen 
kan daar even gemakke-
lijk mee overweg. Daarom 
heeft de redactie van 
Trots Sint Tunnis besloten 
de afval-ophaalkalender 
in de Trots te publiceren. 
Deze is voor 95% van de 
woningen in het dorp 
van toepassing, de uit-
zonderingen staan erbij 
vermeld. U vindt deze af-
valwijzer op de servicepa-
gina in dit blad.

Het ontwerp is van Jan-Pieter van Sambeek en Tars Visuele 
Presentatie. Het bankje is een zogeheten Tau-bankje. Het 
concept is gebaseerd op het Tau-teken ook wel Sint Antonius-
kruis genoemd. De heilige Antonius van Egypte wordt in de 
iconografi e vaak met het Tau-kruis als attribuut afgebeeld. 
Het bankje is geplaatst op de vorm van een schild. Het schild 
beschermt en omarmt de zittende personen zoals ook de 
gemeente Sint Anthonis dit altijd voor haar bewoners heeft 
gedaan.

Het ‘Tau-bankje’ zorgt voor verbinding
De verbinding van de twee T’s staat symbool voor de jaren-
lange verbondenheid van de zeven dorpskernen met de ge-
meente Sint Anthonis. Deze vriendschappelijke verbinding 
zal ook na de samenvoeging met het Land van Cuijk als her-
innering blijven bestaan. Kortom het bankje zorgt voor ver-
binding tussen mensen. Mensen die op zoek zijn naar een 
welverdiend rustmoment of voor een gezellig moment van 
samenzijn.

Februari 2022 | nr 23 3

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis 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 uit-
gave 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

Eind december hebben leden van de dorpsraad op de Brink ter hoogte van ‘de Bottermien’ een herdenkingsbankje 
geplaatst. Dit bankje is geschonken door de voormalige gemeente Sint Anthonis. Alle kerkdorpen van de gemeente 
hebben hiervoor een bijdrage ontvangen.

Dorpsraad Sint Tunnis plaatst het Tunnis-bankje

	

	
niet	ik	
niet	jij	
maar	wij		
	

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Afvalwijzer in de Trots Sint Tunnis

Op 6 januari 2022 is mevrouw Petra Jansen-Martens overle-
den. Zij woonde met haar man Willem aan De Staat 9 in Sint 
Anthonis. Zij is 74 jaar geworden. Petra was vanaf het begin 
van het verschijnen van de Trots Sint Tunnis een enthousiaste 
bezorger van deze dorpskrant in de volgende straten: De Werf, 
De Staat en Den Vogelscamp. Toen Petra ziek werd heeft haar 
man Willem dit van haar overgenomen. Hij zal dit ook blijven 
doen. De redactie van Trots Sint Tunnis is haar zeer dankbaar 
voor haar inzet en wenst Willem en hun zoons, schoondoch-
ters en kleinkinderen heel veel sterkte.

Bezorger Petra Jansen overleden



Hypotheek

Hypotheek  ∙  Bank  ∙  Verzekering  tel: 0485-451040 
www.verheijen-wanroij.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.

www.harrieentoon.nl

www.sterk-lifecoaching.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

Ans van Summ� en YORT
yoga sport

in St. Anthonisin Boxmeer

www.ansvansummeren.nl

Coaching en workshops 
om jezelf te kunnen zijn
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Cor en Mieke van Zutphen werden aan huis verrast met een 
dikverdiend compliment. Mieke opent de deur, kijkt verbaasd 
en zegt: “Wat komen jullie hier doen?” Binnen aan de keuken-
tafel zegt ze lachend: “Hoog bezoek”.  Cor is de hond aan het 

uitlaten. Als hij binnenkomt zie je hem 
denken: wat is hier aan de hand? “Vrij-
willigerswerk, dat doe je gewoon”, vin-
den ze. “Er zijn voor de mensen, anderen helpen. Het is heel 
dankbaar werk en je krijgt er waardering voor terug”, zegt Mie-
ke. Cor vult aan: ”Je maakt mensen zo blij!”
Mieke is 18 jaar vrijwilligster geweest bij de peuterspeelzaal en 
leidster bij de scouting. Ze begeleidde de rolstoeldriedaagse 
bij Op ’t Hoogveld als verkeersregelaar en andere evenemen-
ten. Met passie vertelt ze over het werken bij dagbesteding 
Tante Sjaan en haar huidige vrijwilligerswerk bij zorgboerderij 
Samen in Overloon.
Cor is 28 jaar vrijwilliger geweest bij de Brandweer, is 47 jaar 
actief EHBO-lid, verricht hand- en spandiensten bij de scouting 
en was chauff eur bij Tante Sjaan. Hij gaat wekelijks met een 
gast van de dagbesteding op pad met de duo-fi ets. “Dit is zo’n 
mooi werk”, zegt hij lachend. Jaarlijks controleert Cor een ge-
deelte van het fi etsnetwerk Land van Cuijk.  De dorpsraad be-
dankt Mieke en Cor voor hun inzet: deze duim is dik verdiend!

Sint Tunnis is Trots op: Mieke en Cor van Zutphen

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’.  

Doe mee met de ‘Club 50’ van DSV: nuttig én gezellig 
Draag jij voetbalvereniging DSV een warm hart toe? En 
wil jij bijdragen aan extra voorzieningen voor de voetbal-
club?  Meld je dan aan bij de Club van 50.

Zomaar een greep van zaken die de Club van 50 al tot stand 
heeft gebracht: aanpassing hekwerk hoofdveld, regeninstalla-
tie, inrichting kantine en terras en een speeltoestel voor niet 
voetballende kinderen. Deze projecten werden met behulp 
van vrijwilligers gerealiseerd.
In een jaarlijkse bijeenkomst worden de plannen van het be-
stuur van de Club van 50 voorgelegd aan de leden met de 
vraag of ze daar mee in kunnen stemmen. En of ze zelf ideeën 
hebben. Op deze bijeenkomsten worden  ook regelmatig gast-
sprekers uitgenodigd. Onder andere PSV-icoon Harry van Raaij, 
voetbaldirecteur Marcel Brands, scheidsrechter Pol van Boekel 
en enkele oud-DSV-spelers hebben hun boeiende ervaringen 
verteld. Verder organiseert de Club van 50 voor haar (circa 100) 
leden een barbecue in de zomer en ontmoeten leden elkaar 
bij én na wedstrijden van DSV.
Draag jij DSV ook een warm hart toe? Voor 50 euro per jaar 

ben je lid. Als bonus komt jouw naam op het fraaie ledenbord 
van de Club van 50 in de kantine. Neem contact op met Theo 
Aben via t_aben@hotmail.com of telefonisch via 0485-382830 
of 06-23016640.



