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Maart roert zijn staart en april doet wat het wil. We kennen al-
lemaal deze gezegdes wel, maar dit voorjaar bleek weer eens 
hoe waar ze zijn. Van prachtig weer naar sneeuw en hagel. En 
weer terug. Geen wonder dat de bloesem wel erg kort duurde 
dit jaar. Maar gelukkig heeft onze fotograaf Stefan net de goe-
de plek, tijd en het beste licht gevonden voor deze prachtige 
foto van de Pastoor van Delftlaan. 
Beste lezer, de dorpsraad heeft besloten dit jaar het jaarverslag 
in deze Trots Sint Tunnis aan u te presenteren. Graag hadden 
we dat, zoals gebruikelijk, in een redelijk gevulde zaal gedaan. 
Maar u raadt het al: Covid-19 speelt ons danig parten. En om 
nou in november of zo nog met een jaarverslag te komen, leek 
ons niet passend. Dus deze keer als extraatje in deze Trots.
Het lijkt erop dat Nederland langzaam van het slot komt. En 
dat we dus actief kunnen gaan werken aan een Bruisende 
Brink. In deze Trots leest u meer daarover. De eerste initiatie-

ven zijn er al. Zo krijgt het Pinkstertoernooi dit jaar hoogst 
waarschijnlijk een ‘Brink-editie’. En is de vergunning voor de 
bouw van de Brinkkiosk aangevraagd. Ook werken we achter 
de schermen aan de organisatie van een buitenspeeldag voor 
de schoolgaande kinderen, reserveer de datum 9 juni alvast 
in uw agenda. En bij het landschapspark gaat de schop ook 
in de grond en worden de jarenlang voorbereide plannen nu 
gerealiseerd. Eindelijk van de plan- naar de realisatiefase. Veel 
activiteit dus, u leest er meer over in deze Trots. En nu de ter-
rassen weer open zijn en de avondklok van de baan is, kunnen 
we elkaar weer echt ontmoeten. Want al deze activiteiten zijn 
pas echt leuk als u erbij kunt zijn. Ik kijk er naar uit, tot gauw!

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Het is weer tijd voor ‘echte’ ontmoetingen



Kaapstad
•  Moderne boxspring met een elegant hoofd bord, 

matrassen met comfortabele 7-zone pocketvering 
voor optimale ondersteuning. 

• Uit te breiden met een bijpassend voetbord.

• Voorzien van een heerlijke koudschuimtopper 
met SensICE® voor ultiem slaapcomfort. 

• Verschillende designpoten leverbaar. 
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren.

SpringSpring
is in the air

Boxspring
Kaapstad

Slaapkamer

Maxim

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

1499,-
Vlak 140 x 200 cm 

Elektrisch verstelbaar 
vanaf 2299,-

Nu van 1749,-
voor 

vanaf

499,-
Ledikant 

140 x 200 cm

Slaapkamer Maxim
Ledikant 140 x 200 cm  499,-
Ledikant 160 x 200 cm  549,-
Ledikant 180 x 200 cm  599,-

Nachtkastje 235,- per stuk
Bedlampjes 125,- per stuk
Bijpassende linnenkast leverbaar
Bijpassende commode leverbaar

Robuust  
en stoer
in industriële 
stijl

Vroege 
Vogel
Voordeel

Zoals afgebeeld:
Elektrisch verstelbare boxspring
180 x 200cm 2499,-

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

www.vanhulstwonen.nl

Slaapkamer Maxim
Ledikant 140 x 200 cm  499,-
Ledikant 160 x 200 cm  549,-
Ledikant 180 x 200 cm  599,-

*Alle prijzen zijn exclusief 
accessoires en beddengoed.

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

Lepelstraat 12, Sint Anthonis - Ma - Vrij 9:00 tot 18:00
0485-769049 dorpshop.nl - Zaterdag 9:00 tot 16:00

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Cadeaubonne
n

Beste klant, tijdens de lockdown
kan u bij ons in de winkel terecht voor:

Postkantoor en RDW handelingen
Corona bescherming producten

Drogisterij artikelen - Stomerij service
Staatsloterij - Wenskaarten - Batterijen
Papierwaren - Agenda’s en Kalenders

U heeft ook de mogelijkheid om andere artikelen
zoals gereedschap, speelgoed, puzzels,

kaarsen, enz... online te bestellen op dorpshop.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, Judith Driessen, Jos van 
Duren, Monique Gerrits, Ronald Korsten, Hella Kuijpers, 
Henny Lenkens, René Teunissen, Rian Weemen

Het digitale archief en onze spelregels & voorwaarden 
vindt u op www.trotssinttunnis.nl.

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)

Met dank aan: 
Stefan Theunissen (SPG Photos), alle vrijwilligers

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Het Platform Natuurlijk Sint Anthonis heeft een aantal mooie 
wandel- en fi etsroutes, voor jong en oud, in de gemeente Sint 
Anthonis beschikbaar. Deze zijn te bekijken op de website www.
natuurlijksintanthonis.nl. Hierop staan ook nog veel andere wan-
del- en fi etsroutes in de omgeving. Ook de wandelroutes van 
PGSA (Platform Gehandi-
capten Sint Anthonis) in 
alle kerkdorpen van de ge-
meente zijn hier te vinden. 
Deze routes variëren van 
ruim één tot ongeveer vijf 
kilometer en zijn geschikt 
voor rolstoel en scootmo-
biel. Bij de Dorp Shop in de 
Lepelstraat liggen gratis 
magazines met wande-
lingen én een fi etsroute 
rondom alle watertap-
punten in de kerkdorpen. 
Dit blad is de moeite waard!

Platform Natuurlijk Sint Anthonis

je meedenken en meehelpen in het Brinkteam, laat het dan 
de dorpsraad even weten. Stuur een e-mailtje naar info@
dorpsraadsinttunnis.nl.

	

	

Sint	Tunnis	
bouwt	
aan	het	
verleden	

De schets van de kiosk die op de Brink komt te staan.De schets van de kiosk die op de Brink komt te staan.

Het Brinkteam coördineert alle activiteiten. Zo beheert zij de 
Brinkkalender (wat is er wanneer te doen), onderhoudt zij con-
tact met de gemeente en beheert zij het Brinkfonds. Dit Brink-
fonds heeft een startbedrag van waaruit nieuwe activiteiten 
kunnen worden voorgefi nancierd, maar waar ook bijvoorbeeld 
een toiletwagen of mobiele bar mee gekocht kan worden, die 
dan tegen kostprijs aan activiteiten op de Brink wordt verhuurd. 
De activiteiten kunnen velerlei zijn. Wat te denken van een spe-
ciaalbierfestival, een kindervakantieweek met bouwactivitei-
ten, een jongerenbeweegdag, smartlappenfestival, meezing-
avonden, een ondernemers-event, verenigingen stellen zich 
voor, buurtspel (zeskamp), fi etsterras (koffi  e & ijs), et cetera. Dit 
naast de nu al bekende en bestaande activiteiten. Deze acti-
viteiten worden georganiseerd door (nieuwe) initiatiefnemers 
en het Brinkteam ondersteunt hen. Ook wil het Brinkteam de 
kermis nieuw leven inblazen. 
In het Brinkteam zijn nu de horeca, het bouwteam van de 
Brinkkiosk, de Brouwplaats en Dorpsraad Sint Tunnis verte-
genwoordigd. Heb jij ideeën voor een Brinkactiviteit of wil 

De Bruisende Brink: het kloppende hart van Sint Tunnis
Ongetwijfeld heeft u de titel ‘Bruisende Brink’ wel eens langs zien komen het afgelopen hal� aar. Maar wat zit er nou 
achter en wat is de bedoeling? Dorpsraad Sint Tunnis ziet graag dat de Brink weer het kloppende hart wordt van Sint 
Tunnis. Met veel activiteiten, met actieve horeca en als ontmoetingscentrum voor iedereen. Daarom wordt achter de 
schermen nu gewerkt aan een ‘Brinkteam’ dat dit mede gaat regelen. 



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
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De duim gaat deze maand naar een gedreven persoonlijk-
heid die vol in het leven staat en niet opgeeft. Zijn naam is Cor 
Bongers, voorzitter van Judoclub Kodokan. 

