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Normaal gesproken is de lente het seizoen van vernieuwing. 
De natuur krijgt nieuwe blaadjes, op de akkers steken de 
nieuwe gewassen de kop op en de mensen zijn dan in 
opperbeste stemming vanwege het vooruitzicht op een 
mooie zomer. En natuurlijk omdat we na een winterse periode 
elkaar weer kunnen ontmoeten.
Sint Tunnis is een bijzonder dorp, wij hebben niet alleen ver-
nieuwing in de lente, maar ook deze herfst is een periode 
van vernieuwing. Een kleine greep uit de voorbeelden. We 
hebben een nieuw ‘volkslied van Sint Tunnis’. Het Comedy-
huus Oelbroeck heeft succesvol een nieuw seizoen ingezet. 
Het centrumplan van Sint Tunnis staat bol van de nieuw-
bouwplannen. We hebben een nieuwe pastoor. We hebben 
een nieuw hobbycentrum. Kwizzut heeft na corona weer de 
handschoen opgepakt. En er zijn nieuwe initiatieven zoals de 

Halloween spooktocht en de Lichtjestocht voor Kerstmis. 
Al deze nieuwe activiteiten eisen veel van de desbetreff ende 
organisaties. Als dorpsraad ondersteunen we waar dat kan, 
soms fi nancieel, soms met menskracht. Wij weten wat het 
vraagt om dingen voor het dorp te organiseren. En daarom 
hopen wij ook op een goede opkomst bij deze nieuwe acti-
viteiten. Want vernieuwing werkt alleen als iedereen er zijn 
schouders onder zet. Laten we met z’n allen genieten van deze 
vernieuwende herfst. 
Trouwens, over vernieuwing gesproken, op de foto hierboven 
kunt u zien hoe het nieuwbouwplan op de locatie ‘t Hert eruit 
gaat zien. Inderdaad, vernieuwing heeft iets moois in zich.
   

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Sint Tunnisse vernieuwing in de herfst



Preston wollen dekbed® 4-seizoenendekbed 
Dekbed van 100% Texels schapenwol
140 x 200 voor 159,-
240 x 200 cm voor 279,-

Hoofdkussen Dreamstar® Xclusive comfort
Een 3 kamer kussen van volledig natuurlijke 
materialen. Het bestaat uit 90% witte dons. 
Topcomfort voor u om op weg te dromen. 
79,95

Dekbed Dreamstar® Xperience  90% witte 
eendendons
Anti-allergisch. Heeft een hoge temperatuur 
regulerende werking. In veel maten beschikbaar!
140 x 200 cm enkel van 219,- voor 159,-
140 x 200 4-seizoenen van 309,- voor 229,-
240 x 200 4-seizoenen van 559,- voor 409,-

Dekbed Dreamstar® Sensation 7Air Excellent
HET ALLERMOOISTE SYNTHETISCHE DEKBED 
VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND! Dankzij de spe-
ciale kwali-soft vulling, een zeer hoogwaardige, 
blijvend veerkrachtige vezel met 7 luchtkanalen, 
is dit dekbed heerlijk licht en zacht.
140 x 200 cm van 139,- voor 89,95
140 x 200 4-seizoenen van 259,- voor 179,-
240 x 200 4-seizoenen van 459,- voor 325,-

Hoofdkussen Dreamstar® micro air de luxe 
Geeft een goede ondersteuning en voelt 
aan als dons. Het heeft vochtregulerende 
eigenschappen en is anti-allergisch.  49,95

Hoofdkussen  
Dreamstar® Dynamic
Gevuld met veerkrachtige slaapbolletjes. 
Een tijk van perkal katoen kwaliteit.
Anti-allergisch. Losse vulling verkrijgbaar.
29,95 

Hoofdkussen Dreamstar® Xclusive Down 
Support (soft/medium/firm)
Ergonomisch gevormd met natuurlatex kern en 
90% witte eendendons. Schoudercontour voor de 
perfecte aansluiting op de nek.
139,-

Dreamstar® Dynamic
Gevuld met veerkrachtige slaapbolletjes. 
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Peter Zuidstraat 7-9, Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02     

E: info@vanhulstwonen.nl  
www.vanhulstwonen.nl
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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

De ontwikkelaars van ‘‘t Hert’, ‘Sjef van de Weem’, ‘Jan Linders’ en 
‘het gemeentehuis’ hebben de aanwezigen bijgepraat over de 
stand van zaken, over welke woningen er komen, over de grootte 
en de ligging. Maar nog niet over de prijzen, want daar houdt 
iedereen in deze roerige tijden toch een slag om de arm. U leest 
er binnenkort meer over in deze Trots. Onder andere met een 
nieuwe serie artikelen over deze bouwplannen, deze maand te 
beginnen bij Jan Linders (zie pagina 19).
De dorpsraad heeft een goed jaar achter de rug en heeft zich 
nuttig gemaakt voor het dorp. Heel veel activiteiten, een grote 
betrokkenheid en fi nancieel kerngezond. Met een twintigtal 
verschillende onderwerpen staat de agenda van de dorpsraad 
erg vol. Gelukkig kunnen er regelmatig activiteiten worden af-
gerond en worden binnenkort de werkgroepen wat meer ge-
stroomlijnd. Maar er komen ook regelmatig verzoeken om ‘iets 
op te pakken’. Zowel vanuit het dorp als vanuit de gemeente. 
De afronding van de projecten Vitale Kernen en het dorpsinves-
teringsplan brengt met zich mee dat de dorpsraad voldoende 
geld in kas heeft om zaken te organiseren. Daarbij ligt de focus 
op een laagdrempelige toegankelijkheid, iedereen moet kun-
nen meedoen.
Bovendien heeft Dorpsraad Sint Tunnis onlangs de nieuwe 
speerpunten voor de jaren 2023 en 2024 vastgesteld. Met het 

oog op de ontwikkelingen in het dorp is het niet zo vreemd dat 
Wonen en Duurzaamheid prominent op de dorpsraadagenda 
staan. En ook ‘een levendig en ondernemend dorp’ staat op het 
verlanglijstje. Dat zijn nu nog maar containerbegrippen, maar 
die gaan binnenkort verder uitgewerkt worden. 

Projectontwikkelaars presenteren Centrumplan

oog op de ontwikkelingen in het dorp is het niet zo vreemd dat 

	

Wat	zou	jij	
doen	als	
vandaag	
gisteren	
was?	

Ga mee met Oelbroeck Ommetjes
Vanaf vrijdag 11 november worden er door de commissie ‘Oel-
broeck Ommetjes: Oelbroeck gaat wandelen’ wekelijks wande-
lingen georganiseerd die starten vanaf Oelbroeck. Iedereen van 
jong tot oud is daarbij welkom. Op 11 november wordt er om 
9.30 uur bij Oelbroeck gestart met een wandeling van ruim een 
uur. De afstand is ongeveer vier á vijf kilometer. Aanmelden is 
niet nodig. Bij elke wandeling is er iemand aanwezig die aan-
geeft welke route er die dag wordt gelopen. Na afl oop kunnen 
de deelnemers eventueel nog een kopje koffi  e of thee drinken 
in De Ontmoeting in Oelbroeck.
In april van dit jaar is het vernieuwde Oelbroeck geopend. Er 
zijn toen ook nieuwe doelstellingen geformuleerd. Dat bete-
kent dat Oelbroeck een 
heel breed programma wil 
aanbieden, waarbij er voor 
iedere inwoner van Sint 
Anthonis een passende 
activiteit is. Zo wil men ook 
meewerken aan een posi-
tieve gezondheid voor de 
inwoners. De organisatie 
hoopt dat veel mensen 
gebruik gaan maken van 
deze mogelijkheid onder 
het motto: hoe meer zie-
len hoe meer vreugd!   

Op 12 oktober was het dan zover, de jaarlijkse vergadering waarin Dorpsraad Sint Tunnis verslag doet van haar acti-
viteiten, haar fi nanciële positie en van haar plannen. Een beetje laat, inderdaad, maar met een goede reden want de 
tijd was rijp om de projectontwikkelaars van het Centrumplan het podium te bieden. 



Locatie: Lepelstraat 12, Sint Anthonis

Kleding
Speelgoed
LED Verlichting
en nog veel meer...

Hoezo wordt alles duurder?

Aangeboden door:

Vanaf november elke woensdag en zaterdag open
van 10:00 tot 16:00

Het Hobbycentrum Sint Anthonis bedankt alle gulle gevers
Dankzij heel veel gulle gevers is het Hobbycentrum op 1 sep-
tember 2022 gestart met voldoende startmaterialen. Voor alle 
hobby’s heeft het centrum wel wat gekregen van hobbyisten 
die materialen konden missen. Diverse soorten glas en materi-
alen voor Tiff any en glas in lood, maar ook materialen voor het 
maken van kaarten en daarnaast gereedschap voor de repara-
tiewerkplaats. Daarnaast ook heel veel dank aan de DorpShop 
in Sint Anthonis en verhuisbedrijf Van Dijk (Mondial Movers) uit 
Boxmeer voor de geschonken materialen en kasten.  
Er is nog plaats bij diverse clubjes, dus kom gerust eens kijken:
- Tiff any, glas in lood en (glas)mozaïek: wekelijks op donderdag 

van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur.
-  Wenskaarten maken: wekelijks op donderdag van 9.00 tot 

12.00 uur.
-  Tekenen, aquarelleren en schilderen: wekelijks op vrijdag van 

9.00 tot 12.00 uur.