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

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

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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Column  

Van groot naar klein
Vorige maand gemeld dat er op Den Vogelscamp al vrij snel 
na de bouw in deze nieuwe straat twee woningen te koop 
stonden. Daarvan is er al één verkocht voor een vraagprijs van 
650.000 euro en het werkelijke bedrag is onduidelijk. De hui-
zenprijzen zijn gigantisch gestegen. Met herinneringen van 
de prijzen voor 2002 en de daarbij horende gulden zonder de 
huidige in� atie is dit een bedrag van 1.432.405 gulden. Als je 
voor 20 jaar terug in Sint Anthonis gezegd had dat er een ge-
schakelde woning voor die prijs verkocht zou worden, was je 
als een � nancieel- economisch onbenul betiteld. Helaas wordt 
het daardoor voor jonge mensen in ons dorp vaak onmogelijk 
om een huis te kopen. Of ----- en dat is een tweede verschijn-
sel in de huidige samenleving: de gegadigden hebben zoveel 
geld of door studie of andere oorzaken een baan met zeer 

goede � nanciële vooruitzichten gekregen om alsnog aan de 
verplichtingen van een dergelijke hoge � nanciële transactie 
te kunnen voldoen. Dit zou kunnen leiden tot een tweedeling 
in de samenleving tussen de  mensen met geld en de minder 
bedeelde personen, hetgeen ook landelijk in de economische 
onderzoeken als conclusie wordt getrokken. Hopelijk, en dat is 
gelukkig een vereiste in de bouwplannen van een gemeente, 
worden er in een plaats ook huurwoningen gebouwd. Ook in 
Sint Anthonis is dit het geval. Een derde verschijnsel, ook lan-
delijk, is de terugloop van de actieve kerkgangers. In Sint An-
thonis evenzeer en daarmee krijgt de samenleving in een dorp 
een andere structuur en invulling. Had voorheen de kerk een 
duidelijke invloed op het dorpsleven en op de waarden en nor-
men van de inwoners, dat is nu steeds meer een individueel 
proces geworden met eigen keuzes en belangen. Gelet op de 
zeer diverse ontwikkelingen in de huidige maatschappij wordt 
de relatieve eenheid van de vroegere samenleving in een dorp 
anders en zie je een veelheid van ontwikkelingen met verschil-
lende belangen. Een drietal aspecten die als huidige kenmer-
ken in Nederland ook in de dorpen in het landelijke oosten van 
Brabant merkbaar en zichtbaar zijn. Overigens wel een teken 
dat Sint Anthonis als microsamenleving onderdeel is van de 
macromaatschappij en we niet wereldvreemd zijn.                                       

mama

Eerste welkom-tas voor nieuwe bewoners uitgereikt
Erik van Haren en Elke van Leuken ontvingen  op 3 janu-
ari de eerste welkom-tas uit handen van Gerard Jansen, 
dorpsverbinder van het online dorpsplein Samen Sint An-
thonis.

Erik en Elke wonen met hun gezin aan de Lepelstraat 9 in Sint 
Anthonis. Zij waren blij verrast een tas te ontvangen. Deze is 
gevuld met informatie door diverse ondernemers, verenigin-
gen en organisaties   
Wil jij de tas ook vullen? Neem dan contact op met Gerard Jan-
sen (Henri Dunantstraat 4, Sint Anthonis, tel. 06-51527165) of 
Hanny Markerink (Bremheuvel 8, Sint Anthonis).
Heb je nieuwe buren in je straat? Tip de Dorpsverbinders van 
Samen Sint Anthonis door een e-mail te sturen naar contact@
samensintanthonis.nl of binnen te lopen bij één van hen.
Ben jij nieuwe inwoner en wil  je ook een welkom-tas ont-
vangen? Stuur een e-mail met je gegevens naar: contact@
samensintanthonis.nl. De Dorpsverbinders nemen contact 
met je op. 
Wil jij ook het nieuws uit je buurt ontvangen? Schrijf je dan in 
op www.samensintanthonis.nl, het online dorpsplein voor en 
door inwoners.    
Wil je overleggen of heb je vragen? Stuur een e-mail naar 

Erik van Haren en Elke van Leuken kregen als eerste nieuwe bewoners 
van Sint Tunnis de welkom-tas.

één van de Dorpsverbinders: gerard.samensintanthonis@
gmail.com, hanny.samensintanthonis@gmail.com of maria.
samensintanthonis@gmail.com. 



www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthonis.nl 

www.samensintanthonis.nl
Email: contact@samensintanthonis.nl 

De Dorpsverbindershelpen je graag! 

www.vindfinancieeladvies.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

APK
ONDERHOUD (EV, HYBRIDE EN BRANDSTOF)

VERKOOP (NIEUW EN OCCASIONS)

AUTO ZOEKSERVICE
ADVIES

Sint Anthonis

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl
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De Vrijwillige Thuiszorg gaf de pen door aan Paardensport Sint 
Anthonis. Daarom reis ik af naar de Bosweg, waar ik hartelijk 
word ontvangen door een aantal supporters die gezellig de 
training aan het kijken zijn. Aan tafel zit ik met Leon Rutten en 
Wilhelm Cornelissen en na haar les sluit ook nog Maaike van 
Oostrum aan.

Wanneer is de vereniging opgericht?
“Eerlijk gezegd weet ik niet veel van de geschiedenis van de 
voormalige twee verenigingen, behalve dat de naam Saxe 
Gotha afkomt van mevrouw Buijs. Zij is mede-oprichtster van 
de ponyclub en woonde in het gelijknamige huis, bij de ro-
tonde vooraan in Boxmeer. In die wei is eigenlijk de ponyclub 
ontstaan, heb ik begrepen”, vertelt Wilhelm. “In 2015 zijn rij-
vereniging Sint Martinus en ponyclub Saxe Gotha gefuseerd 
tot Paardensport Sint Anthonis. De belangstelling voor paar-
densport nam af, net zoals het aantal mensen dat thuis een 
paard heeft.  Bij beide verenigingen was dus een daling in het 
ledenaantal. Om toch de paardensport in ere te houden heb-
ben we onze krachten, mensen en voorzieningen gebundeld 
tot één vereniging.”

Hoeveel leden telt de vereniging?
“Het aantal rijdende leden is rond de 40, daarnaast zijn er nog 
ongeveer 25 leden die lid zijn maar niet actief meer rijden.  
Ons jongste lid is 7 jaar en ons oudste lid zal rond de 65 jaar 
zijn. Binnen onze vereniging worden er ponylessen gegeven 
- dit is tot de 18 jaar - en paardrijlessen. Deze lessen zijn op 
woensdagavond. Afhankelijk van wie er komt lessen, worden 
de tijden onderling afgestemd. Om een goede les te kunnen 
geven is het aantal maximaal zes ruiters.” 

Worden er naast de trainingen ook nog dingen georga-
niseerd voor de leden?
“Jazeker!” vertelt Leon. “Wij zijn een vereniging die vooral ge-
zelligheid voorop zet. Twee keer per jaar organiseren we een 
buitenrit inclusief iets te eten en drinken, ook voor niet-leden. 
Jaarlijks hebben we onze eigen clubkampioenschappen, zo-
wel voor dressuur als voor springen. Deze worden altijd druk 
bezocht. We zijn een vrij close vereniging waarbij iedereen 
welkom is, dat zie je al aan het aantal toeschouwers.”

Met welke verenigingen werken jullie samen?
“We werken samen met Westerbeek, middels een stichting 
Evenemententerrein, bij de Radioplassen. Deze stichting or-

ganiseert grote toernooien voor de regio. Deze worden altijd 
druk bezocht. En daar worden ook mooie prijzen behaald.  
Daarnaast zijn we het start- en eindpunt voor de Peelrand-
tocht en andere koetsentochten in de gemeente.”

Wat moeten we nog weten?
“Tegenwoordig is het wat rustiger, maar voorheen waren de 
verenigingen erg bekend. In de regio maar ook landelijk her-
kenbaar aan de rode jasjes. Beide verenigingen hebben grote 
titels op hun naam staan zoals Nederlands kampioen indivi-
du 2005. Bekende namen zijn bijvoorbeeld Miranda Rongen, 
familie van Rixtel, familie Deenen of de familie van Erp, en 
dan vergeet ik er vast nog”, lacht Leon.

Aan wie geven jullie de pen door?
“Aan Carnavalsvereniging D’n Uutlaot, omdat ze dit jaar weer 
alles moeten missen.” 