Cor is al jaren één van de gezichten 
van de judoka’s van Kodokan. In 2022 
is hij zelfs 50 jaar lid van de Sint Tunnisse 
vereniging. 
Vele dorpsgenoten van de leeftijd 35 tot 45 jaar zijn opgegroeid 
met zijn lessen en gedrevenheid voor de jeugd. De connectie met 
de jeugd en de passie om samen te bouwen aan de gezondheid 
en ook de techniek van een judoka is bij Cor enorm aanwezig.
In de top jaren ‘90 was de club enorm populair. Helaas is het 
ledental fl ink afgenomen en is Cor de laatste jaren als huidige 
voorzitter een van de kartrekkers van deze vechtsport. Vooral 
nu er een nieuwe dojo gezocht moet worden wegens ruim-
tegebrek na de verbouwing van het MFC. Door zijn enorme 
gedrevenheid, betrokkenheid en inzet gaat de ‘Trots op... duim’ 
deze maand naar Cor. De dorpsraad wil hiermee de waardering 
uitspreken voor zijn jarenlange inzet en hoopt dat de nieuwe 
jeugd ook weer wat meer aan judo zal gaan denken. Want judo 
is goed voor lichamelijke ontwikkeling, beheersing van emoties, 
contacten en valontwikkeling. Dit verleert men nooit!

Sint Tunnis is Trots op: Cor Bongers

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’.  

De wegwerkers hebben intussen op een aantal plekken in zo-
wel de Breestraat als de Dokter Verbeecklaan herstelwerk ver-
richt aan de klinkerbestrating in de rijbaan of fi etsstrook. 
Bij de afslag De Taverne wordt in de week van 3 t/m 7 mei een 
betonnen plint met opschrift ‘Sint Anthonis’ in het wegdek ge-
plaatst. In de week van 17 t/m 21 mei wordt bij drie oversteek-
plaatsen signalering aangebracht: overstekende voetgangers 
kunnen zelf met een drukknop het stoplicht bedienen. In deze 
week wordt er eveneens gewerkt aan de bestrating ter hoogte 
van de nieuwe versmalling/plantenbak richting Ledeacker. Na 
afronding hiervan is Sint Anthonis klaar en gaan de stratenma-
kers in Ledeacker verder.
Op momenten dat de stratenmakers aan de rijbaan werken, 
moet de weg soms één of meerdere dagen worden afgesloten. 
Voor inwoners van Sint Anthonis en bezoekers van winkels en 
bedrijven wordt steeds een passende omleiding ingesteld. Deze 
worden met de bekende gele borden en pijlen aangegeven. 

Voor meer informatie: www.sintanthonis.nl/n602.

In de week van 17 tot en met 21 mei wordt bij drie oversteekplaat-
sen, zoals deze bij MFC Oelbroeck, nieuwe signalering aangebracht. 
Voetgangers die oversteken kunnen zelf de stoplichten bedienen. 

Afwerking N602 in volle gang

Zoals u heeft gezien, wordt er sinds 26 april in Sint Anthonis volop gewerkt aan de afwerking van de N602. Het betreft 
een aantal rest- en herstelpunten die de aannemer nog moet uitvoeren sinds de doorgaande weg vlak voor de kerst 
volledig werd opengesteld.

In de week van 17 tot en met 21 mei wordt bij drie oversteekplaat-



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-tekstenvorm.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

Ans van Summ� en YORT
yoga sport
5 lessen à € 7

St. Anthonis

www.ansvansummeren.nl

Reserveer nu!
We starten weer 
zodra toegestaan
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Op woensdag 9 juni wil Dorpsraad Sint Tunnis, samen met 
Frans Rongen Aktief weer de Nationale Buitenspeeldag orga-
niseren. Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende co-
ronamaatregelen wordt weer een prachtige en sportieve mid-
dag georganiseerd voor alle jeugdige inwoners van Sint Tunnis 
in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Reserveer dus deze datum alvast 
in uw agenda, in de volgende Trots hoopt de dorpsraad u ver-
der hierover te kunnen informeren.

9 juni: Nationale Buitenspeeldag

Column  

Sint Tunnis in de glazen bol
Bekend is dat waarzeggers of waarzegsters voor de toekomst in 
een glazen bol kijken. De toekomst van Sint Tunnis wordt ook 
voorspeld. Voor het oude café Het Hert, de naastliggende ga-
rage en het heemhuis is uiteindelijk de beslissing gevallen. Het 
heemhuis is al gesloopt voor een doorgang naar de te bouwen 
woningen rond MFA Oelbroeck. Op de gepubliceerde tekening is 
op de vrijgekomen ruimte appartementenbouw te zien. Verder 
richting Ledeacker wordt bij de kruising met de Henri Dunant-
straat, Bremheuvel en Breestraat een rigoureus plan gerealiseerd. 
Garage Van de Weem wordt afgebroken en daar zal een appar-
tementencomplex verschijnen. Daar tegenover komt de grote 
supermarkt van Jan Linders met parkeerterrein en ook het oude 
EDAH-gebouw en enkele aanlengende woningen verdwijnen. 
Hoe die ruimte wordt ingevuld is nog niet geheel duidelijk. Dan 
is er een plan gepresenteerd van Peelkant-oost waar een nieuwe 

woonwijk zal verrijzen met 92 woningen.
Er wordt al gekeken naar het plan De Drieskes deel 2 ten zuid-
oosten van de Lange Loop tot aan de Oploose Molenbeek. Ha-
nenspoor heeft nog enkele bouwactiviteiten en er zijn nog kleine 
plannen voor inbreiding in het dorp. Als we alle toekomstige wo-
ningen en appartementen bij elkaar tellen, komen we ongeveer 
op 450 nieuwe wooneenheden en dat wil zeggen ongeveer 1000 
nieuwe inwoners in Sint Anthonis.  Dat is bijna 25% meer dan nu. 
Er is wel een geleidelijke groei, want het plan wordt tot ongeveer 
2030 uitgesmeerd. Van deze nieuwe bewoners zullen ongetwij-
feld een aantal uit Sint Anthonis of uit de regio zijn, maar de be-
richten van een aanwas van mensen uit het westelijk Randstand-
gebied van Nederland kunnen we niet ontkennen. Begrijpelijk 
met de huidige hoge huur- en koopprijzen aldaar waarvoor men 
in deze regio over een goede woning of appartement kan be-
schikken. Bovendien  kunnen door ervaringen van de coronacrisis 
de werkzaamheden veranderen. In de toekomst mogelijk met 
deels thuiswerken en het winkelen blijkt online met thuisbezor-
ging goed te functioneren. Natuurlijk is er voor levensmiddelen, 
kleding en huishoudelijke artikelen voldoende in de regio. Voor 
speci� eke wensen is er dan internet. Een vernieuwing voor Sint 
Anthonis waar een open groene Brink en fraaie kloostertuin als 
het oorspronkelijke historisch centrum deel van blijft uitmaken.
  

mama

Het voelt nog wat ver weg, kerstmis 2021, maar dit 
nieuwe initiatief is te leuk om niet alvast te delen. En er 
wordt hulp gevraagd, dus geen tijd te verliezen!

Op 18 december wordt er door Sint Anthonis een magische 
lichtjestocht uitgezet waarbij het kerstverhaal wordt verteld. 
Georganiseerd voor kinderen en volwassenen, jong en oud. 
Onderweg word je verrast door zang, theater en dans waarbij 
het kerstverhaal tot leven komt. De organisatie werkt samen 
met verenigingen en ondernemers uit Sint Anthonis en Le-
deacker en wordt ondersteund door Dorpsraad Sint Tunnis.

De organisatie heeft hulp nodig. Want ze zoeken:
1. Spelers! Ervaring is niet nodig (mag wel). Stuur een e-mail 
naar lichtjestochtsintanthonis@gmail.com of stuur een be-
richt via de FB-messenger.
2. Glazen (groente)potjes, minimaal pindakaaspot-formaat. 
Deze potjes zijn er héél veel nodig om de tocht van lichtjes 
te voorzien. Bewaar de potjes en lever deze - schoon! - in op 
één van de twee inzamelpunten: Hoenderstraat 11 in Lede-
acker en Paulusstraat 7 in Sint Anthonis.

Wandel mee met de Lichtjestocht
én verzamel glazen potjes!



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

www.kempenkuppers.nl
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Het Pinkstertoernooi gaf de pen door aan Brouwplaats, een 
evenement van Stichting Voor en Door Sint Tunnis. Ik zit aan 
tafel met drie enthousiaste mannen: Lars Willems, Bas van der 
Cruijsen en Ivo Klomp.