Op zaterdagochtend, in de oneven weken, is tussen 9.00 en 
12.00 uur een team van deskundigen aanwezig om kleine de-
fecten aan apparatuur, fi etsen en kleding of textiel te repareren. 
Kom eens langs, de techneuten helpen je graag. Het Hobbycen-
trum is bereikbaar via hobbycentrumsintanthonis@gmail.com.

Rookmelders redden levens
Door de hoge gasprijzen maken mensen vaker gebruik van 
kachels. Dit kán risico’s opleveren. Bovendien geldt sinds 1 juli 
de wettelijke verplichting om op elke verdieping een rookmel-
der op te hangen, ook voor bestaande bouw. De brandweer 
geeft u het volgende advies: hang sowieso rookmelders op in 
de hal en in de overloop. Dit is meestal de vluchtroute als er 
brand uitbreekt. Nog beter is het om ook melders op te han-
gen in alle slaapkamers en de woonkamer. Voor nóg meer vei-
ligheid: hang dan melders op in alle ruimten waar brand kan 
ontstaan en in ieder geval op elke verdieping tegen het pla-

fond. Doe dat minimaal 50 centimeter van een muur of hoek 
en niet op de tocht of bij mechanische ventilatie in de buurt. 
En plaats ze in de ruimte waar de slaapkamers op uit komen 
(vluchtroute). Voor nog meer veiligheid, plaats dan ook rook-
melders in de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan 
(als dit niet de doucheruimte is) en in iedere ruimte waar elek-
trische apparaten worden opgeladen (telefoons, tablets, fi et-
sen, hoverboards). Plaats de rookmelder niet boven de verwar-
ming of in de stoom/damp van een kooktoestel of vaatwasser.
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Het is Thijs waarschijnlijk met de paplepel ingegeven, want net 
als zijn ouders is hij zeer actief in het dorp. Een pittige studie 
op de Technische Universiteit in Eindhoven weerhoudt hem 
er niet van om veel tijd vrij te maken om bij diverse verenigin-

gen in het dorp belangrijke taken uit 
te voeren. Zo zit hij zowel in het jeugd-
bestuur als in het hoofdbestuur van 
Muziekvereniging Sint Cecilia. In het jeugdbestuur is Thijs één 
van de belangrijkste kartrekkers. Daarnaast is hij leider van het 
opleidingsorkest en betrokken bij diverse projecten binnen 
de muziekvereniging. Verder is hij met zijn euphonium (tenor 
tuba) regelmatig te beluisteren bij talrijke optredens in het 
harmonieorkest, opleidingsorkest en Euphonium Brass.  Maar 
het pronkzittingsorkest kan bijvoorbeeld ook altijd op hem 
rekenen.
Een andere vereniging van Thijs is voetbalvereniging DSV.  Hier 
is hij niet alleen actief voetballer, maar ook de trainer en leider 
van de jongens onder 17. Hiervoor is Thijs zelfs begonnen met 
het volgen van een gespecialiseerde trainersopleiding. Wie 
weet wat er nog verder gaat gebeuren! 
De dorpsraad is blij de Duim aan Thijs te mogen overhandigen 
en is trots op wat hij allemaal gedaan heeft en zeker nog gaat 
doen. De jeugd heeft de toekomst! 

Sint Tunnis is Trots op: Thijs van Kempen

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’.  

Expositie Alejandro Hernandez Perez in Bibliotheek Sint Anthonis 
Als klein jongetje in Cuba zag Alejandro zijn vader schilderen 
en houtbewerken. Ook Alejandro bleek talent te hebben en 
ging naar de kunstacademie. Hier leerde hij allerlei technie-
ken en werkte hij bijvoorbeeld met glas-in-lood. Schilderen is 
zijn passie, Alejandro houdt ervan om elke dag iets nieuws te 
creëren en zo mensen te inspireren, entertainen of juist om ze 
versteld te laten staan. “Elke dag voel ik aan mijn handen dat ik 
iets MOET maken, het is mijn leven”, aldus Alejandro.
Alejandro woont ongeveer anderhalf jaar in Nederland. Hij is 
ontzettend leergierig, waardoor hij al aardig goed Nederlands 

spreekt en verstaat. Alejandro werkt in een metaalafwerkings-
bedrijf maar hoopt ooit van zijn passie, zijn kunst, te kunnen le-
ven. Tot 8 januari zijn de prachtige schilderijen van Alejandro te 
zien in de bibliotheek in Sint Anthonis, zeker een aanrader! Ook 
een bezoekje aan zijn Instagram-account is de moeite waard: 
@perez_art_kunstgalerie.
BiblioPlus heeft voor 2023 nog ruimte voor exposanten. Heb 
je een verzameling, schilder of boetseer je of heb je een an-
dere creatieve hobby die je graag wilt laten zien? Kijk dan op 
www.biblioplus.nl/exposities en vul het formulier op de website in. 

Sinterklaasshow in Oelbroeck: ‘Help! De pieten slapen...’
Wanneer de pieten alle cadeautjes aan het inpakken zijn, stoot 
klungelpiet per ongeluk de grote pot met slaapzand omver... één 
klein lepeltje slaapzand is genoeg voor een heerlijk dutje maar de 
hele pot... dat kan niet goed gaan... de pieten zijn niet meer wak-
ker te krijgen... paniek! Wat nu? Er is hulp van alle kinderen nodig!
Samen met paniekpiet en de reporter gaan jullie zoveel mogelijk 

geluid maken om de pieten wakker te maken! Want ze moeten 
natuurlijk wel aanwezig zijn op het feest in Oelbroeck op zondag 
20 november zodat ze samen met jullie de ochtendgymnastiek-
dans kunnen doen! Helpen jullie mee? De deuren van Oelbroeck 
gaan op 20 november vanaf 13.45 uur open. Om 14.00 uur start 
de show en rond 15.30 uur is deze afgelopen.



maak van uw huis een thuis

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.kimmynailsenpedicure.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Column  

Op d’n èèt
De kermissen in de regio zijn geweest en in Sint Tunnis was 
er een geslaagd alternatief voor de helaas weinig bezochte 
kermis. Dat was in het verleden anders; al dagen voor de ker-
mis was meestal de moeder bezig om alles te kopen voor de 
kermismaaltijd. Op zaterdag voor de kermis werd dan het 
soepvlees met een schenkel alvast opgezet om de soep te 
laten trekken. Het braadvlees werd al voorgebraden, dat kon 
sukade, tong, braadworst of een andere vleessoort zijn. Niet te 
vergeten de pudding, vaak een paar variaties, klaarmaken en 
in de kelder. En dan was kermiszondag de grote dag met eigen 
gezin en meestal nog naaste familieleden of goede vrienden. 
Na de gebruikelijke eucharistievieringen, soms verlengd met 
een kermisborrel in een nabijgelegen café, was rond 1 uur de 
tijd om aan tafel te gaan. Iedereen had een diep bord voor 
zich en daar werd de zondagse soep op geserveerd. Soms met 
soepvlees erin of eventueel na de soep om met uitjes, augur-
ken of mosterd het vlees te verorberen. Vervolgens aardappe-

len met een tweetal soorten groenten uit de tuin en natuurlijk 
een fl ink stuk van het vlees. Tot slot het toetje met hemelse 
modder, bitterkoekjespudding en natuurlijk de gestoofde pe-
ren met kaneel. Dat alles van hetzelfde diepe bord en iedereen 
at met smaak en tussentijdse kout alles op. Ronduit gezellig 
en verbroederend.
Omdat bovenstaande in onze tijd amper meer voorkomt, 
hadden we besloten om de familie toch eens ‘op d’n èèt’ te 
vragen. Elke genodigde was uitermate enthousiast, maar... er 
kwamen allerlei wensen naar voren. Een paar mensen aten 
vegetarisch en twee waren zelfs veganistisch. Een andere 
lustte alles behalve kip en vis en een persoon at lactovegeta-
risch. Onze keukenprinses, overigens een voortreff elijke kokkin, 
kookt alles zelf en zonder problemen. Maar deze keer waren 
er wel veel bijzondere wensen en niet om medische redenen 
zoals glutenvrij in geval van coeliakie of een lactose-intole-
rantie. Het zijn gezonde mensen met ideële keuzes, begrijpe-
lijk en zelfs noodzakelijk om een leefbare aarde te houden. 
Maar het koken vergt nieuwe inzichten. Elk gerecht heeft zijn 
eigen kookbestek, dus niet met een juslepel door de vegetari-
sche maaltijd roeren. De inkoop van allerlei producten vraagt 
nauwkeurig nalezen van de ingrediënten. En waar kun je ze 
kopen? Nu zijn tegenwoordig de supermarkten beter toege-
rust op dit verschijnsel en kennen we zelfs de vegetarische sla-
ger. Maar toch, veel werk.       

mama

Op 4 oktober vond in Oelbroeck de offi  ciële uitreiking van 
de KernenCV’s plaats door waarnemend burgemeester 
Wim Hillenaar.
 
In het kernenCV beschrijft iedere kern van de gemeente Land 
van Cuijk zijn eigen visie. De raakvlakken zijn woningbouw, 
betaalbare woningen, verkeersveiligheid, basisonderwijs, 
jonge gezinnen, starters, groen, dorpshart, openbaar vervoer 
en actief verenigingsleven. Per kern, dus ook voor Sint An-
thonis, is in beeld gebracht waar de sterke punten liggen. En 
waar de zwakke punten en de focuspunten voor de kern lig-
gen. Deze punten zijn verwerkt in een document genaamd 
de KernenCV. Dit werk is gedaan door de zogenoemde 
bouwteams. Die hebben keihard gewerkt met zijn allen. De 
bouwteams zijn klaar, de doorontwikkeling van de KernenCV 
zal nu gestalte dienen krijgen.
Hillenaar sprak de aanwezigen toe met de woorden: “Een 
prachtig resultaat per kern, om trots op te zijn.” Wethouder 
Bouke de Bruijn geeft aan dat de KernenCV de kracht van het 
dorp aangeeft. “Het is het visitekaartje voor de kernen.”