De rode jasjes: ja, ik herinner het me direct. Ik heb nog wel eens 
geholpen op een concours in Stevensbeek, wat een evenement 
was dat. Of in 2007 toen Miranda Rongen wereldkampioene 
werd, nadat haar zus een jaar eerder al Europees kampioene 
werd. Ik snap dat een vereniging trots is maar ik denk dat heel 
Sint Tunnis trots mag zijn!

Contactgegevens Paardensport Sint Anthonis
info@paardensportsintanthonis.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Paardensport Sint Anthonis

Wat is een dorp zonder verenigingen? Een organisatie die meestal gerund wordt door vrijwilligers, waar leden hun hobby of sport kun-
nen 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. 



www.bloemsierkunstvandemortel.nl

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

• GR AFISCH ONT WERP    • I LLUSTR ATIES

• DRUKWERK    • CRE ATIE VE CADE AU TJES

MIKS® | Karin van de Wardt
Grotestraat 36  |  5841 AB  Oploo
www.dejuistemiks.nl
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In 1795 voelde Peter Lucius (Gassel, 1752-†1798), schoolonder-
wijzer in Sint Tunnis, zich niet goed. Hij vroeg zijn bijdehante 
13-jarige zoon Willem (1782) voor hem in te vallen. Zo begon, 
vermoedelijk, de carrière van Willem Lucius als schoolonder-
wijzer in Sint Tunnis. Het jaar waarin hij (als 13-jarige jongen) 
schoolonderwijzer begon staat op zijn bidprentje vermeld.
Willems vader Peter Lucius was een telg van de familie Lucius 
uit Gassel die wel zeven generaties schoolonderwijzers heeft 
voortgebracht. De eerste was Anthonij Lucius die in 1665 
wordt genoemd als schoolmeester in Gassel en de laatste was 
Wilhelmus Johannes Lucius, frater-onderwijzer in het St. Nico-
laasgesticht te Oss en in 1928 overleden.
Peter Lucius kwam in Sint Tunnis terecht doordat hij in 1777 
trouwde met Maria Benonia Euler, dochter van schoolmees-
ter Jan Euler die goede relaties had met de machthebber, de 
graaf Johan Baptist van den Bergh, de Heer van Boxmeer. Niet 
toevallig werd Peter in datzelfde jaar door pastoor Caspar Mol-
mans, drost Leopold de Raet en de schepenen van Sint Tunnis 
aangesteld tot adjunct-schoolmeester om zijn schoonvader 
Jan Euler, die een zwak gestel had, bij te staan.
Nog even terug naar Willem Lucius. In 1814 trouwde Willem 
met Christina Jansen uit Wanroij. Vanaf 1827 is hij ook nog 
organist en koster. Deze combinatie van functies kwam vaker 
voor. De inkomsten waren hard nodig, want ze hadden maar 
liefst twaalf kinderen.
In lijn met de familietraditie gingen drie zoons van Willem 

en Christina het onderwijs in: 
Peter Antoon (1815-†1850) in 
Sint Tunnis, Jan (1818-†1910) 
in Schaijk en Hendrik (1826-
†1901) in ’t Leker. En dochter 
Hendrika trouwde met onder-
wijzer Martien Diels.
Wilt u meer meer weten over de 
schoolmeesters van Sint Tun-
nis? Neem dan eens een kijkje 
op de website van onze heemkundevereniging Sint Tunnis in 
Oelbroeck (publicaties>boeken> Deel 14 Meesters op de Jon-
gensschool).

Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem

De heemkundevereniging over...: 
Een 13-jarige Sint Tunnisse schoolmeester!

Dorpsraad Sint Tunnis is op zoek naar versterking
Wil jij meedenken, meepraten en meedoen over de leef-
baarheid in ons dorp? Dorpsraad Sint Tunnis is op zoek 
naar versterking.  

De dorpsraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers 
die op allerlei terreinen werkt aan de leefbaarheid in het dorp. 
De dorpsraad is niet politiek gekleurd. De leden willen een 
klankbord voor de gemeente zijn en houden zich op allerlei 
manieren bezig met de ontwikkelingen in het dorp. Wat de 
dorpsraad allemaal doet en waar de leden nu mee bezig zijn? 
Kijk even op de website www.dorpsraadsinttunnis.nl. 
Wil jij meedenken, meepraten en meedoen als het gaat over 
de (toekomstige) leefbaarheid in ons mooie Peeldorp, meld je 
dan bij de dorpsraad aan. Dorpsraad Sint Tunnis is op zoek naar 
betrokken en bevlogen aanpakkers met een goede kennis van 
Sint Tunnis en haar inwoners. Kandidaten die samen met de 
dorpsraad ‘iets’ voor Sint Tunnis willen betekenen en daar tijd 
in willen steken. 

Kopie uit het doopregister: Wilhelmus is gedoopt op 20 januari.

Nieuwsgierig of interesse, stuur dan even een e-mail naar 
info@dorpsraadsinttunnis.nl en er wordt contact met je opge-
nomen. Vermeld ook even je telefoonnummer.



TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl www.vindmakelaardij.nl

www.kempenkuppers.nl
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Weer geen groots carnavalsfeest 
in het Zeikmeikenrijk...

Voor het tweede jaar kan er helaas weer geen groots carnavals-
feest in het Zeikmeikenrijk worden gevierd. De kans dat eind 
februari grote activiteiten en evenementen zijn toegestaan, is 
klein. Met pijn in het hart heeft het bestuur van CV D’n Uutlaot 
daarom moeten besluiten om alle voorbereidingen voor een 
traditioneel carnavalsfeest in Sint Anthonis stil te leggen. Lo-
gisch gevolg van dit alles is dat er ook geen nieuw (jeugd)prin-
senpaar zal worden gepresenteerd.
Net zoals vorig jaar gaat CV D’n Uutlaot zich weer inzetten voor 
een alternatief programma om alle Zeikmeiken en Zeikmeikerin-
nen thuis carnaval te kunnen laten vieren. Via (social) media wordt 
bekend gemaakt hoe het alternatieve carnavalsprogramma er uit 
gaat zien. Dus houd Facebook, Instagram en de gedrukte infor-
matie via de brievenbus in de gaten. Want ook dit jaar geldt weer 
het credo: Carnaval vier je thuis met D’n Uutlaot! Mochten er eind 
februari toch weer mogelijkheden zijn om met grotere groepen 
samen te komen, dan wordt alsnog bekeken wat in het dorp kan 
worden georganiseerd. Maar voor nu richt d’n Uutlaot zich op het 
voorbereiden van het alternatieve programma.

Column  |  Biblioplus

Roodkapje
Wat was ik verrast toen ik onlangs door onze vernieuwde 
bieb liep: een vitrine met Roodkapje boekjes! En in mijn 
herinnering ging ik terug naar Riga. Een aantal jaren 
geleden struinden we daar alle boekhandels af op zoek 
naar ‘Roodkapje’. Onzin natuurlijk, want voor onze klein-
kinderen hoeven wij Roodkapje niet voor te lezen in het 
Lets, maar vriend Piet had een goede vriendin beloofd 
voor haar ‘Roodkapje’ mee te brengen. Voor haar col-
lectie! Zo ontstond het plan onze vrijwilligsters te vragen 
om, als ze op vakantie gingen, ook eens op speurtocht te 
gaan naar ‘Roodkapje’. En langzamerhand kwamen de 
‘Roodkapjes‘ binnen en staan ze te pronken in de vitrine 
in de bieb. Een tip, beste lezers: gaat u als de coronabe-
perkingen het toelaten op vakantie naar een bestem-
ming buiten Nederland, duik dan eens een boekhandel 
in. Niet alleen om te zoeken naar ‘Roodkapje’, maar voor-
al ook om de sfeer te proeven van al die verschillende 
boekhandels over de hele wereld. Er gaat echt een ‘we-
reld voor je open’. Boekhandels in kerken, op stations en 
vliegvelden. Boekhandels in supersmalle winkels, waar je 
de buik moet inhouden om langs de andere bezoekers te 
kunnen lopen. Boekenstalletjes langs de Seine. Snu� elen 
tussen boeken, het is een verrijking van je vakantie. En 
komt u dan toevallig ‘ Roodkapje ‘ tegen, denkt u mis-
schien: ‘Dit zou een mooi plaatsje verdienen in de vitrine 
bij de bieb.’