Waarom is de stichting opgericht?
“We waren als vriendengroep zelf bezig met het organise-
ren van feestjes, zoals een pre-carnavalsparty en een sum-
merparty. De meeste mensen kennen ons van de carna-
valswagen, waarbij zo’n 200 jongeren meeliepen. Helaas 
moesten jongeren ‘s avonds ergens anders naartoe, dus is 
de organisatie van Brouwplaats carnaval begonnen. Die or-
ganisatie hebben we met ongeveer 30 jongeren gedaan”, 
vertelt Lars. “Met hulp en ondersteuning van de dorpsraad 
is de stichting opgericht. Samen hebben we vervolgens het 
bevrijdingsfeest in Oelbroeck georganiseerd. Brouwplaats 
heeft al onze verwachtingen overtroffen en ons doel is ze-
ker geslaagd, wat nóg meer motiveert. We hebben gezien 
dat in Sint Tunnis jong en oud samen een feest kan bou-
wen.“
”Voor en Door Sint Tunnis is vooral ontstaan omdat we met 
onze eigen jeugd in Sint Tunnis wilden blijven, maar omdat 
we vinden dat carnaval een feest voor jong en oud is heb-
ben we dat bijgesteld. De samenhorigheid die we hebben 
gevoeld en gezien heeft ons daarin ontzettend gemoti-
veerd,” zegt Ivo.

Dus volgend jaar weer een tent op de Brink?
“Zeker weten, afhankelijk van corona natuurlijk. We weten 
dat het kan, dus gaan we door. We hebben ook al gesprek-
ken gehad met de dorpsraad om te kijken hoe we van be-
tekenis kunnen zijn bij het project ‘Meer leven op de Brink’. 
We hebben nu eerst onze focus op carnaval volgend jaar. 
De organisatie bracht veel werk met zich mee om er dit suc-
ces van te maken. We willen eerst daarin investeren en later 
kijken naar andere mogelijkheden. We zijn erg enthousiast 
en vinden het leuk om te doen. Zeker omdat ook daardoor 
Sint Tunnis voor onze doelgroep weer meer tot leven komt”, 
vertelt Bas.

Is het nu ‘Brouwplaats’ of ‘Voor en Door Sint Tunnis’?
“De Stichting heet Voor en Door Sint Tunnis. Brouwplaats is 
één van de activiteiten, de naam is niet specifiek bedacht 
voor de carnaval of voor de Brink. De naam Brouwplaats zou 

zo voor elk feest weggezet kunnen worden. Voorlopig hou-
den we het nog alleen bij de carnaval. ‘Brouwplaats: waar 
bier wordt gedronken en vriendschap wordt gebrouwen’ is 
de oneliner van het concept Brouwplaats. In de toekomst 
willen we het concept in steeds meer verschillende aspec-
ten van het evenement terug laten komen.”

Wat moeten we nog weten?
“Eigenlijk hebben we hier geen antwoord op. Het enige wat 
we zeker weten, is dat als corona achter de rug is, we weer 
vol enthousiasme doorgaan waar we gebleven waren.  Dus 
wat moet je nog weten? Dat Sint Tunnis nog niet van ons af 
is...” zegt Lars lachend.

Aan wie geven jullie de pen door?
“We geven de pen door aan Kwizzut omdat zij (normaal ge-
sproken) jaarlijks jong en oud weten te enthousiasmeren en 
samenbrengen, bij zowel de quiz als de feestavond.”

De jeugd heeft de toekomst zeggen ze. Wat kan een dorp dan 
nog meer dan trots zijn dat hun jeugd in het dorp mee wil den-
ken en werken om het dorp levendig en gezellig te houden...  

Contactgegevens Brouwplaats
Contact opnemen kan via www.brouwplaatsfestival.nl
of via Facebook en Instagram: @brouwplaats

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Brouwplaats

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. 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl

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

www.vdrijt.nl



Dorpsraad Sint Tunnis |  Jaarverslag 2020
Hierbij bieden wij u het jaarverslag van onze dorpsraad aan. Graag hadden wij dit in een volle zaal met een mooie 
presentatie en leuke gastsprekers gedaan, maar u raadt het al, Covid-19 zit ook ons enorm in de weg.

We kunnen terugkijken op een goed jaar. In de artikelen op deze en volgende pagina’s kunt u lezen waar wij zoal mee 
bezig zijn geweest en wat de stand van zaken daarbij is. En uiteraard nemen we u mee in onze plannen voor de komende 
jaren.  

Dorpsraad Sint Tunnis is opgericht in 1996, bestaat uit vrijwilligers die er naar streven samen en belangeloos de algemene be-
langen van de inwoners te behartigen. Ons uitgangspunt is daarbij het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in de 
directe omgeving. Daarbij zijn wij gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. De dorpsraad is geen 
politieke partij en bedrijft ook geen politiek. Ook zijn we geen loket van de gemeente. Onze vergaderingen zijn openbaar, elke 
eerste woensdag van de maand in het MFA. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl.

De dorpsraad was nauw betrokken bij misschien wel het 
grootste gemeentelijke project ooit: de reconstructie van 
de N602. De betrokkenheid bestond uit het lid zijn en voor-
al actief zijn binnen de werkgroep N602. Er was bijzonder 
veel overleg nodig met alle betrokkenen, zowel vanuit de 
aanwonenden als met andere belanghebbenden. Maar we 
mogen trots zijn op het resultaat, hierover leest u meer in 
deze Trots Sint Tunnis. 

Begeleiding renovatie N602
2020 was een belangrijk jaar voor het landschapspark. Eindelijk 
zijn er de fi nanciële middelen om tot een defi nitief ontwerp te 
komen, wat ertoe leidt dat we nu eindelijk in de realisatiefase 
zijn gekomen. Als u nu door het landschapspark wandelt, ziet 
u dat er aan gewerkt wordt. In deze Trots Sint Tunnis leest u 
meer daarover in het interview met de voorzitter van de werk-
groep, Joost van der Cruijsen. 

Het landschapspark

We werken op dit moment aan de afronding van plannen die 
de dorpsraad in 2019 en 2020 samen met 20 inwoners heeft 
gemaakt. De onderliggende vraagstelling was helder: wat is 
goed en willen jullie behouden en wat vinden jullie voor ver-
betering vatbaar? 
Samen met de ‘groep van 20’ hebben we ons over die vraag 
gebogen en gekeken waar de gemeente voor de toekomstige 
leefbaarheid in zou moeten investeren. Ons belangrijkste doel 
immers is ervoor te zorgen dat het in Sint Anthonis nóg beter 
leven is. 
De gemeente heeft in 2020 deze plannen goedgekeurd en 
budget beschikbaar gesteld om onze plannen op te starten. 
Op de volgende pagina’s leest u waar we mee bezig zijn.

Aan de slag met de
Dorpsontwikkelingsplannen
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De dorpsraad heeft met betrekking tot het dorpsaanzicht 
afgelopen jaar twee projecten opgestart.

Het eerste project is het verfraaien van de ingang van het 
dorp gezien vanaf de rotonde op de N272/N602 door mid-
del van een artistiek kombord. Op dit moment hangt de 
entreeweg vol met spandoeken om reclame te maken en 
informatie over Sint Anthonis te verstrekken. Dit is inder-
daad belangrijk voor ondernemers en alle organisaties in 
Sint Tunnis, maar dat kan op een fraaiere, uniforme wijze. 
Vandaar de keuze voor een artistiek digitaal kombord.

Aanzicht dorp

Wij verwelkomen de mensen in Sint Anthonis en wensen ze 
tot ziens, maar in het bord is eveneens een verlicht informatie-
display verwerkt. Organisaties kunnen dit display gebruiken 
om aandacht te vragen voor hun activiteiten, zodat zij de aan-
dacht krijgen die zij verdienen zonder dat de dorpsentree ver-
loedert. Afgelopen jaar is dit project helemaal voorbereid en 
de dorpsraad verwacht nog voor de zomer het kombord te 
kunnen plaatsen.

Het tweede project is het opknappen van de kerstverlich-
ting. Dit project is afgelopen jaar afgerond. Dankzij het 
Dorpsontwikkelingsplan hebben we de kerstverlichting 
kunnen vernieuwen. Met het opknappen van de N602 is er-
voor gezorgd dat correcte aansluiting in de lantaarnpalen 
is geregeld. Dorpsraad Sint Tunnis staat voor de komende 
jaren garant voor de organisatie, manuren en kosten van 
installatie en onderhoud.