Sint Tunnis neemt officieel KernenCV in ontvangst

De leden van de bouwteams ontvingen uit handen van de 
wethouder de map met de KernenCV. 
Op de website www.samensintanthonis.nl zijn alle Kernen-
CV’s te lezen.  



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
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De Zonnebloem gaf de pen door aan Bridgeclub Den Brink. En zo 
zit ik aan een echte bridgetafel met voorzitter Frans Verbruggen 
en secretaris Kees Den Teuling voor een interview. Het bleek een 
zeer gezellige en interessante avond te zijn.

Wanneer en hoe is de Bridgeclub ontstaan?
“De grondleggers van deze club zijn Cora en Nees van der 
Meer, die in 1993 in Ledeacker begonnen zijn met bridgeavon-
den. Zij hebben 20 jaar lang deze avonden georganiseerd. In 
september 2014 is besloten er een offi  ciële bridgeclub van te 
maken.”

Hoeveel leden telt de vereniging nu dan
“Wij hebben op dit moment 50 actieve leden die elke 
maandagavond van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur het spel 
bridge spelen”, vertelt Frans. “In onze statuten staat letterlijk: 
‘de vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor het 
bridgespel en de beoefening hiervan te bevorderen’. Bovenal 
wil het bestuur dat de maandagavond een moment is waar 
men allemaal naar uit kijkt om elkaar te ontmoeten. Een gezel-
lige avond met natuurlijk het sportieve element van zo goed 
mogelijk scoren.” “En eerlijk gezegd”, vult Kees aan, “is dit letter-
lijk waar wij als bestuur ook voor staan.”

Kan iedereen bridgen?  
“Iedereen kan leren bridgen. Het is wel belangrijk dat je eerst 
een cursus volgt, want er is toch een zekere basis nodig om 
dit spel te kunnen spelen. Daarom worden er bridgecursussen 
georganiseerd. Deze cursussen worden in Ledeacker gegeven 
door Hent Baltussen en Martien van den Boomen, die dit op 
een geanimeerde en deskundige wijze doen.”

Wat is het sportieve element erin?
“Bridge is van oorsprong afkomstig uit Turkije. Rond 1930 werd 
bridge populair in Nederland. Bridge is een kaartspel dat je 
speelt op competitieniveau. Wij noemen dit lijnen. Bij onze 
club heb je twee lijnen. Vier avonden speel je een competitie, 
daarna kun je degraderen of promoveren. Vandaar het spor-
tieve element. We hebben een technische commissie die deze 
avonden leidt.” 

Wordt er nog meer georganiseerd?
“Ook het sociale aspect houden we hoog in het vaandel door 
een gezellig samenzijn rond Kerst, een nieuwjaarsborrel, de 

bridgetoernooitjes en de aandacht die de club besteedt aan 
langdurig afwezig zijnde leden. Vanaf eind augustus tot en 
met april wordt er op de maandagavond gespeeld.”

Wat moeten we nog weten?
“In het spel bridge zitten heel veel speelelementen, zodat je 
tijdens het bridgen geconcentreerd moet blijven en zo dus je 
hersens activeert. Dit is belangrijk voor iedere leeftijd maar ze-
ker ook voor mensen op hogere leeftijd.” 

Aan wie geven jullie de pen door?
“Aan Badmintonclub Remmensberg.”

Grappig is dat, vroeger moest ik tijdens mijn werk soms de bridge-
club voorzien van drankjes. Dit ervaarde ik als lastig, omdat er niet 
gepraat mocht worden en het muisstil was in de zaal. Ik begreep 
dat niet goed, omdat het er thuis luidruchtig aan toe ging, als mijn 
vader kaartte. Nu, 20 jaar later, leer ik dus dat dit te maken had met 
de benodigde concentratie, ook vanwege het competitie-element. 
Een club die lichaam en geest gezond houdt voor onze (oudere) 
medemensen. Sint Tunnis mag trots zijn dat wij zo’n club hebben 
in ons dorp.

Contactgegevens Bridgeclub Den Brink
kees.den.teuling@home.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Bridgeclub Den Brink

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. 



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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Sint Tunnis speelde een belangrijke (passieve) 
rol in de aanvoer van benzine voor de Britse 
troepen. Dat kwam door het Pluto-project: 
Pipe-Lines Under The Ocean. Vanaf 1941 werd 
door de Britse overheid een invasie van Europa 
gepland. Maar hoe gingen ze later hun leger-
voertuigen in bevrijd gebied voorzien van brand-
stof? In 1942 werd daarvoor in het geheim een 
pijpleiding door het Kanaal gelegd. Later werd 
deze doorgetrokken op het bevrijde vasteland 
(zie plaatje). Vanaf halverwege 1945 leverde 
het systeem een miljoen gallons per dag (4,5 miljoen liter). 
Deze belangrijke aanvoerleiding kwam vanaf Valkens-
waard, Beek en Donk, Gemert en Elsendorp dus vanaf de 
Pèlkant door Sint Tunnis.
Als klein menneke zag Jan Tonies in 1945 de pijp in segmenten 
van ongeveer 8 meter lang en 15 centimeter doorsnee liggen 
in de Klèèn Bèèk onder de brug in de Perdshimmel. De leiding 
liep in de beek verder tussen Remmen en de Vicarie, richting 
Boxmeer en, uiteindelijk, Emmerich. Harrie van Dinter (*1919,  
Zandkant 1) vertelde dat de leiding door hun tuin liep. De pijp-
leiding kon losgeschroefd worden en sommigen aanwonen-
den tankten er gratis benzine van.
De leiding werd aangelegd door Nederlands personeel van 
Petrol Pompstaton D.P.L.P. De arbeiders kwamen na het werk 
eten bij Tien en Berta Verstegen (Pèlkant 22). Ze schreven vers-
jes in het poëzie-album van dochter Corry (*1928):

‘Cheerio, 6 Januari, Good Luck. 
De dag waarop wij St. Antho-
nis verlaten, een dag die wij 
meer dan eens zullen haten.
Wij willen onze dankbaar-
heid laten kennen, door ook wat in uw poezieboekje te pennen. 
Al is het gedichtje slecht en laat, wij zijn ook geen dichters van 
formaat. Wij hopen dat je dit wel zult weten, wij zullen jullie 
nooit vergeten. En als einde van ons gezellig samenzijn, zeg-
gen wij: leve de pijplijn. All the Best.’

Met dank aan Angeline Aben

Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

De heemkundevereniging over...: 
Operatie Pluto: Sint Tunnis in de Tweede Wereldoorlog  

Historische Kring verrast met jongste bestuur ooit
Terwijl heemkundekringen in heel Nederland worden gedomi-
neerd door senioren, steken in het Land van Cuijk de jongeren 
de handen uit de mouwen bij de Historische Kring. Dat vroeg 
om heel wat middagen en kopjes koffi  e, vertellen bestuursle-
den Martien Mahler en Joep Baltussen: “Mensen persoonlijk be-
naderen werkt toch het beste. Wij willen de geschiedenis van 
het Land van Cuijk stevig op de kaart zetten, bij alle generaties.” 
Die visie en het enthousiasme om dit waar te maken, werkte 
aanstekelijk: vier nieuwe kandidaten uit Cuijk, Oeff elt, Haps en 
Grave maken nu het bestuur weer compleet.
Met een tiener, twintigers, veertigers en vijftigers erbij is het be-
stuur een mooie mix geworden. En dat is uniek: geen enkele 
heemkundevereniging in Nederland kent zo’n jong bestuur. 
Joep: “Het is zoeken naar de balans tussen ervaring en vernieu-
wing. Andere verenigingen willen graag weten hoe ons dit 
gelukt is.” Hij vat samen: “Wij zijn misschien wel een Historische 
Kring, maar we zijn niet van gisteren!”

Het nieuwe bestuur (vlnr): Jan Veekens, Martien Mahler, Annoesjka 
Wintjes, Joep Baltussen, Theo van den Bergh, Sanne Peters Rit, 
Stef Coenen en Christel Kops. Niet op de foto: Stefan Schoofs.



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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Column  |  Biblioplus

Dansen
Als woorden tekortschieten en je elkaar toch wilt bereiken 
is soms dansen de oplossing. Dat blijkt als we bij elkaar 
komen met Vrouwen voor Elkaar!
Eenmaal in de veertien dagen ontvangen we bij de bieb 
vrouwen uit gebieden waar het leven niet meer zeker 
was. Vrouwen die zoveel meegemaakt hebben dat je er  
- verdrietige - boeken over zou kunnen schrijven. Super 
dappere vrouwen die hier in ons veilige Sint Anthonis het 
leven weer op de rails proberen te krijgen. 
Maar ben je de taal niet machtig dan heb je een probleem. 
Want hoe maak je je verstaanbaar in de winkel, hoe leg je 
uit bij de dokter dat je hier of daar iets voelt wat je niet ver-
trouwt. Wat staat er toch in de krant geschreven? Die taal: 
dat is het struikelblok!
Daarom komen deze vrouwen bij elkaar om met elkaar in 
het Nederlands te praten, hun verhaal kwijt te kunnen of 
wegwijs gemaakt te worden in de - voor ons - meest nor-
male zaken. Maar oh, wat is ons Nederlands toch moeilijk! 
En snapt een van de deelneemsters er echt niets meer van 
dan gaat de automatische piloot aan en legt de gevor-
derde deelneemster het uit in het Arabisch en staan wij, de 
gastvrouwen, met onze mond vol tanden. Kunnen er geen 
touw aan vastknopen en wij voelen ons net zo verloren als 
de deelneemsters die het Nederlands nog niet machtig zijn.
Maar we hebben ervaren dat er één taal is die we allemaal 
verstaan: de Dans! Dus beginnen we voortaan elke bijeen-
komst dansend en wordt er daarna pas gesproken.