E.V.

Expositie vilten vaasjes en workshop in de bibliotheek
Bloemenvaasjes en windlichtjes bekleed met vilt in diverse kleuren schapenwol zijn 
tot en met 26 maart te bewonderen in de vernieuwde bibliotheek in Oelbroeck. 
 
Hilde Sommers ging de uitdaging aan om van een doodgewoon vaasje, fl esje of windlichtje 
iets speciaals te maken. Zij ging aan de slag met diverse kleuren schapenwol en gaf daarmee 
dat gewone vaasje een warme - vilten - uitstraling. Soms zelfs met extra glans door de zijde-
vezels die zij aan het geheel toevoegde. 
Nu verruiming van de coronabeperkingen weer meer mogelijkheden biedt, kunt u deze 
mini- expositie gaan bewonderen. U kunt terecht tijdens de openingstijden van Oelbroeck.  
 
Workshop ‘Paaseieren vilten’
Denkt u na het bewonderen van Hilde’s vilten kunstwerkjes: ‘Dat zou ik ook wel eens willen 
proberen’, meld u dan aan voor de workshop ‘Paaseieren vilten’. Hilde Sommers geeft deze 
op woensdag 9 maart van 10.00 tot 12.00 uur in Oelbroeck. Deelname kost € 5,00 per per-
soon, voor leden van de bibliotheek € 2,50. Opgave is mogelijk via www.biblioplus.nl.



Afscheid van Piet van Sambeek

Maandag 17 januari 2022: we hebben ’s morgens bestuursver-
gadering van de KBO. Een drukke agenda met een fl inke ac-
tiepuntenlijst. Een van deze actiepunten was het afscheid van 
Piet van Sambeek als voorzitter. Dit zou tijdens een jaarverga-
dering gebeuren. Na een paar keer uitstel door alle maatrege-

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, overlij-
den 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.

len hadden we deze gepland op 13 december. Toen kreeg Piet 
corona en ging het afscheid weer niet door. Verplaatsen naar 
een andere datum dus. Maandagmiddag 17 januari heb ik Piet 
gebeld om te vragen of we tijdens de voorjaarsvergadering op 
11 april aanstaande, in het bijzijn van de aanwezige KBO-leden, 
aandacht zouden kunnen besteden aan zijn afscheid als voor-
zitter. Hij is bijna elf jaar onze voorzitter geweest. Zijn antwoord 
was: “Doe dat dan maar zo. Dan krijgen de leden die aanwezig 
zijn dit ook mee.” Dit was dus zo afgesproken.
En dan is het dinsdag 18 januari...: direct na de middag kreeg 
ik een telefoontje van een van onze leden met een heel droe-
vig bericht. In Ledeacker was een ongeluk gebeurd met een 
buurtbus en Piet van Sambeek was hierbij overleden. Hij was 
onwel geworden tijdens zijn ‘laatste rit’. Niet te bevatten! 
Piet, jouw afscheidscadeau gaat naar jouw vrouw Johanna. Wij 
willen graag dankjewel zeggen voor jouw jarenlange tomeloze 
inzet voor onze KBO-leden en daardoor ook jouw inzet binnen 
de Seniorenraad van de gemeente Sint Anthonis.
Wij wensen zijn vrouw Johanna, zijn kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte met dit plotselinge overlijden.

Namens het bestuur en de leden van KBO-Sint Anthonis
Ellen van den Berg, secretaris
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Schoolkinderen redden boom op het schoolplein
Dankzij de kinderen van basisschool Leander staat de 
boom op hun schoolplein weer fi er overeind. In de week 
voor de herfstvakantie waaide de grote boom op het 
schoolplein met een harde windvlaag om. 

De schoolkinderen hadden het al gauw over een reddingsac-
tie voor de boom. “We kunnen de boom niet missen op ons 
schoolplein”, zeiden ze. De leerlingen hebben een fl essenac-
tie op touw gezet en daarmee een mooi bedrag van € 220,05 
opgehaald. Ook de bedrijven ‘Bosvisie’ en ‘De Nationale Bo-
menbank ZON’ deden een donatie en daarmee kon de school 
de rekening van het rechtzetten van de boom betalen.
Inmiddels hebben de kinderen van de kinderraad samen met 
Jeroen Hendriks van de Nationale Bomenbank een bordje 
bij de boom geplaatst en onthuld. Daarop is te lezen dat de 
boom weer rechtop staat door een donatie van bovenge-
noemde bedrijven én door de fl essenactie van alle kinderen 
van de school. Sven Cornelissen van Bosvisie werd vertegen-

woordigd door zijn dochters Maud en Bente. De school is blij 
met de actie van de kinderen en met de gulle gevers.
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Door Ronald Korsten

Duvaria is 30 jaar geleden gestart als duursportvereniging 
met vooral de focus op training van triatleten. Grote animator 
destijds was Bertus Braam. Onder de huidige 60 leden bevin-
den zich nu wandelaars, fi etsers, hardlopers en schaatsers. Het 
grootste deel van de leden houdt zich bezig met hardlopen. 
Jan vertelt: “Vooral tijdens de winteravonden was het echter 
vaak behelpen om met de groep goed te kunnen trainen. Er 
werd dankbaar gebruik gemaakt van een vrijliggend veld bij 
voetbalclub DSV. De verlichting moest echter van het voetbal-
veld ernaast komen en gras als ondergrond was bij de wisse-
lende weersomstandigheden niet ideaal.”
Samen met de dorpsvereniging van Ledeacker, die al langer 
bezig was met de ontwikkeling van een park op die locatie, 
zijn de mogelijkheden in kaart gebracht. Een behoorlijk deel 
van de fi nanciering komt uit het gemeentelijke Vitale Kernen-
project en dat gaf een versnelling in het proces. Er is gekozen 
voor een baan van 300 meter met een ondergrond van be-
tongranulaat, ook gebruikt bij de fi etspaden in de Staatsbos-

sen. De baan is ‘s avonds verlicht met laaghangende led-lam-
pen en deze worden door sensoren op de masten bestuurd. 
Een kwartier na het verlaten van de baan dooft het licht auto-
matisch. De toegang komt aan het Kerkveld. 
Samen met IVN en Brabants Landschap is gekeken hoe het 
terrein verder ingericht zou kunnen worden, passend bij de 
zandgronden. Cor veert enthousiast op: “Het belooft erg mooi 
te worden met voornamelijk veldbloemen, nieuw te planten 
bomen en een poel met bankje. Het gebied is echt niet alleen 
bedoeld voor hardlopers, iedereen kan er een rondje komen 
wandelen. We noemen het niet voor niets een landschaps-
park. En mogelijk wordt het onderdeel van een wandelroute. 
Het onderhoud gaat deels door onze leden uitgevoerd wor-
den. Daarnaast is er ook interesse vanuit onze zustervereniging 
Olympus uit Rijkevoort om gebruik te gaan maken van deze 
baan.”
Op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur heeft Duvaria een 
wekelijkse trainingsavond onder begeleiding van zeer ervaren 
trainers. Jan vervolgt: “En iedereen mag daarbij een paar keer 
aansluiten. Kom gerust eens kijken of het iets voor je is.” 