Kerstverlichting

Kombord



Jaarverslag 2020

De website SamenSintAnthonis.nl is primair bedoeld voor het 
lokale nieuws, hulpvragen en de dorpsagenda. De dorpsraad 
ondersteunt deze website nu actief met drie personen zodat 
de continuïteit gewaarborgd is. Dit jaar wordt wel een cruciaal 
jaar voor de website omdat de fi nanciën nog niet helemaal op 
orde zijn. Maar eventueel zal de dorpsraad met een back-up 
komen, in de vorm van een digitale versie van Trots Sint Tunnis. 

Samen Sint Anthonis

De dorpsraad deed in 2020 een onderzoek naar de problemen 
van verenigingen. De resultaten bevestigden de verwachtin-
gen: veel verenigingen kampen met grote problemen, vooral 
met het werven van vrijwilligers. Eigenlijk vissen alle verenigin-
gen in dezelfde vijver voor wat betreft ledenwerving, vrijwil-
ligerswerving, bestuursledenwerving en sponsorwerving. We 
weten nu wat de problemen zijn. Zodra het weer is toege-
staan, gaan we verenigingen uitnodigen om samen in gesprek 
te gaan over oplossingen. 

Verenigingen en vrijwilligers

Jaarlijks krijgt Dorpsraad Sint Tunnis, in het kader van 
zelfsturing, een bijdrage van de gemeente Sint Anthonis 
ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen met het oog op 
de leefbaarheid. 

Dorpsraad Sint Tunnis heeft als doel om de leefbaarheid in het 
dorp te bevorderen en eigen initiatieven van de inwoners te 
stimuleren.

In 2020 hebben we drie subsidies toegekend: 
Een bijdrage voor het Carnavalsconcert, een bijdrage voor het 
uitzetten van een kinder Geocache-route en een donatie voor 
de muzikale kerstgroet van de muziekvereniging.

Leefbaarheidsfonds 

Bekend maakt bemind, dat is zeker. Daarom werken we aan 
goede communicatie in het dorp. Een onderdeel van het plan 
ligt nu voor u: Trots Sint Tunnis werd ook dankzij ons Dorpsont-
wikkelingsplan opgestart. We werken toe naar één communi-
catieplatform waardoor inwoners, ondernemers, verenigingen 
en andere organisaties nog beter kunnen samenwerken en 
elkaar kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan een activitei-
tenkalender waardoor iedereen weet wat er te doen is.

Project Communicatie

Vanuit het Dorpsontwikkelingsplan willen we aandacht en 
energie stoppen in de (toekomstige) behoeften van onze seni-
oren. Dat begint bij het in beeld brengen van hoe die behoef-
ten eruit zien en kan leiden tot allerlei activiteiten. Dit willen 
we doen samen met bestaande organisaties. 

Welzijn coöperatie
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Vitale Kernen is een meerjarig uitvoeringsprogramma met een 
looptijd van 2018 tot en met 2022. Inwoners van Sint Anthonis 
kregen met dit programma de ruimte om eigen wensen en 
idealen vorm te geven en uit te voeren. Ideeën die in aanmer-
king komen voor ondersteuning, facilitering en (deels) fi nan-
ciering moeten van meerwaarde zijn voor de gemeenschap 
van Sint Anthonis op sociaal cultureel, economisch of duur-
zaam gebied. De dorpsraad heeft een actieve rol gespeeld met 
de toetsing van de ideeën. Op dit moment zijn de goedge-
keurde plannen in uitvoering of reeds zelfs uitgevoerd, zoals 
bijvoorbeeld speeltoestellen voor het natuurlijk speelterrein 
van Scouting Sint Patrick.

Vitale Kernen

Enkele andere goedgekeurde plannen of in uitvoering zijnde 
plannen van 2020: plaatsing beweegtoestellen op het Zand-
seveld, de Legostudio van Kindcentrum Leander, de bouw van 
een kiosk op de Brink en een bijdrage aan het Oranjecomité.

Niet alleen het aanzicht van ons dorp willen we upgraden 
(tenminste, waar wij dat kunnen), maar ook onze centrale 
ontmoetingsplaats de Brink willen we aanpakken. Dat project 
noemen we de Bruisende Brink. In eerste instantie hebben we 
het dan over de inrichting van de Brink, maar veel belangrijker 
nog worden de activiteiten die daar georganiseerd kunnen 
worden. Met een Brinkteam, dat een subsidiepotje beheert, 
willen we initiatieven stimuleren en ondersteunen. Zo komt er 
een prachtige kiosk op de Brink te staan van waaruit grotere 
en kleinere evenementen kunnen plaatsvinden. Er komt een 
activiteitenagenda waarop alle Sint Tunnisse activiteiten staan, 
ons streven is uiteindelijk dat er ieder weekend ‘iets’ te doen is 
op onze fraaie Brink. Daarover zijn we momenteel in gesprek 
met de horeca, de gemeente en andere belangrijke partijen. 

Bruisende Brink

Wat vinden wij nu belangrijke onderwerpen met betrekking 
tot de toekomstige leefbaarheid in ons dorp? Daarbij realiseren 
wij ons dat we als groepje vrijwilligers lang niet alles kunnen. 
Dus moeten we ons focussen op speerpunten, de belangrijke 
zaken waar wij wel iets in kunnen betekenen. Deze hebben we 
onlangs opnieuw vastgesteld.

Onze speerpunten

Ik realiseer me dat dit jaarverslag niet de ideale vorm is. Schrijven is immers éénrichtingsverkeer, liever hadden we het u anders 
en uitgebreider gepresenteerd. Aan de andere kant, we bereiken nu wel veel meer inwoners om te laten zien waar we mee bezig 
zijn en zijn geweest. Graag nodigen wij u daarom uit om eens een kijkje te nemen op onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl. 
Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer eens. 

Jos van Duren  
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Tenslotte



Mei 2021 | nr 14 15

Door Ronald Korsten

Joost van der Cruijsen is één van de ongeveer 15 deelnemers 
van deze werkgroep: “We zijn onder andere met buurtbe-
woners, de IVN, dorpsraad, Bronlaak, Pantein en andere be-
langstellenden aan de slag gegaan met wat wenselijk was. 
We moesten wel volhardend zijn, want voordat we een visie-
document hadden en uiteindelijk ook het geld bij elkaar had-
den, waren we vijf jaar verder!” 
Inge van den Berg, als lid van de dorpsraad ook deelnemer van 
de werkgroep, vult aan: ”Er was gelukkig veel enthousiasme 
in de werkgroep en dat hielp om de motivatie er samen in te 
houden. Het gebied wordt aantrekkelijker gemaakt voor dieren, 
maar er komen ook inheemse boomsoorten die typerend zijn 
voor het Brabantse Landschap. Er wordt een amfi biepoel aan 
de noordzijde gemaakt en deze gaat aangevuld worden door 
water dat van de Dokter Verbeecklaan komt. De Oploose Molen-
beek gaat meer meanderen. En een kunstzinnig opgebouwde 
salamander gaat in dit najaar een centrale speelplek voor kinde-
ren vormen. Ik zie al voor me dat de kinderen ook lekker in de 
natte gebieden gaan spelen.”
Bestaande paden worden opgeknapt, nieuwe worden aange-
legd en natuurlijk is het de bedoeling dat ze allemaal rolstoel-
vriendelijk zijn. En er wordt een tweede brug gemaakt om meer 
routes te kunnen lopen. De destijds door veel inwoners gespon-
sorde bomen blijven op hun plek staan. Aan de zijde van de 
N272 (weg naar Elsendorp) komt een zandwal en een wilgen-

gevlochten haag om het geluid van de weg te reduceren. Ook 
zullen er een aantal infoborden geplaatst worden waarop wordt 
verteld over bijvoorbeeld natuurhistorische achtergronden.
Hoe lang gaat dit project in beslag nemen? Joost: “Het betreft 
archeologisch gevoelig gebied en er ligt mogelijk nog oude 
munitie - dit kan vertraging geven bij de aanleg. Maar heel op-
portuun gedacht gaat het grondwerk met bomen en paden 
al deze zomer opgeleverd worden. In het najaar volgt dan het 
salamander-speeltoestel. Dat is van hout en wordt een meter of 
drie hoog. We zijn nu al op zoek naar vrijwilligers om deze mee 
aan te leggen.” 
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Legenda