E.V.

Jongeren lezen ouderen voor
Leerlingen van Metameer Stevensbeek hebben 7 okto-
ber deelgenomen aan de Nationale voorleesdag. Ze lie-
ten ouderen van Op ’t Hoogveld genieten van boeken.
 
Er werd tijdens de lunch in groepjes voorgelezen, terwijl de 
bewoners en gasten genoten van een lekkere tomatensoep. 
Dit werd gesponsord door Friends Grand Café. De jongeren 
lazen voor uit drie verschillende boeken: ‘Prinsjesdag’ van Bart 
Chabot, ‘Het leven is een wonder’ van Rader Abdolah en uit het 
boek ‘Vakantie’ van Marion Bloem. De leerlingen vonden het 
erg leuk om te doen. Voorlezen is nog niet zo eenvoudig en ze-
ker niet bij slechthorende ouderen. De bewoners en verzorgers 
lieten duidelijk merken dat ze er plezier aan beleefden. Lezen 
is belangrijk, vooral als gespreksstof bij bewoners. Daardoor 
komen verhalen van vroeger bij hen naar boven. Ze noemen 
dat reminiscentie: oude verhalen opdiepen uit het geheugen. 
Op  ‘t Hoogveld heeft de voorleeslunch voor de zevende keer 
georganiseerd. Hier mogen ze trots op zijn. Deze activiteit is 
een samenwerking tussen scholen, bibliotheken en verpleeg-
huizen. Jaarlijks worden enkele auteurs gevraagd om op maat 
geschreven verhalen te schrijven, die dan in verzorgingstehui-
zen en bibliotheken worden voorgelezen. 

Ontmoetingsruimte Oelbroeck: de koffie staat klaar!
Centraal gelegen in het vernieuwde Oelbroeck ligt ‘De Ont-
moeting’: de gezellige ontmoetingsruimte met een mooie bar 
en zitruimte. Oelbroeck wil heel graag dat deze ruimte ook de 
‘ontmoetingsruimte’ wordt voor alle inwoners van Sint Antho-

nis. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee, wat aan-
spraak wil hebben met andere inwoners of gewoon even wat 
gezelligheid zoekt, is dagelijks welkom tussen 9.00 en 22.00 
uur. De gastdames en -heren van Oelbroeck staan voor u klaar!

Receptie Oelbroeck: 
vraagbaak voor alle inwoners 
Tijdens de opening van het vernieuwde Oelbroeck hebben 
veel inwoners kennis kunnen maken met de nieuwe ‘receptie’ 
van Oelbroeck. De receptie is en wordt steeds meer de voor-
ziening waar u met bijna al uw vragen terecht kunt. De vrijwil-
ligers van de receptie zijn van vele markten thuis. U kunt hier 
bijvoorbeeld terecht voor:
- Vragen over welke activiteiten er zijn in Oelbroeck en in Sint 

Anthonis.
- Vragen over (contactgegevens van) organisaties en vereni-

gingen in Sint Anthonis.
- Vragen over fiets- en wandelmogelijkheden in Sint Anthonis 

en de gemeente Land van Cuijk. Veel fiets- en wandelroutes 
zijn hier beschikbaar. Het toeristisch informatiepunt is bij de 
receptie gevestigd.

- Vragen over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning). De receptie kan u in contact brengen met het dorps-
team dat in Oelbroeck is gevestigd.

- Vragen over vertrektijden van bussen, buurtbus en treinen.
 
Bereikbaarheid
De receptie is elke dag tussen 9.00 en 17.00 uur geopend voor 
alle inwoners uit het dorp en ook telefonisch bereikbaar op het 
nummer 0485-385166. Loop gerust eens bij Oelbroeck binnen. 
U bent altijd welkom!



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

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

Vriendelijk maakt Harrie (81) de deur open van zijn woning, de 
‘oude boerenbond’ in de Peter Zuidstraat. In de woonkamer 
staat een racemotor. “Die is van Tushi, mijn overleden vrouw”, 
zegt Harrie. Hij ziet er energiek uit. Onder zijn vest draagt-ie 
een t-shirt met een afbeelding van een zebra en opschrift ‘Ka-
ribu’, wat welkom betekent in de Tanzaniaanse taal. Afrika zit 
in zijn hart. Zoals ook God ooit bij Harrie diep van binnen zat. 
“Als menneke uit Hilvarenbeek ging ik dagelijks naar de kerk. Ik 
was onder de indruk van de sfeer. Al op mijn tiende zei ik thuis 
‘ik wil priester worden’. Ik houd niet van toneel spelen, maar 
op dát podium wilde ik wel een rol hebben. De behoefte om 
anderen in hun geloof te ondersteunen, was bij mij sterk.” 

Worsteling met celibaat
In 1966 werd-ie kapelaan. Eerst in Reusel, later in Malden. Zijn 
gevoelens voor een vrouw kon hij in Reusel nog negeren. In 
Malden lukte dat niet meer. “Je kunt het celibaat alleen volhou-
den als je goed in je vel zit. En in Malden, waar het in mijn 
werk niet meer zo wilde vlotten, ontmoette ik Truus, die later 
in Afrika Tushi werd genoemd. Ik werd verliefd. Al snel had ik 
geen zin meer om mijn pet diep over mijn oren te trekken om 
niet samen in een auto gezien te worden. Allebei wilden we 
open kaart spelen. En kort daarna heb ik op mijn 39ste bij bis-
schop Bluyssen ontslag van de celibaatsverplichting gevraagd. 
En gekregen.” 
Tushi bleef in het onderwijs werken. Via Groesbeek streken ze 
niet veel later neer in Mill. Daar probeerde Harrie een kleine 
geitenhouderij op te zetten. “Maar met 25 geiten viel de kost 
niet te verdienen. Bovendien bleef Afrika, waar ik in mijn op-
leidingsperiode meerdere keren was geweest, trekken. Tushi 
wilde eigenlijk helemaal niet naar Afrika, in haar ogen een con-
tinent van giftige slangen en enge spinnen, haha. Maar in Tan-
zania werden we helemaal gelukkig. De mensen, de natuur, 
het avontuurlijke leven. Fantastisch gewoon.” 
Harrie en Tushi verrichtten in het dorp Kisiwani opbouwwerk. 
“Er was veel te doen. Zo heb ik onder andere voorzieningen 
geregeld voor een ziekenhuis en heeft Tushi vrouwen onder-
richt gegeven. Via donaties van familie en vrienden die op 
bezoek kwamen, hebben we veel kunnen doen. Bijvoorbeeld 
een middelbare school kunnen bouwen en voorlichting gege-
ven ter bescherming van het nabije natuurpark.” 
Hun hart brak bij de soms erbarmelijke omstandigheden waar-
in dorpsgenoten moesten leven. “Sommigen woonden in hui-
zen gemaakt van modder en stro. Moesten zelfs hun behoefte 
doen in de goot. We wilden dat zij het beter zouden krijgen. 

Om die reden hebben we drie pleegkinderen in huis geno-
men: Cosmas, Damiani en Sefu. Geweldig om hen een thuis te 
kunnen geven.” 
Na tien jaar moesten Harrie en Tushi met pijn in hun hart af-
scheid nemen van Afrika door een uitzichtloze verblijfsver-
gunningskwestie. Terug in Nederland werkte Harrie nog als 
aalmoezenier. Rondom zijn pensionering kwam het stel in Sint 
Anthonis wonen. “Bij onder andere Op ’t Hoogveld heb ik nog 
lang vrijwilligerswerk gedaan. Heerlijk om met mensen te pra-
ten tijdens een wandeling.” 

Prachtig mens
Vier jaar geleden overleed Tushi. “Dat was een enorm verlies. 
Een prachtig mens. Ik ben nog altijd zó trots op haar en ook op 
haar mooie schilderijen en andere kunstwerken. Ja, je ziet het. 
In huis hangen er hier wel honderd. Door het verlies is mijn 
sociale netwerk kleiner geworden, maar ik red me wel. En ik kijk 
steeds uit naar mijn uitjes met Frans van Spreeuwel. We gaan 
elke week samen eten. Ik meld me bij Frans en hij rijdt dan naar 
een restaurant. Waar we het over hebben? Haha, over van alles. 
Maar één ding is zeker, het is altijd gezellig.” 
Harrie’s connectie met Afrika is tot op de dag van vandaag nog 
intact. “Elk jaar ga ik naar mijn drie pleegkinderen en negen 
kleinkinderen. En ook de gedachtenisplek van Tushi in Kisiwani 
sla ik natuurlijk niet over. Mijn band met haar blijft sterk.” 