Landschapspark de Laan: niet alleen voor hardlopers
Aan enthousiasme geen gebrek bij de twee doorgewinterde hardlopers Jan Nabben en Cor van de Wert. De stapel fol-
ders en documenten ondersteunen hun verhaal van het zorgvuldige traject dat in de afgelopen vijf jaar is doorlopen. 
De hardloopbaan van Duvaria gaat er binnenkort komen. En mooier nog, de baan wordt onderdeel van een openbaar 
toegankelijk en nieuw aan te leggen landschapspark!

St. Antoniusgilde viert het Antoniusfeest weer thuis
De 17e januari is de naamdag van St. Antonius Abt, naam-
gever van het dorp en van het St. Antoniusgilde. Op de 
zondag dicht bij deze datum viert het gilde jaarlijks het 
Antoniusfeest, met als belangrijk onderdeel het teren van 
de traditionele koffi  etafel met goei gerei van ’t vèrreke 
van Sint Tunnis. 

Helaas kon het gilde deze dag alweer niet in een gezamenlijke 
bijeenkomst vieren. Net als vorig jaar is er een mooi alternatief 
gevonden door de koffi  etafel bij de gildeleden thuis te bezor-
gen.
Het gildebestuur was zondagochtend 16 januari al vroeg op 
pad om de pakketjes naar de leden te brengen. Een pakket 
met goeie balkenbrij en bloedworst met een appeltje van de 
slagerij van Verdaasdonk, goeie broodsoorten van bakker Van 
de Ven en om al dat lekkers te blussen zat er een bijzonder Sint 
Tunnis’ bier bij: Gierbier van Bjorn Barten van de Peelkant. Dit is 
bier gebrouwen uit mestwater. Heel toepasselijk bij ’t vèrreke 
van Sint Tunnis!
Ondanks dat het gilde liever samen had geteerd, is er ook dit 
jaar weer genoten van de koffi  etafel. Op de Facebook-pagina 
van het St. Antoniusgilde kun je een video-impressie bekijken. 

Het gilde hoopt van harte dat het volgend jaar weer als van-
ouds het Antoniusfeest mag vieren!

Gildekoning Sjaak Peeters (links) met enkele gildeleden aan de ko�  e-
tafel.
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Afscheid genomen van de gemeente Sint Anthonis met kleine receptie

MFC Oelbroeck
Ben Fransen sprak vol trots en enthousiasme over Oelbroeck, 
dat bijna klaar is. Het is een, ook landelijk, vrijwel unieke multi-
functionele accommodatie met ruimten voor de basisschool, 
de bibliotheek, het gemeenschapshuis, de sporthal, de kin-
deropvang, ouderenactiviteiten en voor iedereen die zonder 
winstoogmerk iets wil organiseren.  

Dorpskernen-democratie
Voorzitter Jos van Duren van Dorpsraad Sint Tunnis wees op 
het belang van democratische invloed van de dorpen zelf. Dat 
wordt in de nieuwe, grote gemeente alleen maar belangrijker.
Die democratische dorpeninvloed is volgens Van Duren alleen 
mogelijk wanneer er voor elk dorp voldoende budget is. Zon-
der geld valt er niks te doen. Terugkijkend constateert hij dat er 
in Sint Anthonis in samenwerking met de gemeente veel tot 
stand is gebracht, met meer dan dertien concrete projecten. 
Belangrijk voor de inwoners waren en zijn voldoende ontmoe-
tingsplaatsen. De totstandkoming van Oelbroeck voorziet daar 
in, evenals de kiosk die komend jaar wordt gerealiseerd. Van 
Duren rekent erop dat de dorpendemocratie die ze inmiddels 
gewend zijn, ook in de nieuwe gemeente een belangrijke plek 
krijgt.

Kunstenaarsdorp
Ook gemeentesecretaris Johan Postma en waarnemend bur-
gemeester Wim Hillenaar van de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk groetten de gemeente Sint Anthonis. Johan Postma ver-

klapte Sint Anthonis onder meer zeer te waarderen als kun-
stenaarsdorp. Wim Hillenaar vertelde de gemeenten in het 
Land van Cuijk naar elkaar toe te hebben zien groeien. Ook 
citeerde hij de Spaanse kunstenaar Salvador Dali: ‘Afscheid is 
de geboorte van een herinnering’.

In top 10 gevaccineerden
De in Sint Anthonis wonende directeur van de GGD Hart van 
Brabant, Thérèse Claassen, en commandant van brandweer-
post Sint Anthonis, Werner van Sambeek, prezen onder meer 
de gemeenschapszin van de inwoners van de gemeente Sint 
Anthonis. Een voorbeeld daarvan is dat de gemeente in de 
landelijk top 10 staat met het hoogste percentage tegen co-
rona gevaccineerden. Een ander voorbeeld is het hoge aantal 
levensreddende aed’s (hartstarters) in de gemeente.

Sint Anthonis voor Altijd
De receptie werd zowel in- als uitgeleid door het door Lieke 
Meijer gezongen ‘Sint Anthonis voor Altijd’, op muziek van het 
in Duitsland wereldberoemde ‘Atemlos durch die Nacht’ van 
Helene Fischer. Zangeres Sanne de Jonge zong live onder 
meer het door haar grootvader Jo de Jong geschreven volks-
lied van Sint Anthonis.

YouTube
Het afscheidsgebeuren zien kan onder meer op YouTube:  
Gemeente Sint Anthonis, het afscheid.

Een gewoon afscheid was door corona niet mogelijk. Dus geen vele honderden mensen die elkaar ter gelegenheid van 
het afscheid van de gemeente Sint Anthonis de hand schudden en er een laatste glas op dronken. In plaats daarvan 
was er een heel bijzondere receptie, met door burgemeester Fränzel en de wethouders Bellemakers, Bollen en Poels 
uitgenodigde gasten die een beeld gaven van waarin de gemeente Sint Anthonis zoal groot kon zijn. Een bijzonder 
evenement, dat nog net vóór de lockdown mogelijk was.

Boosterprik en vaccinaties zonder afspraak mogelijk bij GGD’s

Op steeds meer GGD-locaties is het mogelijk een boos-
terprik of eerste en tweede vaccinatie zonder afspraak 
te halen. Inwoners van 18 jaar of ouder kunnen zich 
hiervoor dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur melden. In 
deze regio gaat het onder andere om de locaties in Cuijk, 
Uden, Oostrum, Helmond en Veghel.

LET OP: er zijn enkele dagen dat er bij bovengenoemde lo-
caties niet op vrije inloop wordt geprikt. Daarom is het ad-
vies om vooraf altijd even te kijken op de website www. 
prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl voor de actuele data en 
tijden. Je hoeft voor prikken zonder afspraak alleen je ID-bewijs 

mee te nemen. Ook is een mondkapje verplicht. De gezond-
heidsverklaring kan ter plekke worden ingevuld. Er is geen vrije 
keuze in welk vaccin iemand krijgt. Er wordt gevaccineerd con-
form de landelijke vaccinatiestrategie. En op = op. Per dag is er 
een nieuwe voorraad. Houd rekening met extra wachttijd op 
de locatie. 
Natuurlijk kun je ook nog steeds een afspraak maken voor een 
1e en 2e prik of boostervaccinatie. Dat kan online via www.
coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch via 0800-7070. Mét 
een afspraak gaat het proces op de vaccinatielocatie soms net 
iets sneller, omdat je dan al geregistreerd bent. Voor mensen 
die wel een afspraak hebben, is een aparte wachtrij.
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De enquête is verspreid via dorpsblad Trots Sint Tunnis en via 
lokale social media en kon worden ingevuld tussen november 
2021 en januari 2022. In deze periode hebben 115 jongeren de 
enquête ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten bekend.