- Akkerkruidenvegetatie, soort ntb

- Nieuwe boom; meerstammig, incl. soortaanduiding conform plantlijst

- Bestaande boom

- Nieuwe boom; opstam, incl. soortaanduiding conform plantlijst

- Nieuwe boom; opstam, incl. soortaanduiding conform plantlijst

- Kruidenvegetatie beekloop, soort ntb

- Brabantse haag; soort, verband en menging conform plantlijst

- Struweel hoog; soort, verband en menging conform plantlijst

- Haag; soort, verband en hoogte conform plantlijst

- Akkerkruidenvegetatie, soort ntb

- Grasland, bermenmengsel B3

- Gestabiliseerd pad; inzaaien met bermenmengsel B3

- Vlechthaag van wilgentenen

Bpu(m)

Bpu(s)

- Te kappen boom
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Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.
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Plantlijst
n'N' Betula nigra ‘Heritage’
Bpe Betula pendula
Bpu Betula pubescens
Fs'A' Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Ma Morus alba
Pt Populus tremula
Qr Quercus robur
Sa Salix alba
Sc Salix caprea
Sa'm' Sorbus aria ‘Majestica’
Th Tilia henryana
Ul Ulmus laevis

(s)  op stam
(m) meerstammig

Renovatie landschapspark Op ‘t Hoogveld is gestart
Nadat verzorgingstehuis Op ‘t Hoogveld in 2002 werd opgeleverd, is er destijds een landschapspark aangelegd. Een 
deel van het onderhoud valt onder de werkzaamheden van bewoners van Bronlaak. Er kwam echter de vraag om het 
park onderhoudsvriendelijker te maken en dat resulteerde in een werkgroep die met deze vraag aan de slag is gegaan.

Het beplantingsplan van het Landschapspark Op ‘t Hoogveld.

Aan de rand van Sint Tunnis loopt langs de Molenbeek een voet-
gangers- en � etspad. Dit pèdje is genoemd naar de Wanssume-
naar Henricus Siebers (1858-1917) die vanaf 1896 postbode was 
in Sint Tunnis. Siebers en zijn vrouw Anna vd Wielen woonden 
aan de Lepelstraat 31 (links voor het huidige viaduct). Van daar af 
liep Siebers elke dag naar Boxmeer om de post bij het station op 
te halen. Hij moest dan vanaf zijn huis dwars over het Hoogveld. 
Siebers zal wel niet ‘schriks’ over de bewerkte en ingezaaide akkers 
en weiden zijn gelopen en in zijn postuniform over het ‘gelint’ en 
de struiken zijn geklauterd. Op de kaart van Sint Tunnis uit 1860 
is er vanaf De Lepelstraat / Den Hoek midden over het Hoogveld 
een pad aangegeven. Vanaf de lichte knik loopt dit pad precies 
op de huidige Alexandriëstraat richting de Dr. Verbeecklaan. En 
als Siebers daar de weg overstak, de weg volgde en dan rechtsaf 

sloeg, kon hij zo doorstappen richting Boxmeer. Dit pad ligt niet 
op de plaats van het huidige Sieberspedje. Waar het Siebersped-
je dan wel ligt? Ja, ga dat tijdens een � etstochtje of een wande-
ling maar eens bekijken!

Rob Ermers en Harry Peeters, 
Heemkundekring Oelbroecks Heem

Oelbroecks Heem over...: 
Het Sieberspedje



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Visiedocument Centrumplan Sint Anthonis ter inzage

Wethouder Huub Bellemakers: “Het nieuwe MFA richt zich op 
alle inwoners van Sint Anthonis, van jong tot oud. Het blijft be-
langrijk om alert te blijven op de wensen van de inwoners en 
de ontwikkelingen in de samenleving. Oelbroeck wordt een 
modern centrum voor kennis, sport en ontmoeting.” 

Innovatief
Met de verbouwing in Oelbroeck wordt ook de bibliotheek 
aangepakt. De bibliotheek is momenteel al in het MFA ge-
huisvest, maar is minder goed vindbaar in een hoek van de 
accommodatie. In het nieuwe ontwerp krijgt de bibliotheek 
een centrale rol in het hart van de open ontmoetingsruimte. 
Cyril Crutz, directeur BiblioPlus: “De bibliotheek bestaat al lang 
niet meer alleen voor de uitleen van boeken. Inwoners van 
heel jong tot op hoge leeftijd bezoeken hun bibliotheek voor 

de collectie, voor een training, voor een activiteit of om in alle 
rust te werken of studeren. Met innovatieve nieuwe producten 
als het TechLab, Taalhuis en Geheugenhuis vormt de biblio-
theek een podium voor diverse maatschappelijke netwerken. 
Oelbroeck is voor BiblioPlus een prachtige locatie om al deze 
functies te kunnen combineren.”

Herindeling
Ook de aankomende herindeling speelt een belangrijke rol 
in de gemaakte keuzes. Wethouder Rob Poel: “Vanaf 1 januari 
2022 gaat de gemeente Sint Anthonis op in de veel grotere 
gemeente Land van Cuijk. De nieuwe gemeente wil een korte 
afstand tot haar inwoners blijven houden. Het is ook in het be-
lang van de inwoners dat voorzieningen, zoals de bibliotheek, 
in de kernen behouden blijven.”

Na de ingrijpende verbouwing zal de multifunctionele accommodatie (MFA) Oelbroeck ook als kenniscentrum een cen-
trale functie in Sint Anthonis blijven houden. De bibliotheek ondergaat een � inke metamorfose en wordt nog meer aange-
past aan de behoeften van deze tijd. 

Het visiedocument is een 68 pagina’s tellende, rijk geïllustreer-
de nota die bedoeld is om over in gesprek te raken met de 
inwoners. Zowel met de direct betrokkenen en aanwonenden, 
als met de inwoners van het dorp én de gemeente Sint Antho-
nis die in de toekomst gebruik zullen maken van een bruisend 
centrum. Het is nadrukkelijk geen document waarin deelplan-
nen tot in detail zijn uitgewerkt. Zover is het nog niet.

De gemeenteraad is op 4 maart in een besloten raadsbijeen-
komst uitgebreid geinformeerd over de plannen en ideeën. 
Die bijeenkomst was besloten omdat er nog onderhandelin-
gen gaande waren over bepaalde panden die van cruciaal 
belang zijn voor het mogelijk maken van het centrumplan op 
hoofdlijnen. Zo is onlangs garage van de Weem aangekocht 
door de gemeente. De gemeenteraad zal de visie in de raads-
vergadering van 3 juni behandelen. Dan zal dan ook de feed-
back van inwoners worden meegenomen.

Op de gemeentelijke website is een aparte pagina te vinden 
waar de komende periode informatie over het centrumplan 
én het visiedocument te vinden zijn. Ook is daar een reactie-
formulier beschikbaar waarmee inwoners hun eerste feedback 
kunnen geven op de plannen. Daarbij dient aangetekend te 
worden dat de deelplannen allemaal nog in de ontwerpfase 

verkeren en dat het in deze fase nog geen zin heeft om in de-
tail op de voorstellen in te gaan. Van inwoners wordt in deze 
fase gevraagd wat zij in grote lijnen van de plannen vinden. 
De formele wettelijke trajecten waarbij ook sprake kan zijn van 
zienswijzen en bezwaarprocedures volgen in een later stadi-
um wanneer deelplannen concreter worden ingevuld. 

Het visiedocument kunt u ook op het gemeentehuis inzien. U 
maakt daarvoor telefonisch een afspraak: (0485) 38 88 88. Kijk 
voor meer informatie op www.sintanthonis.nl/centrumplan.

Inwoners van Sint Anthonis kunnen kennis nemen van de zogenaamde ‘gebiedsvisie centrumplan Sint Anthonis’. In dit 
document staat beschreven hoe het college van B&W het centrum van Sint Anthonis de komende jaren op verschillende 
fronten wil opwaarderen. Ten aanzien van woningen, horeca, dorpsgezicht, voorzieningen, reuring op de Brink en meer. 
Het is een integrale visie waar inwoners zoveel mogelijk bij betrokken zullen worden. In eerste instantie op hoofdlijnen. 

Kenniscentrum in vernieuwd Oelbroeck



Meldpunt discriminatie Land van Cuijk

Niemand wil buitengesloten worden of onrechtvaar-
dig behandeld worden, zeker niet als dat is vanwege je 
afkomst, huidskleur, leeftijd, handicap, godsdienst, ge-
slacht of seksuele geaardheid. Mogen meedoen en mo-
gen zijn wie je bent is wezenlijk. 