MINSE

“Mijn gevoel voor Tushi was sterker dan mijn band met God”
Hij was 14 jaar priester, werd verliefd op Tushi, bouwde een gezondheidscentrum in Tanzania en eet nu wekelijks een 
hapje met oud-pastoor Frans van Spreeuwel. Harrie Simons leidde een bijzonder leven. “Onze jaren in Afrika waren het 
mooist.” 

Harrie Simons naast het zelfportret van zijn vrouw Tushi: “Elk jaar 
ga ik terug naar Afrika.”
Harrie Simons naast het zelfportret van zijn vrouw Tushi: “Elk jaar 



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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Door Ronald Korsten

“Het begon een klein jaar geleden met de plannen voor de ope-
ning van Oelbroeck. We wilden een nieuw lied over Sint Tunnis 
en kwamen bij een werk van Jo de Jong uit, dat slechts bij wei-
nigen nog bekend is. Dat lied vormt de basis maar is eigenlijk 
nu volledig vernieuwd. Door absenties in de opnameplanning, 
kwamen we er destijds achter dat we meer tijd nodig hadden 
om dit goed te doen. Uiteindelijk is het Oelbroeck Festival van 
16 oktober geboren uit dit lied, ook al om de presentatie vorm 
en kleur te geven”, aldus Marc Thijssen. Hij heeft zich ingezet 
voor het muzikaal-technische deel en Christan van Gelder was 
verantwoordelijk voor de opnametechniek. Christan: ”Het was 
een duidelijk samenspel. We kregen de vrijheid om ons vol-
ledig op de muziek te concentreren. Dat betekent opnemen, 
opnieuw inzetten, details verbeteren; allemaal om het precies 
naar onze wens in te vullen. Alle deelnemenden zijn achter el-
kaar op de band gezet. Een pluim voor ‘fl oor manager’ Gwen 
de Jong die ervoor heeft gezorgd dat we niet te veel uitliepen 
en dat de volgende artiesten klaarstonden voor hun aandeel.” 
Marc vervolgt: “Van begin af aan was het onze wens om zoveel 
mogelijk mensen mee te laten doen aan dit lied. De woorden 
‘verbinding’ en ‘samenwerking’ stonden hierin centraal. De be-
kende limburgse arrangeur Wim Hamans heeft het werk voor 
alle deelnemende partijen uitgeschreven.”
Bij het Oelbroeck Festival van 16 oktober was dus de presen-
tatie van het lied. “We hebben hard gewerkt aan het muzikaal-
technische en vonden het best spannend hoe het publiek het 

lied zou ontvangen” zo vervolgt Christan. Marc vertelt dat hij 
bewust met de ogen naar het publiek heeft gestaan om de re-
actie te peilen: “Ik wilde de gezichten zien, wat vindt men ervan?” 
Ook de prachtig geschoten video’s van Ger van Bentem bleken 
een enorme meerwaarde te hebben. Muzikaliteit en emotie, 
mooi in beeld gebracht bij het lied, ook in de ‘making of’-versie.
“We zijn hartstikke trots op alle deelnemers, van jong tot oud, die 
dit lied dragen. We krijgen nog dagelijks berichtjes van mensen 
die de clip gezien hebben, tot uit Toronto aan toe!” De muziek-
video’s zijn te zien op www.samensintanthonis.nl en YouTube.

Het Lied van Sint Tunnis: meesterwerk, gedragen door velen

In gesprek met Marc Thijssen en Christan van Gelder valt direct op hoeveel werk er gezeten heeft in het realiseren van 
de eigentijdse versie van het originele Lied van Sint Tunnis van Jo de Jong. Een fl inke dosis enthousiasme en een groot 
aantal uitvoerende muzikanten stonden garant voor een prachtig eindproduct.

Christan van Gelder (links) en Marc Thijssen hebben heel wat uur-
tjes gespendeerd aan de realisatie van het Lied van Sint Tunnis.
Christan van Gelder (links) en Marc Thijssen hebben heel wat uur-

Waar de wilg, de berk en linde
wuivend in het landschap staan,
waar men wandelend rust kan vinden
in een Canidassenlaan.

Waar in voorjaarsgroene weiden
graast het malse roodbont vee
en men wel in bos en heide 
soms betrappen kan een ree.

Refrein:
Daar ligt een dorp, waarvan ik 
zingen moet,
Men kent elkaar, een ieder wordt 
gegroet,

Daar ligt mijn hart, mijn liefde en 
mijn smart
Want in Sint Tunnis, in Sint Tunnis 
is het leven goed!

Waar des zomers langs de wegen
gele brem te vlammen staat
en de paarden galopperen
langs de paden in ‘de Staat’.

Waar de stoere, oude toren
uit het rijk geboomte rijst,
eeuwen reeds zijn stem laat horen,
met zijn spits naar de hemel wijst.

Refrein

Waar de Brink met hoge bomen,
kerk en raadhuis, bottermien,
’t dorpse leven breed omzomen,
’t leven in een los stramien.

Waar Antonius de Grote,
wijs en heilig Eremiet,
met zijn zorgen houdt omsloten
’t volk, dat blij zijn zorg geniet.

Refrein (3x)
Want in Sint Tunnis is het leven goed, 
Sint Tunnis!

Het Lied van Sint Tunnis



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kinesiologie, K-pni, Endermologie,
Craniosacraal therapie en

orthomoleculair voedingsadvies

www.leeflijn.nl  |   06 53893583

 

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

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

New Hairline
De Merret 2
5845 DA  St. Anthonis
Tel. 0485-383197

Stevensbeekseweg 4A     5845 ER Sint Anthonis     T. 0485  - 32 52 59    M. 06 - 13 06 70 41

Verkoopochtend bij Hobbygroep
Op woensdag 16 november organiseert de Woensdagmorgen 
Hobbygroep weer de jaarlijkse verkoopmorgen. Op deze mor-
gen stellen zij hun zelfgemaakte spullen, zoals kerstartikelen, 
kaarten, sokken, et cetera ten toon. U bent van harte welkom 
tussen 9.30 en 11.30 uur in Oelbroeck.

Deelnemen aan ‘De Verwondering’
Wil je ook deelnemen aan ‘De Verwondering’? De eerstvolgende 
data dat zij weer samenkomen zijn donderdag 10 november 
van 19.00 tot 21.00 uur en woensdag 23 november van 10.00 tot 
11.30 uur in het Parochiecentrum. Iedereen is welkom, deelname 
is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Meer info via Riene 
Lomme, e-mail: rienelomme@kpnmail.nl.
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Door Henny Lenkens

“Het bestemmingsplan is vastgesteld. We beginnen nu met 
de verdere technische uitwerking van ons bouwplan zodat 
we begin 2023 de aanvraag omgevingsvergunning kunnen 
indienen”, zei Johan van de Ven van projectontwikkelaar 
Concept-nl Projectontwikkeling BV tijdens de jaarverga-
dering van de dorpsraad. Het vloeroppervlak van wat een 
‘toekomstbestendige winkel’ wordt genoemd, wordt met 
2.000 m2 bijna net zo groot als de huidige Jan Linders aan 
De Merret en de vroegere Emté aan de Molenstraat samen. 
De winkel wordt parallel aan de Breestraat gebouwd.
Al even ruim van opzet wordt de parkeerplaats met 130 
extra brede vakken, welke overigens deels ook bedoeld is 
voor bewoners van nog te bouwen woningen in het aan-
grenzende plangebied. Het oude pand van de Edah wordt 
hiertoe gesloopt. 
De bevoorrading van de supermarkt gebeurt aan de ach-
terzijde van de winkel via éénrichtingverkeer (in via de 
Peter Zuidstraat, uit via de Breestraat). Laden en lossen vindt 
plaats in een overdekte laad- en loshof tussen de super-
markt en de woning Breestraat 3. “Dat was een voorwaarde 
van de gemeente”, aldus Van de Ven. De ontsluiting van de 
parkeerplaats voor het winkelpubliek is vanaf de Breestraat; 
hiervoor wordt de huidige zijweg Remmensberg opge-
schoven.

Woningen boven de Jan Linders
Boven de nieuwe supermarkt worden 13 woningen ge-
bouwd: direct boven de winkel komen aan drie zijden 11 
huurappartementen van circa 85 m2, terwijl op de tweede 
verdieping aan de Breestraat nog twee ruime koopwonin-
gen van circa 140 m2 worden gesitueerd. Hierdoor krijgen 
de bewoners van de appartementen een beschut gebied 
met mogelijkheden om een dakterras/daktuin aan te leg-
gen. Naar verwachting komen de twee woningen in de zo-
mer in de verkoop en het streven is dat de inschrijving voor 
de 11 huurwoningen in het derde kwartaal van 2023 wordt 
geopend.
De nieuwe supermarkt komt deels op de plek van de hui-
dige woning van de familie Van de Weem. Dit pand is aan-

gekocht en zal worden gesloopt. De hoop van Johan van 
de Ven is erop gevestigd dat in het eerste kwartaal van 2023 
de omgevingsvergunning wordt verleend. “Voor de zomer 
van 2023 kunnen we dan de bouw gaan voorbereiden om 
direct na de bouwvak te starten met de bouw.” Met een ver-
wachte bouwtijd van 12 tot 14 maanden kunnen de winkel 
en woningen in het najaar van 2024 in gebruik worden ge-
nomen.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsraad Sint Tunnis werden de plannen van een aantal bouwprojecten in Sint Anthonis gepresenteerd. 
In de serie ‘Bouwprojecten in Sint Anthonis’ worden deze projecten de komende tijd in Trots Sint Tunnis toegelicht. In de eerste afl evering 
het bouwplan voor de nieuwe supermarkt Jan Linders, in combinatie met woningbouw.