Hoofdconclusies
De jongeren willen voornamelijk koopwoningen (78%). En dan 
met name ééngezinswoningen (vrijstaande en twee-onder-één-
kap woningen). Dat blijkt uit behoefte van minimaal twee slaap-
kamers (87%). De tuin daarentegen hoeft niet zo heel groot te zijn, 
de meerderheid van de jongeren heeft genoeg aan maximaal 150 
vierkante meter. Qua betaalbaarheid is de prijsklasse € 225.000,- 
tot € 325.000,- dominant, ongeveer 60% zegt dit betaalbaar te vin-
den. Er is grote interesse in de zogeheten CPO projecten (Collec-

tief Particulier Opdrachtgeverschap), bijna 60% van de jongeren 
heeft hier wel oren naar. Huurwoningen zijn iets minder in trek, 
slechts 1 op de 5 jongeren opteert daarvoor. Met een maandhuur 
tussen de € 600,- en € 700,- kan de grootste groep jongeren wel 
leven, maar een lager maandbedrag spreekt uiteraard meer aan. 

Er is haast bij
Eén derde van de jongeren zou al in 2022 hun nieuwe woning 
willen betrekken. Opvallend is dat de zogeheten stimuleringsre-
gelingen weinig bekend zijn. Kennis over uitgestelde koop, erf-
pachtconstructies en de starterslening is nog geen gemeengoed. 
Terwijl juist deze regelingen de aankoop van een eigen woning 
vergemakkelijken. Dorpsraad Sint Tunnis gaat over deze uitkom-
sten in gesprek met de gemeente en de projectontwikkelaars. 

Resultaten woon-enquête jongeren bekend 
Er zijn voor de komende jaren grote bouwplannen in Sint Tunnis. Het is daarom belangrijk zicht te krijgen op de wensen 
die leven onder jongeren, zodat hier met de bouw rekening mee kan worden gehouden. Daarom is er in een samenwer-
king tussen Dorpsraad Sint Tunnis en een grote groep jongeren uit Sint Tunnis een enquête opgezet om de woonbe-
hoefte van jongeren in Sint Tunnis in beeld te brengen. 

Al meer dan 50 jaar is Vishandel Vorstenbosch in Sint Tunnis 
actief. Harold en Nancy staan elke woensdag van 12.00 tot 
18.00 uur op de Brink.

Net als zijn opa en vader staat Harold samen met zijn vrouw Nan-
cy elke woensdag op de Brink. Wat ooit begon op het terrein van 
de Cross der Azen verplaatste zich later naar de kermis in Sint Tun-
nis. En toen op de weekmarkt een plekje vrij kwam hoefde Harold 
en Nancy niet lang na te denken: “We hebben veel vaste klanten 
in Sint Tunnis. Dit is een van onze beste standplaatsen.“ Verse kwa-
liteitsvis is hun handelsmerk. Naast een groot wekelijks aanbod  
kunnen ze andere vissoorten op bestelling meebrengen. Harold 
en Nancy: “Gebakken vis en vooral  kibbeling zijn toch wel de 
best verkopende producten. We hebben twaalf soorten verse vis, 
waaronder makreel, bokking, zalm, haring, garnalen, tong, schol 

inktvis, acht soorten gerookte vis en diverse soorten marinades. 
Alle soorten verse vis kan in principe gebakken worden. Keuze 
genoeg. Kom gerust eens langs.”  

Vishandel Vorstenbosch komt al halve eeuw graag in Sint Tunnis

inktvis, acht soorten gerookte vis en diverse soorten marinades. 

Hobbyruimte ‘Het Atelier’ in Oelbroeck zoekt materialen
In de vorige Trots heeft u kunnen lezen dat Oelbroeck en de 
dorpsraad op zoek waren naar inwoners die de nieuwe hobby-
ruimte mee willen inrichten en de organisatie van activiteiten 
op gang willen trekken. Dat heeft vele positieve reacties opge-
leverd: er is nu een groep van een kleine tien mensen die zich 
nu eerst gaat buigen over de verbouwing en inrichting.
Daarom via dit bericht een soort vooraankondiging, een nieuwe 

oproep. Zodra de hobbyruimte klaar is, is er behoefte aan ge-
reedschappen, instrumenten en materialen. Mogelijk heeft u 
nog wat voor ‘Het Atelier’  liggen of weet u waar bepaalde ma-
terialen (voordelig) verkrijgbaar zijn. Laat dit dan even weten 
via info@dorpsraadsinttunnis.nl. Of bel even met Jos van de 
Graaf (06-51226785) of Huberiet Vollenberg (06-14771659).



Breestraat 16 A, Sint Anthonis - Ma - Vrij 9:00 tot 18:00
0485-769049 dorpshop.nl - Zaterdag 9:00 tot 17:00

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Zoals ik kwam
Zoals ik ben

Zoals ik ben geweest
Zo ben ik heengegaan

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, 
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, geven wij u 

kennis van het overlijden, op 94-jarige leeftijd, van

Teun van de Lockand
sinds 5 december 2012 weduwnaar van

Jana van de Lockand - Hoogeveen

* Sint Anthonis, 9 november 1927
† Boxmeer, 4 januari 2022

Familie Hoogeveen

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden 
op maandag 10 januari jl.

Correspondentieadres: 
Scheperschaarseweg 6, 5438 NW Gassel

VANAF 21 JANUARI

Niet alleen een bekend gezicht en een bekende naam in 
Sint Tunnis, maar Van Hulst Wonen is in de verre omge-
ving een begrip. Al meer dan 80 jaar op het vertrouwde 
adres in de Peter Zuidstraat. Anita van Hulst en John Bin-
dels hebben de zaak bijna 25 jaar geleden overgenomen, 
terwijl de moeder van Anita nu nog steeds hand- en span-
diensten verricht. 

Van Hulst Wonen heeft een zeer breed assortiment. Van bank-
stellen, eetkamers en slaapkamers tot comfortstoelen, alles is 
mogelijk. Maar ook textiel, vloeren en vloerbedekkingen en 
gordijnen. “En als we het niet hebben, kunnen we het wel be-
stellen” zegt Anita. “Onze grote kwaliteit is de klantgerichtheid. 
Tegenwoordig oriënteren de klanten zich veelal op het inter-
net, maar echt zien en aanvoelen is heel belangrijk”. “Boven-
dien gaan wij voor de beste kwaliteit”, vult John aan. “Wij kun-
nen de gehele wooninrichting leveren, maar het leggen van 
vloeren en het hangen van gordijnen doen we ook zelf. Dat is 
onze deskundigheid en vakkundigheid waar we om bekend 
staan. De groei van Sint Tunnis biedt ons extra kansen, maar 
we zijn ook online erg actief. Zo kunnen onze klanten altijd wel 
bij ons terecht.” 