Of het nu gebeurt bij het solliciteren, op school, op de werk-
vloer, bij het sporten of gewoon op straat, discriminatie is 
overal onacceptabel. Discriminatie is ook bij wet verboden: dat 
staat in Artikel 1 van de grondwet, in het Wetboek van Straf-
recht en in de gelijke behandelingswetgeving.
Discriminatie stopt niet vanzelf. Helaas melden de meeste 
mensen die discriminatie ervaren dit nog niet. Maar melden 
is belangrijk om discriminatie te stoppen. Maak het zichtbaar, 
maak het verschil en meld wel! Ook als je getuige bent van 
discriminatie of als je anoniem wilt blijven. Melders van discri-
minatie kunnen desgewenst rekenen op onafhankelijk advies 
en ondersteuning.
In het Land van Cuijk kun je een melding van discriminatie 
doen bij het Meldpunt discriminatie. Sociom voert deze taak 
uit in het Land van Cuijk. Je kunt Sociom op iedere werkdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer (0485) 
70 05 00 of via email: info@sociom.nl.
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“Naast opdrachtgevers uit tal van sectoren kunnen ook par-
ticulieren van onze diensten gebruik maken”, vertelt Dennis 
van den Berg. “Wij zijn beschikbaar voor allerhande grond-
werken. Naast het grondwerk voor riolering, verzorgen wij 
ook de complete aanleg daarvan. Ook het aanleggen van een 

infi ltratiesysteem behoort tot de mogelijkheden. Wij kunnen 
bovendien het grondwerk realiseren voor een nieuw aan te 
leggen tuin. We graven grond af, egaliseren of brengen waar 
gewenst niveauverschil aan op alle mogelijke manieren. Een 
vijver, zwembad of trampoline wordt met onze hulp moei-
teloos uitgegraven. We kunnen de tuin ook uitgraven voor 
grondverbetering of bestrating van tuinpad of terras. Oude 
struiken of stronken rooien we indien nodig, zodat alles er 
weer strak uit gaat zien. In de loop der jaren hebben wij al 
geholpen bij de tuinaanleg van zeer vele particuliere tuinen, 
maar ook bij tuinen van bedrijfsgebouwen en kantoren. Wij 
verzorgen ook een compleet pakket van grondwerk én be-
strating. Grote projecten worden machinaal gelegd. Dus of 
het nu gaat om een oprit, erfverharding, parkeerplaats of 
weg: u bent bij ons aan het juiste adres.” 
Voor meer informatie, neem een kijkje op de website www.
dvdberggrondwerken.nl of neem telefonisch contact op via 
06-28886541.

D. v.d. Berg grondwerken: vakkundig in al uw grondwerk
Vakkundige uitvoering van grondwerk is onmisbaar voor elk succesvol project! Bent u op zoek naar kwaliteit, vakkennis, 
zorgvuldigheid en jarenlange ervaring bij het  uitvoeren van grondwerkzaamheden, dan bent u bij D. v.d. Berg grond-
werken aan het juiste adres!



Column  |  Biblioplus

Woutertje
Als je die naam hoort, breng je die niet direct in verband met 
een prijs, maar meer met een leuk knulletje dat dribbelt op 
korte beentjes, de grote toekomst tegemoet.
Maar zet je achter Woutertje ‘Pieterse’, dan kom je bij de prijs 
voor het meest oorspronkelijke Nederlandstalige kinderboek. 
Een prijs die al sinds 1988 jaarlijks uitgereikt wordt. 
Maar wie was dan die Woutertje? Een Amsterdams jongetje 
met een enorme fantasie, waardoor hij regelmatig in botsing 
kwam met de kleinburgerlijkheid. Een manneke dat voor-
kwam in ‘Ideeën’ van Multatuli (uitgebracht in 1890!).  
En wat is er nu spannender in een kinderboek? Niet de gezapig-
heid van alledag, niet die kinderen die overal ‘ja, nee en amen’ 
op zeggen. Maar een boek dat breekt met traditie en morali-
teit. Gelukkig kwam in 2021 weer een boek bovendrijven dat 
aan die eisen voldeed: Hele Verhalen voor een Halve Sol-
daat. Geschreven door Benny Lindelauf en geïllustreerd door 
Ludwig Volbeda. Een boek dat jong, maar volgens de jury ook 
oud, meeneemt op een bloedstollende reis. Een beslist niet al-
ledaags boek, een boek dat je lezen moét. Jammer genoeg kun 
je nog niet de bieb binnenlopen met de vraag: ‘Heeft u het boek 
dat de Woutertje Pieterse prijs won?’. Maar, gelukkig: reserveren 
kan en je kunt het daarna ophalen bij de afhaalbibliotheek.

E.V.
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“Nadat ik gestopt was met mijn bedrijf in de evenementenbranche werd 
het tijd voor iets nieuws. Met elf jaar ervaring als medewerker van de voor-
malige PlusKlus/Fixet en ondernemer zag ik volop mogelijkheden met het 
leegstaande winkelpand aan de Dorpsstraat in Ledeacker. Mijn voorliefde 
voor houtproducten is altijd gebleven en de contacten met leveranciers 
heb ik altijd warm gehouden”, vertelt Carlo. “Zo is er inmiddels een rui-
me voorraad tuinhout, waaronder douglas en geïmpregneerd vuren en 
grenen. Daarnaast lever ik een uitgebreid assortiment houtproducten, 
balkhout en plaatmateriaal.” Ook aanverwante artikelen, elektra, verf, ge-
reedschap, bevestigingsmaterialen en bouwmortels ontbreken niet in het 
assortiment. Een ander belangrijk aspect is de service: Houthandel Lede-
acker biedt maatwerk in zagen, frezen, laser graveren/snijden en advies. 
Indien gewenst kunnen materialen ook thuisbezorgd worden.
Voor meer info: www.houthandelledeacker.nl en tel. 06 - 513 130 47. Volg 
Houthandel Ledeacker voor actueel nieuws en aanbiedingen op Face-
book en Instagram: @houthandelledeacker.

Carlo Schuijffel: van evenementenbranche naar houthandel
Begin februari 2020 opende Carlo Schuij� el Houthandel Ledeacker, net voor de eerste lockdown. Een spannende tijd 
volgde. Inmiddels een jaar verder weet menig klant zijn/haar weg weer te vinden naar Dorpsstraat 24 te Ledeacker.

Toestellen Zandseveld geplaatst

Onlangs zijn op het grasveld aan het Zandseveldpad de be-
weegtoestellen geplaatst. Begin april werd de ‘bouwput’ voor 
dit Vitale Kernen-project uitgegraven. Precies op de plaatsen 
waar de toestellen kwamen te staan, zijn gaten gegraven en is 
de ‘fundering’ voor ieder toestel gestort. Na het monteren van 
de toestellen werd de ondergrond weer aangevuld, waarna de 
beweegtuin klaar is voor gebruik.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.bloemenhuisdewingerd.nl www.autobedrijfzegersbv.nl

“Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, ben ik sinds september 2019 
gestopt met mijn kapsalon ‘Frank ‘s Haarmode’”, vertelt Frank Jans. “Momen-
teel ben ik werkzaam in de zorg, waar ik veel voldoening uit haal. Echter, 
mijn passie voor het kappersvak blijf ik toch behouden, daarom heb ik er 
voor gekozen om beide jobs te gaan combineren. Vanaf 1 mei bent u op 
woensdag en vrijdag van harte welkom voor alle kappersbehandelingen 
bij ‘Frank de Kapper’! Mijn salon bevindt zich op de eerste verdieping, hier 
dient u dus rekening mee te houden als u minder mobiel bent.”
Afspraken kunnen gemaakt worden vanaf dinsdag 14.00 uur omdat ik op 
maandag en dinsdag werkzaam ben op een andere locatie. Graag tot ziens!”

De (nieuwe) adresgegevens van Frank de Kapper:
Pelmolen36, 5841 BD Oploo
Tel: 06-18145722

Frank de Kapper combineert kappersvak met werken in de zorg

Tel: 06-18145722

Nadat Frank Jans in 2019 stopte als kapper, bleef zijn passie voor het kappersvak toch bestaan. Daarom neemt hij vanaf 
1 mei de schaar weer ter hand en opent hij zijn salon ‘Frank de Kapper’ in Oploo.