Bouwprojecten in Sint Anthonis - Deel 1

Nieuwbouw Jan Linders met 13 bovenliggende woningen

Verreweg het meest vergevorderde bouwproject in het centrumplan van Sint Anthonis is de nieuwbouw van super-
marktketen Jan Linders op de hoek Breestraat-Remmensberg. Op het voorplein van de nieuwe winkel komt een grote 
parkeerplaats met 130 vakken en boven de winkel verrijzen 13 woningen.

De 3D-tekeningen geven een duidelijk beeld hoe de nieuwe Jan 
Linders met 13 bovenliggende woningen er uit komt te zien. Naar 
verwachting is het project in het najaar van 2024 gereed.

De 3D-tekeningen geven een duidelijk beeld hoe de nieuwe Jan 



Sven Cornelissen van Bosvisie vertelt: “Na mijn studie Bos- en na-
tuurbeheer ben ik al vanaf 1999 werkzaam in het hout bij Arie Arts 
Boomverzorging als boomverzorger, dus heb ik ruim 20 jaar erva-
ring met het rooien en snoeien van (moeilijke) bomen”.
Particuliere boseigenaren benaderen Bosvisie of Bosvisie benadert 
hen, in eerste instantie voor advies, daarna veelal voor uitvoerende 
taken. Bosvisie regelt alles van A tot Z voor bossen en houtwallen. 
Sinds kort is het pakket uitgebreid met de verkoop van bosper-
celen. Zo regelt Bosvisie vergunningen, fl ora- en faunacheck/ge-
dragscode bosbeheer, maken dunningsplan, verkoop rondhout. 
Daarna komen de houtoogstmachines (Harvester) en de Forwar-
der (uitrijwagen) en wordt het hout naar de fabriek vervoerd.
De boseigenaar stelt samen met Bosvisie een doelstelling/eind-
beeld vast, zoals natuurontwikkeling, houtproductie en hout-
oogst, klimaatbestendig beheer of een belevingsbos. Bosvisie 
stuurt aan op meer biodiversiteit middels dunningen en stimu-
leert de bosontwikkeling. Na afronding blijft er vaak houtop-
brengst over. Dit kan worden uitbetaald, maar Bosvisie biedt in 
plaats van een vergoeding ook diensten aan, zoals bijvoorbeeld 
het snoeien en eventueel rooien van randbomen, het leveren 
van kachelhout of planken uit eigen bos, het terug planten van 

andere soorten bomen/struiken. “Zo proberen we een win-win 
situatie te creëren.”  
Ook sponsort Bosvisie een deel van de omzet aan groene initia-
tieven of andere leuke evenementen/activiteiten in Sint Tunnis.
Dus zie je door de bomen je bos niet meer, bel Bosvisie!

Bosvisie  |  Tel. 06-12173556 

Bosvisie: een andere kijk op uw bos
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Informatieavond verenigingen:
WBTR en gebruik van Social media
De werkgroep verenigingsondersteuning van Dorpsraad 
Sint Tunnis organiseert op maandag 7 november in Oel-
broeck een informatieavond voor verenigingen en stich-
tingen over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) en het gebruik van Social media.

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen 
en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, 
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuur-
ders. De WBTR is op 1 juli 2021 ingegaan. Voor verenigingen en 
stichtingen is het belangrijk om aan deze wet te voldoen. Nota-
ris Van Schijndel uit Boxmeer zal de achtergronden van deze wet 
toelichten en aangeven wat dit voor verenigingen en stichtingen 
betekent. Erik Willemen vertelt hoe hij dit praktisch heeft toege-
past voor de Scouting. Social Media vormen tegenwoordig een 
belangrijk onderdeel in de communicatie met de buitenwereld. 
Het is voor verenigingen en stichtingen van groot belang om dit 
goed voor elkaar te hebben. Joyce Dost neemt het publiek mee in 
wat er zoal mogelijk is en hoe je dat het beste opbouwt. De avond 
begint om 19.30 uur. De koffi  e staat klaar vanaf 19.00 uur.
Aanmelden is mogelijk via: aanmeld@dorpsraadsinttunnis.nl 
(geef bij aanmelding aan met hoeveel personen u komt).
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50-jarig huwelijk 
Frans en Maria Geerts

Gefeliciteerd lieve pap en mam met jullie 50-jarig huwelijk 
op 10 november. Wij wensen jullie nog heel veel gezonde 
en liefdevolle jaren samen toe. 

Liefs, 
Ilse & Eric, Inge

Rens, Nard & Froni, Piet & Megan, Dries

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.

Jouw vakantiefoto in de Trots

Ons pap wees mij op het kopje ‘Jouw vakantiefoto in de 
Trots’ en dat bracht mij op het idee om zelf ook een foto in 
te sturen voor misschien wel de volgende editie!
Begin september ben ik samen met ons pap en mijn hond 
naar de Dolomieten in Noord-Italië afgereisd voor een 
vierdaagse wandel-huttentocht door dit prachtige ruige 
natuurgebied wat sinds 2009 op de Unesco-Werelderf-
goedlijst staat. Ruim 25 uur gewandeld, soms op wel 2600 
meter hoogte, veel gepraat en ontzettend genoten van de 
quality time!
Gelukkig heeft ons mam de winkel (Bloemenhuis de Win-
gerd) draaiende kunnen houden, al was ze erg blij en op-
gelucht toen wij na bijna een week weer heelhuids thuis 
zijn gekomen.

Groetjes,
Tamara & Wilfred Olijhoek

Inspraak in plan Peelkant-Oost
Op 1 december is de raadscommissieavond, met als 
onderwerp Peelkant-Oost, de nieuwe wijk die gaat ver-
schijnen tussen de peelkant en het Zandseveld. Tijdens 
deze avond kunnen inwoners komen inspreken, om zo 
hun mening te geven over het plan. Dit is de laatste en 
enige mogelijkheid die hiervoor is, op het starten van 
een formele bezwaarprocedure na. Wilt u zich laten ho-
ren? Dat kan dus op 1 december tijdens de raadscom-
missieavond.
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Speciale gast bij Comedyhuus Oelbroeck
Comedyhuus Oelbroeck komt met een speciale gast tij-
dens de derde editie van de comedynight op vrijdag 9 
december in Oelbroeck. Een standaard line-up van vijf 
comedians met als extra toevoeging de grappigste punt-
dichter van Vlaanderen: Denis Nowé! 

Nowé is een Vlaamse primitief, groots op de kleine ruimte, goo-
chelt met woordspelingen en dubbele bodems en verstaat de 
kunst om iemand op het verkeerde been te zetten als geen ander. 
Zonder decor noch attributen leest hij op een gortdroge manier 
zijn puntdichten (epigrammen) voor. Denis Nowé wordt meestal 
aangekondigd als de grappigste puntdichter van Vlaanderen. Spij-
tig dat hij er dan steeds aan moet toevoegen dat hij eigenlijk ook 
de enige is. Van zijn eerste dichtbundel ‘Mooie meisjes duren niet 
lang’ werden ondertussen meer dan 10.000 exemplaren verkocht. 
De gelijknamige voorstelling werd meer dan 300 keer gespeeld. 

De verdere line-up van de co-
medynight op 9 december: 
Nik Goedemans (fi nalist Het 
Griffi  oen/Zuidplein Cabaret 
Festival 2019, winnaar Leeu-
warder Cabaret Festival 2022), 
Rida Abouhayan (winnaar 
Gongshow 2022), Nigel Ver 
(Talent Spot), Rachid Larouz 
(Commedy Factory en Ray-
mann is Laat) en Said el Has-
snaoui (MC van de avond). In 
de voorverkoop zijn kaartjes 
€ 12,50, aan de kassa € 15,00.  De zaal gaat open om 20.00 
uur, de show begint om 21.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.oelbroeck.nl/agenda/comedy-huus.

Waar ben jij Trots op?

In deze rubriek kun jij als creatieveling/verzamelaar laten zien waar je trots op bent. En dat kan van alles zijn, zolang het maar creatief /
origineel is! Waar ben jij trots op? Stuur een foto van jou met je creatie/verzameling, met daarbij een korte toelichting, naar redactie@
trotssinttunnis.nl. Wie weet sta jij volgende keer in deze rubriek!

Trots op... mijn zelfgebouwde auto’s
Niek Menting vertelt: “AItijd al willen doen, zelf een auto bouwen. Helaas gaat dat 
niet zomaar, maar gebruik maken van een bestaand chassis kan wel. Mijn voorkeur 
is de Volkswagen. Dus je gaat op zoek naar een model dat je aanspreekt en vervol-
gens naar een donor auto. De donor auto wordt gestript, waarbij de hergebruikte 
delen worden gereviseerd of vervangen. Wat heb je nodig? Uiteraard technische 
kennis en vaardigheden en gaandeweg leren met een beetje vallen en opstaan! 
Tja, een hobby kost tijd, maar er is geen haast bij: gemiddeld ben je wel een jaartje 
bezig. En als het project dan gereed is, wordt de ‘nieuwe’ auto gekeurd zodat je vei-
lig de weg op kunt. Inmiddels heb ik er diverse gebouwd in verschillende uitvoerin-
gen en zolang ze niet in de weg staan blijven ze in mijn bezit. Er wordt regelmatig 
mee gereden, variërend van boodschappen doen tot toertochten. Ze zijn tenslotte 
gemaakt om te rijden... Meer weten? Kom maar eens langs!”  