Van Hulst Wonen: een begrip in de verre omgeving

Anita van Hulst en John Bindels.
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Door Ronald Korsten

Mark komt oorspronkelijk uit Schiedam maar sinds zijn zesde 
woont hij al in Brabant: “Ik durf te zeggen dat ik één van de 
weinige mensen ben die in alle voormalige gemeenten van 
het Land van Cuijk heeft gewoond.”
Hij is zijn carrière begonnen bij Houthandel Jansen in Boxmeer, 
heeft bij Selectvracht in de besteldienst gewerkt en begon in 
2010 een klusbedrijf. Tot een klein jaar geleden woonde hij in 
Wanroij en momenteel hier in Sint Tunnis. Hij is een zoon van 
Gerard Poels, die mogelijk nog bekend is als de voormalige 
concertmeester van de Operette Gezellen en lid van het ka-
merorkest van Jan Wacki.
De winkel van Mark Poels is verhuisd naar de Breestraat. In het 
pand waar voorheen Eenheid voor Administratie zat, heeft hij 
de beschikking over twee verdiepingen. Gefaseerd gaat de 
winkel daar weer open. De vaste dienstverlening zoals PostNL, 
de Nederlandse Loterij en de stomerij verhuist mee. In de 
winkel komt weer van alles te koop waaronder wenskaarten, 
decoratiemateriaal, cadeau-, speelgoed-, kantoorartikelen en 

natuurlijk gereedschap. Maar het is eigenlijk te veel om op te 
noemen. “U vraagt en wij leveren is ons credo. Dat was het al 
toen ik mijn klusbedrijf had en dat geldt zeker ook voor onze 
winkel. We gaan overigens ook verhuren. Denk daarbij onder 
andere aan een aanhangwagentje en gereedschap. Het is niet 
voor iedereen weggelegd om een krachtige boormachine te 
kopen. Dat hoeft ook niet, die kun je straks gewoon bij ons 
huren.”
Mark heeft bovendien het pand van Rongen Aktief aan ‘t Bus-
ke gehuurd. Deze gaat gebruikt worden als opslagruimte en 
verkooppunt op afspraak. Voor het grote materiaal waaronder 
gereedschap, infraroodpanelen, professionele bedrijfskleding, 
elektrische brommers, Berg-trampolines en skelters, maar ook 
voor houten gebruikte stellingen en meubels kan men daar 
straks terecht.
“Maar zonder mijn medewerkers kan ik niets. Carrie van Loos-
broek is echt mijn steun en toeverlaat. Zij doet onder andere 
ook onze webshop en online veilingen. En onze vaste winkel-
bezoekers kennen ook Rik wel. Hij werkt al bijna tien jaar bij 
mij! We doen het echt met z’n allen.”

De DorpSHOP... van alles dichtbij!
Aan Mark Poels van de DorpSHOP hoef je niet uit te leggen wat handel is: “Wanneer er ergens vraag naar is, ga ik op 
zoek. Nadat een aantal winkels in Sint Tunnis gestopt was, hoor ik dagelijks dat de inwoners het fi jn vinden dat ze zo 
dichtbij toch nog terecht kunnen voor heel veel artikelen. Je kunt het zo gek niet opnoemen of je kunt het in onze winkel 
wel krijgen. Voor een deel is het een vast assortiment maar verder zijn het ook wisselende goederen.”

Groep 5 van De Leander maakt muziek in ‘Het Klasse-orkest’

Ook in coronatijd gebeuren er mooie dingen in Sint Tun-
nis, waar iedereen trots op mag zijn. Basisschool Leander 
is in samenwerking met Stichting Doe je Mee en Muziek-
vereniging Sint Cecilia woensdag 12 januari van start ge-
gaan met het  ‘Klasse-orkest’. Vierenvijftig kinderen uit 
groep 5 van de basisschool doen mee aan dit mooie mu-
ziekproject. 

Muziek verbindt, muziek is emotie en muziek is samen plezier 
maken. Op klarinet, trompet of drums/slagwerk hebben de 
kinderen de komende weken elke woensdag muziekles van 
professionele muziekdocenten. De kinderen hebben allemaal 
een eigen instrument in bruikleen gekregen en kunnen nu 
thuis ook volop gaan oefenen. 
Ze leren vooral samen muziek te maken. Ze leren over mu-
zieknoten, over ritme en melodie en over instrumenten. Sa-
men gaan ze carnavalsliedjes instuderen die ze op 25 februari 
ten gehore zullen brengen op school in een heus ‘Klasse-
orkest’. Ze worden hierbij ondersteund door kinderen die al 
een instrument spelen bij Muziekvereniging Sint Cecilia. Met 
z’n allen gaan ze er op school een mooi carnavalsfeest van 
maken.

Sint Cecilia zoekt hulp!
Het bestuur van Muziekvereniging Sint Cecilia is op zoek naar 
iemand die het leuk vindt om verantwoordelijk te zijn voor het  
fi nancieel beleid. Heb je interesse? Kijk op www.mvsintcecilia.nl 
voor meer info!



maak van uw huis een thuis

JOS VAN BEEK KUNST
www.josvanbeekkunst.nl           0485-383571

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Lepelstraat 12 - Ma t/m Vrij van 9:00 tot 18:00 en Zat tot 17:00
De Merret 10 - Alleen Vrij van 9:00 tot 18:00 en Zat tot 17:00

0485-769049 dorpshop.nl

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

www.kimmynailsenpedicure.nl

Roos Aben en Joep Baltussen uit Sint Anthonis in de gemeenteraad

Sinds 1 januari hoort Sint Anthonis bij de ge-
meente Land van Cuijk. Er is een nieuwe ge-
meenteraad gekozen die de burgers uit alle 
dorpen vertegenwoordigt. Er zijn twee leden 
met een speciale band met Sint Anthonis, om-
dat zij zelf in het dorp wonen. Dat zijn Roos 
Aben (GroenLinks-PvdA) en Joep Baltussen 
(CDA). 

Roos en Joep zijn bereikbaar voor uw vragen en 
opmerkingen. U kunt hen bellen of e-mailen: 
Roos Aben 
Tel. 06-33092308, roosaben@hotmail.com
Joep Baltussen 
Tel. 06-20054805, joep.baltussen@cdalvc.nl
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Door Arie Cornelissen

Twee á drie keer per dag bezoekt Tien Verstraten (86) zijn 
vrouw Corrie (85) in zorgcentrum ‘Op ’t Hoogveld’ in Sint 
Anthonis. Ook vandaag. Liefdevol zet hij een kop koffi  e voor 
haar neer. Corrie glimlacht, zegt niets. “Als ze mensen niet 
kent, vindt ze het lastig om zich te uiten. Gelukkig kunnen 
we samen nog goed praten. Vooral over de dagelijkse din-
gen. Over de kinderen of de kleinkinderen bijvoorbeeld. Dat 
is fi jn”, zegt Tien.
In 2019 begon het zowel Corrie als Tien op te vallen dat het 
geheugen van Corrie ging haperen. Tien: “Dan liep ze wel 
eens naar de keuken om iets te pakken en zei ze: ‘wat wilde 
ik ook alweer halen’. Of als we afspraken om morgen iemand 
te gaan bezoeken, wist ze een tijdje later niet meer bij wie we 
precies op visite zouden gaan. Dat soort dingen.”

Pijnlijk
In een gesprek met de kinderen deelden Tien en Corrie hun 
zorgen. “Via de huisarts, kwamen we voor onderzoek in het 
ziekenhuis terecht. Daar stelden ze dementie vast én bleek 
uit een scan dat Corrie een propje in het hoofd had. We wis-
ten dat die diagnose dementie eraan zat te komen, maar het 
is toch hard als ze het uitspreken. ‘Waarom moet ik dat nou 
krijgen’. Dat heeft Corrie vaak gezegd. Het besef dat je de-
mentie hebt, is heel pijnlijk.”
Na een val in huis, ging haar gezondheid sneller achteruit. 
“Omdat opstaan en aankleden steeds moeilijker gingen, ben 
ik daarbij gaan helpen. Net als bij het wassen van kleding en 
zo. Geleidelijk nam ik taken in huis over. In 2020 kreeg Cor-
rie blaasontsteking met complicaties, waaraan ze een beper-
king aan een arm heeft overgehouden. Uiteindelijk kon ze 
via zorgcentrum Madeleine in ‘Op ’t Hoogveld’ terecht. Terug 
naar huis was écht geen optie meer,” weet Tien. 