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!
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Sjef en Thea van de Weem nemen afscheid van huis en garage

Door Judith Driessen

De koffi  e staat al klaar en gelijk voel ik de warmte van deze 
mensen. Thea vertelt me dat ze alles op papier heeft staan om-
dat ze begrijpt dat ik niet alles kan onthouden. 
Sjef wist in de zesde klas al dat hij automonteur wilde wor-
den. In 1973 begonnen ze de garage in Sint Anthonis, later de 
uitbreidingen naar Venray en Boxmeer. Er volgden vele onder-
scheidingen van Mazda en Citroën. Door het hele gezin werd 
er met liefde aan gewerkt. Maar ook zij kenden hele diepe da-
len. In 1980 hadden ze een zwaar auto-ongeluk, in 1991 werd 
Thea getroff en door een ernstige ziekte en in 2000 en 2001 Sjef 
door een hersenbloeding en een herseninfarct. Na een zware 
revalidatie ging Sjef zich meer richten op zijn hobby: het res-
taureren van oude Citroëns. “De beste therapie voor lichaam 
en geest”, volgens Sjef. 
Alledrie de zoons zaten in het familiebedrijf. Hans in Venray, 
Marc in Boxmeer en Joost in Sint Anthonis. Ondanks dat Thea 
en Sjef wat meer afstand namen, konden ze het nog niet vol-
ledig los laten. Toen de projectontwikkelaar kwam praten over 
de sloop van de garage, vertelden ze dat ze hoopten op klei-
nere huizen voor de wat oudere inwoners van het dorp. 
Dit bood mogelijkheden voor de ontwikkelaar, voordat ze het 
wisten stonden op de bouwtekeningen al strepen door het 
huis. Anderhalf jaar hebben ze ernaar toegewerkt en konden 
ze eraan wennen dat ze het huis en de garage zouden gaan 
verlaten. 

“Het is goed zo,” zegt Thea. “We blijven in Sint Tunnis dicht bij 
de jongens wonen. We gaan kleiner wonen, zoals we al vaak 
besproken hadden.” 

Ik ga naar huis en ergens ben ik blij. Je weet dat er veel emotie 
zit in een bedrijf waar zo’n groot deel van je leven in zit, bijna 
50 jaar. Maar nu weet ik dat het goed is zo. Ze gaan genieten 
van de laatste jaren, in een kleiner huis, met minder werk en 
dat is wat deze twee mensen verdienen. Prachtmensen, waar 
ik zeker nog eens langs ga voor een bak koffi  e...

Al 48 jaar een begrip in het dorp, zeer binnenkort alleen nog een herinnering:  Autobedrijf Van de Weem en hun mooie 
witte huis. Wat doet dat met mensen die daar hun ziel en zaligheid in hebben zitten? Tijd om eens op de ko�  e te gaan 
bij Sjef en Thea van de Weem. 

Thea en Sjef van de Weem.

Kom tennissen bij TV Sint Tunnis
Tennis is groot in Nederland. Meer dan een miljoen mensen 
staan regelmatig op de tennisbaan (bijna 550.000 daarvan zijn 
lid van de tennisbond KNLTB). Iedereen kan leren tennissen. Ten-
nis is gezellig, het biedt voldoende uitdaging, is goed voor je ge-
zondheid, geschikt voor alle leeftijden, je hoeft maar met twee 
personen te zijn en je kan het je hele leven doen. 
In Stevensbeek liggen zes kunstgrasbanen die het hele jaar te 
gebruiken zijn om lekker buiten te sporten. Deze vereniging be-
staat al vanaf 1965 en is altijd op zoek naar enthousiaste leden. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te maken met 
tennis. Zo is er  bijvoorbeeld een zomerabonnement (ook zeer 
geschikt voor de zomerstop van andere sporten), de mogelijk-
heid om een keer mee te trainen en zodra het weer mogelijk is 
zullen er vrije inloopavonden georganiseerd worden. 
Wanneer u ook wilt ontdekken hoe leuk tennis is, neem dan 
contact op met de vereniging! Ga naar www.tvsinttunnis.nl voor 
meer informatie.

Gratis compost minimilieustraat
U kunt vier zaterdagen gratis compost afhalen op de mini-
milieustraten (op moment van verschijnen van deze Trots zijn 
dit nog drie zaterdagen). Het gaat nog om de volgende zaterda-
gen: 1 mei, 8 mei en 15 mei.
Op de milieustraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis com-
post halen. De minimilieustraat van de gemeente Sint Antho-
nis is gevestigd aan Molenveld 7 in Wanroij. Deze is open op 
zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur. De compost is alleen voor 
particulieren bestemd en wordt los verstrekt. Aanhangers, em-
mers, kuipen en zakken kunt u zelf vullen met gratis compost. 
Neem hiervoor een eigen schop mee. Per keer mag u maximaal 
1 m3 (1000 liter) meenemen. Wij vragen u om bij uw bezoek aan 
de minimilieustraat de bestaande coronamaatregelen te hand-
haven: houd 1,5 meter afstand, kom niet naar de milieustraat als 
u (milde) klachten heeft en volg de aanwijzingen van het perso-
neel op. Kijk voor meer informatie op www.afvalaanbieden.nl of 
neem contact op met de afvalinfolijn via (0485) 33 83 52. 
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Enige tijd geleden was de brandweer nodig bij mijn buur-
man. Toen ik enige tijd later de brandweerman sprak over 
de gebeurtenis kwam ook mijn woonsituatie ter sprake. 
Omdat hun actie in de avond was, kwam er ook ter sprake 
dat ze soms te lang naar het juiste adres moesten zoeken.
Thuisgekomen ontdekte ik dat vanaf de weg ook bij mij 
geen huisnummer te zien was.
Ik besefte ook dat de ingang van de woning niet op een lo-
gische plaats was. Heb dus zelf voor een goed huisnummer 
gezocht op het internet. Ik kwam op een site van een oud-
ambulancebroeder die dit regelmatig meemaakte en dus 
is begonnen is met een webshop voor goede re� ecterende 
huisnummers: www.huisnummer.nl.
Het huisnummer moet vanaf de weg dag en nacht zowel 
van links als van rechts komend goed zichtbaar zijn. 
Tot slot een compliment aan de gemeente Sint Anthonis, 
na de melding op www.verbeterdebuurt.nl werd er binnen 
een week een verwijzingsbord geplaatst.

Doe er wat mee, het kan zomaar te laat zijn!

Naam initiatiefnemer bekend bij redactie

Ingezonden

Om te overdenken of juist actie 
te ondernemen

Jacko Beerkens stukadoorswerken bestaat nu alweer 17 jaar. “Mijn moe-
der heeft me jarenlang geholpen met de administratie. Uiteindelijk heeft 
mijn vrouw Susan deze rol overgenomen en kan ik me helemaal richten 
op mijn klanten en mijn werk. Mijn werk bestaat vooral uit het stuken van 
verbouwingen bij particulieren. Mijn drijfveer is om van elk project iets 
moois te maken. Onder andere met mijn broer Emiel Beerkens, die een 
timmer -en metselbedrijf heeft, werk ik regelmatig samen om de dromen 
van de klanten waar te maken. De stukwerkzaamheden worden door 
mijzelf gedaan en wanneer ik een klus niet alleen aankan, neem ik een 
collega stukadoor mee. Elke klus begint dus met goed overleg, goede 
organisatie en afspraken nakomen. Voor geordend werk, netheid en een 
opgeruimde klus ben je bij ons aan het juiste adres! Voor meer informatie 
over ons bedrijf kunt u bellen met 06-13067041.”

Op de foto: Jacko Beerkens en zijn vrouw Susan.

Het verhaal achter Jacko Beerkens Stukadoorswerken
“Op 17-jarige leeftijd ben ik gaan werken voor een stukadoorsbedrijf in Uden. Het werken met de handen beviel mij 
beter dan het studeren. Uiteindelijk heb ik zes jaar voor dat bedrijf gewerkt. Met de hulp van mijn ouders ben ik op mijn 
23e mijn eigen bedrijf begonnen”, vertelt Jacko Beerkens.

‘Bloedzuster’ enthousiast ontvangen

De debuutroman van de Sint Tunnisse auteur Anita Kroef, 
‘Bloedzuster’, wordt zo enthousiast ontvangen door le-
zers, dat het boek binnen drie maanden na het verschij-
nen ervan een tweede druk heeft. Daarnaast is het boek 
sinds maart 2021 verkrijgbaar als e-book.  