Denis Nowé.

Gezocht: vrijwillige verkeersregelaars voor evenementen
Gemeente Land van Cuijk is op zoek naar vrijwillige verkeers-
regelaars voor diverse evenementen die in de gemeente wor-
den georganiseerd. Als verkeersregelaar zorg jij voor veilige en 
optimale doorstroming van verkeer. Mede door jou verlopen 
de evenementen in het Land van Cuijk veilig. 
Als vrijwilliger word je opgenomen in een pool, waar de ver-

schillende organisaties van evenementen een beroep op kun-
nen doen. Op dat moment kun je zelf aangeven of je dan wilt 
worden ingezet of niet. Heel fl exibel dus. Wil jij je aanmelden 
of wil je meer informatie neem dan contact op met de afde-
ling Civiel & Verkeer via gemeente@landvancuijk.nl of 0485-
854000.
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Talent gezocht voor de pronkzittingen van D’n Uutlaot
De pronkzittingcommissie  van carnavalsvereniging d’n Uutlaot 
is bezig met de voorbereidingen voor een mooie pronkzitting. 
Na twee jaar hopen ze dit jaar een mooie avond te kunnen neer-
zetten! Ze zoeken nog nieuw talent. Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Stuur dan een e-mail naar: pronkzittingu@outlook.com. 

Voorafgaand worden er een aantal avonden gepland om met 
alle artiesten samen te brainstormen over het ingezonden stuk. 
Ook kan er samenwerking worden gezocht tussen de artiesten. 
De pronkzittingen zullen dit jaar zijn op 3 en 4 februari 2023. De 
generale repetitie is op vrijdag 27 januari 2023.

Wie wordt het nieuwe prinsenpaar van het Zeikmeikenrijk?
Als je antwoord op die vraag wilt, kom naar het prinsenbal van 
D’n Uutlaot op zaterdag 12 november! Na drie jaar (!) de scep-
ter te hebben gezwaaid over het Zeikmeikenrijk mag Prins Bas 
d’n Urste zijn prinsensteek afzetten en als lid van de Raad van 
Elf op een andere manier het carnaval in Sint Tunnis beleven. 
Op 12 november aanstaande wordt bekend gemaakt wie de 
nieuwe hoogheden van D’n Uutlaot worden!
Om 18.00 uur start het eerste deel van de avond waarin be-
kend wordt welke jeugdprins en gevolg komend carnavalssei-
zoen alle kinderen van het Zeikmeikenrijk mee op sleeptouw 
gaan nemen.
Om 19.45 uur start het tweede deel van het prinsenbal. Wees 
op tijd want stipt om 20.00 uur begint het optreden van de 
Helmondse tonpraoter Rob Scheepers die het publiek in de 
juiste stemming gaat brengen. Het vervolg van de avond 
wordt een verrassing, met als hoogtepunt de bekendmaking 
van het nieuwe prinsenpaar van het Zeikmeikenrijk!
De avond vindt plaats in de grote zaal van Oelbroeck. Kom op 

12 november naar het prinsenbal en maak live mee wie met 
carnaval de scepter gaat zwaaien over het Zeikmeikenrijk!

Jubilarissen Carnavalsvereniging D’n Uutlaot gehuldigd

Maarten Lamers vierde zijn jubileum van 33 jaar lidmaatschap; 
hij is niet alleen oud-prins, maar vooral ook bekend van zijn op-
tredens bij de pronkzittingen op ’t Bènkse. Piet Driessen is 44 
jaar lid; oud-lid van de raad van elf, oud-verenigingsadjudant 
en hét gezicht van de optocht. Koos Geerts is ook 44 jaar lid; 
deze oud-prins was zo’n 25 jaar lid van de raad en is al jaren 
chauff eur van de prinsenwagen en lid van de bouwcommis-
sie. Maar hij is vooral ook bekend van de hilarische optredens 
samen met lange Koos tijdens de pronkzittingen.
Ter gelegenheid van hun jubilea kregen de mannen een bij 
het jubileum behorend speldje en een mooie bos bloemen. 
CV D’n Uutlaot is trots op haar jubilarissen en dankt hen voor 
alles wat ze voor het carnaval in Sint Tunnis hebben gedaan en 
nog steeds betekenen. 

Een carnavalsvereniging die al heel wat jaren bestaat, kent natuurlijk ook leden die al lang bij de vereniging betrokken zijn. 
Het is een mooie traditie om na elf jaren lidmaatschap, of een veelvoud daarvan, het jubileum te vieren. Tijdens de ledenver-
gadering van D’n Uutlaot heeft de vereniging onlangs drie leden gehuldigd, waarbij mooie anekdotes de revue passeerden.

De jubilarissen (vlnr) Piet Driessen, Maarten Lamers en Koos Geerts.
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Informatie gezocht over oorlogsgraven Sint Anthonis en Westerbeek
In Sint Anthonis op het kerkhof bij de kerk liggen vier mi-
litairen begraven, waarvan Kolonel Silvertop de bekend-
ste is. In Westerbeek liggen bij de kerk twaalf militairen 
begraven. Zoals landelijk al enkele jaren op meerdere 
kerkhoven en begraafplaatsen gebeurt, wil de nieuwe 
werkgroep Oorlogsgraven SA&W deze 16 mannen die 
voor onze vrijheid zijn gesneuveld een ‘gezicht’ geven. Uit 
eerbied en ook richting de toekomstige generaties.

Deze 16 graven vallen allemaal onder het toezicht van de Com-
monwealth War Graves Commission, de Britse organisatie die 
wereldwijd alle Britse oorlogsbegraafplaatsen beheert en het 
onderhoud coördineert. Sommige van deze 16 graven worden 
verzorgd door burgers uit deze regio. De werkgroep wil graag 
in contact komen met deze mensen, die mogelijk ook contact 
hebben met de families. Ook zoeken ze mensen die interesse 
hebben om een van deze graven te adopteren, bijvoorbeeld 
een bloemetje willen leggen op speciale dagen of een kaarsje 
plaatsen met Kerstmis. Dit gebeurt op de CWGC-begraafplaats 
in Overloon al meerdere jaren en trekt iedere keer weer veel 
belangstellenden. 
Zijn er in deze regio nog locaties waar mogelijk nog individue-

le geallieerde militairen zijn begraven? De werkgroep wil deze 
locaties verder in kaart brengen. Hebt u meer informatie voor 
de werkgroep Oorlogsgraven SA&W, dan kunt u een e-mail 
sturen naar sintanthonis.westerbeek.cwgc@ziggo.nl of bellen 
naar 06-53693428.

Verbreek het taboe rondom eenzaamheid
Maar liefst 47% van de volwassenen voelt zich eenzaam. 
Grote kans dus dat iemand in jouw omgeving ook een-
zaamheid ervaart. 

Herken jij eenzaamheid? Bij eenzaamheid denken we al 
gauw aan ouderen. Maar eenzaamheid komt bij alle leeftij-
den voor en kent vele vormen. Zo kan iemand eenzaam zijn 
door fi nanciële problemen, door ziekte of beperking (van een 
naaste), een verhuizing, het verliezen van hun baan of door 
bijvoorbeeld kinderen die het huis uit gaan. Sociom, GGD en 
gemeente Land van Cuijk vragen daarom aandacht voor dit 
thema. Hiermee willen zij het taboe rondom eenzaamheid ver-

breken, mensen bewust maken van de verschillende signalen 
van eenzaamheid en hen stimuleren om actie te ondernemen 
waar nodig.
Weten wat jij kunt doen? Bekijk de signaleringskaart op de 
website van Sociom onder het thema ‘meedoen voor jong en 
oud’. Deze geeft je tips en handvatten om signalen van een-
zaamheid te herkennen en het gesprek aan te gaan. 
Bekijk ook eens de website www.mvplein.nl (voor mantelzor-
gers en respijtzorg) of www.eentegeneenzaamheid.nl. Daar-
naast heeft Sociom een divers cursusaanbod dat wellicht 
ook een steuntje in de rug kan geven. Deze vind je op www.
sociom.nl onder het kopje ‘actueel’.

Fraude via WhatsApp: “Mam, kun je geld voor mij voorschieten?”
Fraude via WhatsApp komt helaas nog steeds veel voor. 
Een oplichter doet zich dan voor als een bekende en 
vraagt je om geld. Het lijkt dan net alsof je een berichtje 
ontvangt van een vriend, familielid of andere bekende. 

De ‘bekende’ vertelt bij WhatsApp-fraude dat hij of zij een 
nieuw nummer heeft en dat het oude nummer weg kan. Het 
lijkt allemaal erg geloofwaardig omdat de bekende eerst een 
luchtig praatje met je maakt. Vervolgens stuurt de oplichter 

een bericht dat hij of zij iets moet overmaken maar dat dat niet 
lukt. Zogenaamd moet jij dit geld voor hem of haar voorschie-
ten. De oplichter stuurt dan een betaalverzoek. Maak nooit zo-
maar geld over via WhatsApp (of welk medium dan ook)! Con-
troleer eerst bij de bekende door het oude nummer te bellen 
en zorg dat je diegene ook aan de lijn krijgt. De bekende is zich 
dan vaak van geen kwaad bewust en kan bevestigen of het 
om oplichting gaat of niet. 
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Noud van Lankveld schiet de laatste wip er af bij het gilde
Op zondag 25 september sloten de leden van het St. Antonius-
gilde het zomerseizoen af met het jaarlijkse toernooi kruisboog 
wipschieten. Met dit toernooi sluiten zij de periode af dat men 
in de buitenlucht schiet en begint de winterperiode, waarbij ze 
binnen in de blokhut kruisboog vlakschieten. Op deze mooie 
septemberdag won Noud van Lankveld de wedstrijd. In een 
spannende fi nale legden de broers Wiel en Sjaak Peeters het 
af tegen de schietvaardigheden van Noud. Tot grote vreugde 
van Noud zelf mocht hij wisselbeker mee naar huis nemen die 
ongetwijfeld bij hem thuis een mooie plek heeft gekregen. Na 
de wedstrijd genoten de leden van het gilde en hun partners 
samen van een heerlijke barbecue en werd er teruggeblikt op 
een mooi zomerseizoen bij de gild. Inmiddels zijn de schutters 
weer gestart met het kruisboog vlakschieten in de blokhut op 
donderdagavond; wees welkom om eens een keer een kijkje te 
komen nemen! Noud van Lankveld (links) won van de broers Sjaak en Wiel Peeters.