Kienen
In het Sint Tunnisse zorgcentrum heeft Corrie het goed naar 
haar zin, zegt Tien terwijl hij een extra koekje bij het koffi  e-
kopje van zijn vrouw legt. “Ze wordt hier prima verzorgd en is 
in goede handen. En gelukkig kan ze nog aan enkele activi-
teiten meedoen. Zoals gymmen en kienen. Dat laatste doen 
we vaak samen. Gaat best goed, al merk ik dat Corrie soms 
vermoeider raakt en het lastiger vindt om de nummers snel 
op de kaart te vinden.”
Niet alleen voor Corrie was de dementie een harde, nieuwe 
werkelijkheid. Tot op de dag van vandaag ziet Tien zijn vrouw 
veranderen. “Ik mis mijn maatje van vroeger. We deden al-

les samen. Mijn vrouw was slim en kon goed luisteren. We 
vulden elkaar perfect aan. Nu ben ik blij dat we nog samen 
kunnen kletsen. En dat Corrie bijvoorbeeld nog steeds kan 
lezen, is heel fi jn. Gelukkig bezoeken onze drie kinderen en 
kleinkinderen haar nog regelmatig. Of ze Facetimen met de 
laptop. Bij elk contact van een familielid zie ik haar genieten. 
En op mijn beurt geniet ik daar ook weer van.”

Grapjes maken
Neemt niet weg dat Tien, die nog zelfstandig woont, mo-
menten van stil verdriet kent. “Ik mis Corrie in huis elke dag. 
Je komt alleen thuis, kijkt alleen tv en gaat nooit meer sa-
men op stap. Oh man, dat hebben we zoveel gedaan. We 
hebben in Europa en in Amerika tientallen jaren gereisd om 
honden af te leveren die opgeleid moesten worden als poli-
tiehond. Nu zijn onze uitjes beperkt tot een wandeling of een 
bezoekje in het dorp. Maar ik ben heel reëel. Het is wat het 
is. En ook daarin zijn weer mooie momenten. Bijvoorbeeld 
als een kleinkind zegt: ‘haha, oma maakt nog altijd grapjes’. 
Prachtig, toch.”
De gezondheid van Corrie is nu stabiel. “Volgend jaar vieren 
we ons 60-jarig huwelijk. Ze staat erop dat dat doorgaat. ‘We 
houden wel feest, hè’, zegt ze dan. Het is een mooie bekro-
ning, want we houden nog altijd heel veel van elkaar. Daar 
komt de dementie niet tussen. Nooit.”

MINSE

“Ondanks de dementie, blijven we gek op elkaar”
Het leven van Tien en Corrie Verstraten veranderde twee en een half jaar geleden in vrij korte tijd. Corrie kreeg dementie. 
“Elke ochtend als ik haar zie, dan lacht ze. Dat doet ons beiden goed.”

Corrie en Tien Verstraten: “Naast stil verdriet, hebben we elke dag 
ook mooie momenten samen.”



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! Stuur vrijblijvend 
een e-mail naar  adverteren@trotssinttunnis.nl, dan 
informeren wij u over de mogelijkheden!

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl

Sociom lanceert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein
Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk ver-
sterken sinds 1 januari 2021 het Vrijwilligerspunt van So-
ciom (organisatie voor sociaal werk). Door de expertises 
van deze organisaties te bundelen, is er nu één centrale 
plek waar alle ondersteuning en expertise op het gebied 
van mantelzorg en vrijwillige inzet in het Land van Cuijk 
samenkomt. 

Dat betekent nog betere ondersteuning voor mantelzor-
gers, vrijwilligers en professionals. Met één doel: hulpvra-
gers én alle betrokkenen zo goed mogelijk van dienst zijn. 
Dit centrale punt steekt zich in een nieuw jasje met een 
nieuwe naam: Het ‘Mantelzorg- & Vrijwilligersplein’.
De ervaren medewerkers van dit nieuwe plein staan klaar 
voor alle inwoners, verenigingen en professionals met in-
formatie, advies, cursussen én met een luisterend oor. Zo 
is dit team niet alleen de hulpvragers van dienst, maar 

versterkt het ook de samenwerking tussen mantelzorgers, 
vrijwilligers en professionals. En dat is zeer welkom, in deze 
tijd waar de zorg steeds meer bij de mensen thuis komt te 
liggen. Maar ook het vinden van vrijwilligers, de bemidde-
ling en het matchen van vrijwilligers met de vraag is een 
belangrijk onderdeel. Een nieuwe naam betekent ook een 
nieuw logo, een nieuwe huisstijl én een nieuwe website. Dit 
alles werd, heel toepasselijk, in de week van de Dag van de 
Mantelzorg gelanceerd. 

Bereikbaarheid
Voor alle betrokkenen verandert er niets: zij kunnen nog 
steeds gebruik maken van de bekende diensten. Inwoners 
en professionals kunnen het Mantelzorg- & Vrijwilligers-
plein telefonisch bereiken via 0485-700500 of per e-mail via 
mvplein@sociom.nl. Meer weten of de frisse look bekijken? 
Kijk op www.mvplein.nl. 

Ook Trots op... creatief talent! 
In aanvulling op de vaste onderdelen van Trots Sint Tunnis is de 
redactie op zoek naar tekentalent(en). Zou je het leuk vinden 
om maandelijks een tekening aan te leveren, al dan niet over 
een actueel onderwerp? Een cartoon of ‘spotprent’ misschien? 
Of van herkenbare, mooie plekken in het dorp? Aanmelden kan 
via redactie@trotssinttunnis.nl, waar je ook eventuele vragen 
naar toe kunt sturen. 
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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

www.samensintanthonis.nl

www.dorpsraadsinttunnis.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

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

Belangrijke contactgegevens en websites

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 Blauw-
straat, Den Hoek, Korte Striep, Lepelstraat (gedeeltelijk), Peelkant 
(gedeeltelijk), Rondveld, Sambeekse Dijk, Steenakker, Stevens-
beekseweg (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 af-
valkalender 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. DeAf-
valApp is een interactieve app met onder andere een kalen-
der, digitale kaart en notificatiefuncties.

Instructies voor het installeren van DeAfvalApp 
-  Ga naar de Google Play Store op uw Android toestel of 

naar de AppStore op uw iPhone of iPad.
-  Zoek naar DeAfvalApp (let op de spelling).
-  Installeer de App (dit kan enige tijd duren).
-  Na installatie is er een nieuw icoon aangemaakt op uw toe-

stel: DeAfvalApp.
-  Start de app op en voer uw postcode en huisnummer in via 

‘Instellingen’ (Android) of ‘Settings’ (Apple). 
-  Klik op ‘Bewaar’ (Android) of ‘ ‘Instellingen opslaan’ (Apple). 
-  DeAfvalApp is nu klaar voor gebruik.

Oud papier inzameling
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).

Meldingen via MijnGemeente app
Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een mel-
ding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt di-
rect binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opgelost. 
Download de MijnGemeente app via de Google Play Store (An-
droid) of AppStore (Apple) of via de QR-code op de achterzijde 
van deze Trots Sint Tunnis. 



24 Februari 2022 | nr 23

Woensdag 23 februari

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

Activiteitenagenda  
Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?

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

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

Zorg goed voor elkaar: 

volg de 

RIVM-richtlijnen!

samen zorgen voor
een schone en veilige
leefomgeving

Met de MijnGemeente app kan je 
gemakkelijk en snel een melding 
doorgeven over de openbare 
ruimte. Denk aan een losliggende 
stoeptegel, zwerfvuil, gladheid op 
de wegen tot aan geluidsoverlast 
en ongedierte. De melding komt 
direct binnen bij de gemeente en 
wordt binnen 24 uur opgelost!  

Download nu de 
MijnGemeente App  