De literaire thriller speelt zich deels af in Zuid-Afrika en deels 
op het Brabantse platteland. Het is een beeldend geschreven 
verhaal, de lezer wordt meegenomen in de omgeving die on-
losmakelijk verbonden is met de gebeurtenissen. Verrassende 
wendingen, emoties van de personages en de prachtig be-
schreven setting maken dit debuut tot een succes. Met zijn ver-
rassende plot en goed uitgewerkte personages is ‘Bloedzuster’ 
een meeslepend verhaal dat zijn weg naar lezers weet te vinden. 
Anita Kroef (1969) groeit op op de boerderij van haar ouders in 
Stevensbeek. Als kind schrijft ze korte verhalen en gedichten en 
is ze een echte boekenwurm. Haar beroepsadvies op de lagere 
school luidt al ‘schrijfster’. 
Door de boeken van de Zuid-Afrikaanse auteur Wilbur Smith – 
enkele van de vele door Kroef verslonden boeken – raakte ze 
gefascineerd door het continent Afrika. Als volwassene maakte 
Anita kennis met de verschillende bevolkingsgroepen en cultu-
ren van diverse Afrikaanse landen. 
Lange tijd verdween het schrijven naar de achtergrond, maar 
in 2019 besloot ze haar jeugddroom om te zetten in daden. Dit 
resulteerde in ‘Bloedzuster’. 
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Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3  |  Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl

www.verbeterdebuurt.nl

www.samensintanthonis.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

Op stap met de Vrijwillige Weidevogelgroep Sint Anthonis

Door Ronald Korsten

Maar een nest mag je het amper noemen. Wat verdord gras 
of riet ligt in minimalistische omtrekken op het land en daar-
tussen liggen de vier kievitseieren. “En deze week moeten ze 
eigenlijk uitkomen”, aldus Hans Stiphout. “Als we geluk hebben, 
gaan we de eerste jongen vandaag zien!” 
Als de boer over het land rijdt, ziet hij door de stokjes direct 
waar hij alert moet zijn. Hans: “En het moet me van mijn hart, 
dat ik nog nooit heb meegemaakt dat een boer moeilijk deed, 
wanneer we vroegen of we zijn land mochten betreden om 
de nesten te markeren.” Naast de kieviten, richt de werkgroep 
zich vooral op grutto’s, scholeksters en wulpen. “Welke is ook 
alweer de wulp?”, vraag ik Hans. “Heel gemakkelijk te onthou-
den, de snavel van de wulp wijst naar zijn gulp”, is zijn gevatte 
antwoord. Echter, in heel het gebied van deze weidevogel-
groep zijn dit jaar alleen de kieviten gesignaleerd. Onze hoge 
zandgronden zijn niet ideaal voor weidevogels. 
In 1999 is de weidevogelgroep gestart met destijds ongeveer 
20 leden. De werkzaamheden zijn geheel vrijwillig en je mag 
zelf weten hoeveel energie je er in stopt. Van maart tot en met 
mei vinden de inspecties plaats. Indien je de nesten markeert 
zal een hoger percentage kuikens vliegvlug worden. Komen 
de eieren uit, kunnen de stokjes weer meegenomen worden. 
“Natuurlijk moesten wij ook leren de nesten te ontdekken. In 
mijn eerste jaar heb ik een nest platgelopen. Daar ben ik toen 
wel een paar dagen ziek van geweest.” Hans vervolgt: “We zijn 
erg blij dat het waterpeil overal weer wat hoger staat. En ook 
de akkerranden met wildboeket zorgen voor meer insecten, 
het voornaamste voedsel van de weidevogels.”

“Het is jammer dat we intussen nog met slechts twee perso-
nen de weidevogelgroep bemannen. Maar wellicht zijn we 
ook niet zo bekend. Geïnteresseerden mogen zich bij mij aan-
melden: 06-12782898. Ze mogen altijd vrijblijvend een keertje 
meelopen.”
En ‘de oogst’ van vandaag? We hebben liefst acht kievitkuikens 
gezien! En bij één ei kon je zien dat de volgende er ook aan zat 
te komen. Erg bijzonder om dit van zo dichtbij te mogen zien!

Ik moet drie keer kijken, maar dan zie ik inderdaad het kievitsnest. Een akker met net uitkomende lelieplanten vormde 
ons � etsdoel voor vandaag. Eerder hebben de vrijwilligers van de weidevogelgroep stokjes geplaatst ter hoogte van de 
nesten in dit perceel. 

Hans Stiphout toont een van de kievitkuikens.
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De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend 
van 5 juni. Kopij aanleveren kan t/m 20 mei per e-mail 
via redactie@trotssinttunnis.nl.

In Sint Tunnis is een nieuw wijkje gebouwd aan de Staat, de 
bewoners zijn inmiddels in hun nieuwe huizen getrokken. De 
gemeente vraagt onze vereniging regelmatig of we nog ideeën 
hebben voor nieuwe straatnamen. In het geval van het nieuwe 
wijkje was dat zeker het geval. Sinds enige tijd zijn de historische 
overdrachtsakten van ons dorp vanaf de 17e en 18e eeuw bij het 
Brabants Historisch InformatieCentrum (BHIC) heel goed on-
line toegankelijk. Hierdoor is het doen van historisch onderzoek 
veel gemakkelijker geworden. Toch blijft het puzzelwerk. Schuin 
tegenover het gebied waar het nieuwe wijkje ligt, lag in de 18e 
eeuw een gebied dat Den Vogelscamp of Vogel Camp genoemd 
werd. Er zijn daarvoor een aantal bewijsplaatsen gevonden, de 
oudste dateert uit 1732, de meest recente uit 1818. 
Hoe weten we dat Den Vogelscamp daar gelegen was? Dat is 
een kwestie van puzzelen. Het moderne kadaster begint pas 
in 1832. In 1785 verkopen Mathijs Jans en zijn vrouw Peternel 
Jans-Thomesen een stuk akkergrond op ‘Den Vogelskamp’, 
groot zes morgen. Het stuk grenst volgens de akte aan de 
windmolen (oost) aan een perceel in het bezit van Peter van 
Kalker (west). Dat zegt niet veel. Waar de windmolen was, is 
wel bekend (aan de Meulestraot). En ook de ligging van de 
grond van Van Kalker is gemakkelijk te bepalen. Peter van Kal-

ker en Johanna Wilbers hadden een zoon Cornelis, geboren in 
1759. In 1832 was die 73 jaar oud. Uit het kadasterregister van 
1832 blijkt dat Cornelis Van Kalker de nummers C 410-412 op 
zijn naam had. En wat betekende Den Vogelscamp eigenlijk? 
Dat weten we nog niet, maar wel zijn er meerdere oude Vogels-
kampen in Nederland.
Kortom, de historische Den Vogelscamp lag niet exact op dezelf-
de plaats als het nieuwgebouwde wijkje. Maar toch dichtbij ge-
noeg om deze mooie, oude benaming nieuw leven in te blazen.

Heemkundevereniging Oelbroecks Heem,
werkgroep Toponiemen

Rob Ermers en Harry Peeters

Oelbroecks Heem over...: 
Den Vogelscamp

Dagbesteding De Huuskamer brengt bezoek aan de schaapskooi 
Dagbesteding De Huuskamer bracht een bezoek aan de 
lammeren bij de schaapskooi in de Staatsbossen. Gasten 
en bezoekers konden de mooie zonnige lentedagen voor 
Pasen niet weerstaan. 

De tuinstoelen en de koffi  ekannen werden gepakt voor een 
picknick in de Staatsbossen. In overleg met de boswachter werd 
toestemming verkregen om geheel coronaproof met de gas-
ten de lammeren te bezoeken. Deze waren nog tot na Pasen 
te zien rondom de schaapskooi. Heerlijk zittend met een kopje 
koffi  e en een glaasje bowl werd genoten van alle schapen met 
lammeren. Het geblaat van de schapen riep de nodige moeder-
gevoelens op en leverde ook mooie verhalen van vroeger op. 
De nieuwsgierigheid van de lammeren en de mogelijkheid tot 
even een kleine aai waren de kleine pareltjes tijdens het bezoek. 
Ook de aanspraak en de gesprekken van andere bezoekers wa-
ren erg leuk en positief: even gewoon een praatje doet de mens 
goed. Kortom, een heerlijk uitstapje ‘gewoon’ in het mooie Sint 
Tunnis. Dank gaat uit naar boswachter Janneke en Staatsbosbe-
heer die het mogelijk gemaakt hebben dat men toch even met 
de bussen naar de schaapskooi mocht rijden. De gasten heb-
ben enorm genoten en heerlijke zonnige vitamines opgedaan! 