Open dag bij Dagbesteding De Huuskamer
Dagbesteding De Huuskamer is nu ongeveer twee maanden 
weer terug in Oelbroeck. Alles heeft weer zijn plaats gekregen 
en ook de gasten hebben hun weg weer gevonden. Men is 
dan ook weer goed gewend en blij weer terug te zijn.
Hoogste tijd om aan alle belangstellende in en rondom Sint 
Anthonis te laten zien hoe de nieuwe ruimtes ingericht zijn 
en hoe zij weer helemaal hun plek gevonden hebben. Op za-
terdag 12 november bent u van 13.30 tot 16.30 uur van harte 
welkom om onder het genot van een kopje koffi  e of thee een 
kijkje te komen nemen. Tijdens de open dag is er ook een klein 
verkooppunt van zelfgemaakte artikelen. De opbrengst hier-
van zal worden besteed aan een nieuwe geluidsinstallatie. De 

ingang is bij ‘ingang oost’, maar volg de bewegwijzering vanaf 
de Breestraat en dan is het niet moeilijk te vinden.

Sint Cecilia organiseert huldigingsconcert en openbaar D-examen 
Eindelijk kunnen ze weer een heus huldigingsconcert geven! 
Op zondag 6 november laten twee orkesten van muziekver-
eniging Sint Cecilia hun mooie klanken horen. Het concert 
wordt geopend door het slagwerkorkest onder leiding van 
dirigent Paul Schepers. Het blaasorkest met dirigent Julio Do-
mingo sluit het concert af. Uiteraard worden ook dit jaar alle 
50- en 60-jarige bruidsparen in het zonnetje gezet! Daarnaast 
worden de gedecoreerden van het afgelopen jaar uitgeno-
digd. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is gra-
tis. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@
mvsintcecilia.nl. U bent allen van hárte welkom! 
Op woensdagavond 16 november begeleidt het blaasorkest 
Jouke Thijssen bij zijn openbaar D-examen op fagot. Houd de 
website www.mvsintcecilia en Facebook in de gaten voor de 
laatste informatie.
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Houd jij van zingen, dansen & acteren? Dan zijn de musicallessen 
van Musicalkidz misschien wel iets voor jou! Het gezicht achter 
deze musicalschool is Lizzy Schraven uit Boxmeer. Zij vertelt: 
“Tijdens de lessen zijn we vooral bezig met de voorstelling, die 
plaatsvindt aan het einde van het schooljaar. Hierbij zingen, 
dansen én acteren we. Daarnaast word je ook uitgedaagd op 
je eigen niveau, dit is erg goed voor het opbouwen van zelf-
vertrouwen. Een veilige en liefdevolle sfeer in de groep vind 
ik erg belangrijk! Iedereen wordt gezien. Hierdoor voel je je al 
snel vrij om dingen uit te proberen. Musical is een fi jne uit-
laatklep, waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. De lessen zijn 
geschikt voor zowel de podiumbeesten als voor de nog wat 
meer onzekere kinderen, die mogen leren om te gaan geloven 
in zichzelf.”
 
Musicalkidz geeft musicallessen in Sint Anthonis voor iedereen 
van 8 t/m 16 jaar. De lessen zijn op vrijdagavond van 18.30 tot 
19.30 uur in Oelbroeck. Kom jij ook een gratis proefl es doen? 
Geef je nu op via de website of door een e-mailtje te sturen!

Musicalkidz  |  www.musicalkidz.nl  |  info@musicalkidz.nl 

Leer zingen, dansen en acteren bij Musicalkidz

Cultureel Café presenteert variatie aan kunstenaars

Op 24 november is er een Cultureel Café bij restaurant 
Tussen Harrie en Toon in Ledeacker, met een variatie aan 
kunstenaars.
  

Peter Verstraten uit Mill werd in april van dit jaar de tweede 
kwarTAALdichter van het Land van Cuijk en Maasduinen. Zijn 
werk is deels absurdistisch, toegankelijk, serieus, maar bevat 
ook gedichten die zorgen voor een glimlach. Peters gedichten 
komen vaak voort uit de alledaagse dingen. In het Cultureel 
Café draagt hij een aantal regionaal getinte gedichten voor. 
Artistieke duizendpoot Bruno Lord uit Venray woonde in Sin-
gapore, Zuid-Duitsland en Engeland. Met de band Janes speel-
de hij in het voorprogramma van Pink Floyd. Als succesvol mu-
zikant was hij in 1997 te zien in Hennie Huisman’s Soundmix 
Show en in The Voice Senior. Deze avond wordt Bruno bege-
leid door Ton Keijzers uit Sint Anthonis: het repertoire is pop-
muziek. 
Denis Young uit Eindhoven (zie foto) tekende op jonge leef-
tijd strips en raakte gefascineerd door Airbrushen, abstractie 
en fi guratieve en industriële kunst. Hij specialiseerde zich in 
het schilderen met olieverf en het gebruik van dikke penselen 
voor expressionistische en abstracte werken. Zijn authentieke 
werken in de hedendaagse kunst vormen een unieke, experi-
mentele combinatie van zeefdruk en schilderen, op speciaal 
bewerkt aluminium. 
Het Cultureel Café begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur). De entree bedraagt € 5,00.
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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.

Legenda:

Oud papier inzameling
U kunt uw oud papier tijdens de openingstijden van de winkel 
brengen bij de papiercontainer bij Boerderijwinkel Verdaasdonk 
(Stevensbeekseweg 3a). Muziekvereniging Sint Cecilia - die de 
inzameling regelt - is nog op zoek naar een tweede permanente 
inzamelingslocatie in Sint Anthonis of Ledeacker.

Meldingen via MijnGemeente app
Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een mel-
ding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt 
direct binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opge-
lost. Download de MijnGemeente app via de Google Play Store 
(Android) of AppStore (Apple). 
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Zondag 6 november
Huldigingsconcert
Huldigingsconcert van Sint Cecilia 
voor bruidsparen en gedecoreerden
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 15.00 uur
Entree: gratis

Maandag 7 november
Informatieavond
Dorpsraad Sint Tunnis organiseert 
informatieavond voor verenigingen 
over de WBTR en Social media
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Donderdag 10 november
Bijeenkomst
Inspirerende bijeenkomst rond het 
tv-programma ‘De Verwondering’
Locatie: Parochiecentrum
Tijd: 19.00-21.00 uur
Deelname: gratis

Vrijdag 11 november
Wandeling
Ommetje Oelbroeck: 
wandeling van 4 á 5 kilometer
Startpunt: Oelbroeck
Aanvang: 9.30 uur
Deelname: gratis

Zaterdag 12 november
Reparatiewerkplaats/
naaiatelier
Vrijwilligers staan klaar om kleine 
defecten te repareren
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 9.00-12.00 uur

Zaterdag 12 november
Open dag
Kom een kijkje nemen bij 
Dagbesteding De Huuskamer
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 13.30-16.30 uur

Prinsenbal
Onthulling van het nieuwe prinsen-
paar van het Zeikmeikenrijk
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 18.00 uur (jeugdprinsenbal) 
en 19.45 uur (prinsenbal)
Entree: gratis

Woensdag 16 november
Verkoopochtend
De Woensdagochtend Hobbygroep 
verkoopt zelfgemaakte spullen
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 9.30-11.30 uur
Entree: gratis

Openbaar D-examen
Openbaar D-examen van Jouke 
Thijssen met begeleiding Sint Cecilia
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: nog niet bekend
Entree: gratis

Zondag 20 november
Sinterklaasshow
Spannende voorstelling met 
Sinterklaas en de Pieten
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 14.00-15.30 uur
Entree: gratis

Woensdag 23 november
Bijeenkomst
Inspirerende bijeenkomst rond het 
tv-programma ‘De Verwondering’
Locatie: Parochiecentrum
Tijd: 10.00-11.30 uur
Deelname: gratis

Donderdag 24 november
Cultureel Café
Laagdrempelige avond met een 
variatie aan kunstenaars
Locatie: Tussen Harrie en Toon
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00

Zaterdag 26 november
Reparatiewerkplaats/
naaiatelier
Vrijwilligers staan klaar om kleine 
defecten te repareren
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 9.00-12.00 uur

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

Vrijdag 2 t/m zondag 
4 december
Vogeltentoonstelling
Tentoonstelling van KLE-ZA-TRO 
met 500 vogels 
Locatie: Oelbroeck
Tijd: vrijdag vanaf 19.30 uur, 
za en zo van 13.00 tot 20.00 uur
Entree: gratis

Activiteitenagenda  
Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteitenagenda?

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

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


