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Ik had u graag op 1 of 2 januari in het vernieuwde Oelbroeck 
ontmoet. En u vervolgens van harte welkom geheten op de 
Nieuwjaarsreceptie van onze Dorpsraad. Maar ook een harte-
lijk welkom in het jaar 2022, in de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk en in het prachtig verbouwde Oelbroeck. Ik had graag 
met u getoost op de gezondheid van uzelf en iedereen die u 
dierbaar is.

Maar het kan gewoonweg niet. Corona houdt ons nog steeds 
in haar greep en in zulke groten getale bijeenkomen is vragen 
om problemen, van welke aard dan ook. Het cabaret ‘Iets van 
NIKS’ stond er al helemaal klaar voor, ook voor hen is het een 
grote teleurstelling u niet te kunnen ontmoeten, zo live in een 
bomvolle en sfeervolle zaal. Met een terugblik op het afgelo-
pen jaar en voorspellende vooruitblik hadden zij meteen één 

van de mooiste ontmoetingen van Sint Tunnis kunnen mar-
keren.

Het is nu eenmaal niet anders, we kiezen uiteraard voor vei-
ligheid en gezondheid, voor alle bezoekers, medewerkers en 
betrokkenen. Daarom spreek ik hier maar de oprechte wens uit 
dat het u allemaal goed gaat in het nieuwe jaar. Blijf voorzich-
tig en let een beetje op elkaar, dan komt er echt een tijd dat we 
elkaar weer kunnen ontmoeten. Is het niet in Oelbroeck, dan is 
het wel op de Bruisende Brink. Hopelijk tot snel. 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Er komt een tijd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten
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FINN. In vele mooie stof- en 
leerkwaliteiten leverbaar. 
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MAATWERK IN ZITCOMFORT
Eigentijdse hoekzitcombinatie LIAM uitgevoerd in een mooie exclusieve 
vintage stof. Ook leverbaar in andere stoffen. De hoekzitcombinatie 
heeft een heerlijke comfortabele zit en is verkrijgbaar met 2 poothoogtes 
in zwart en chroom. 

Zoals afgebeeld in de afmetingen
233 x 281 cm
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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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Wat gebeurt er met het gemeentehuis van Sint Antho-
nis? Wie gaat het kopen en wat gaat de koper er daarna 
mee doen? Veelgestelde vragen in Sint Anthonis. Voor 
de potentiële kopers was vooraf al duidelijk dat de ge-
meenteraad bepaalde eisen heeft gesteld aan de wijze 
waarop het gemeentehuis in de toekomst zal worden 
ingericht.
 
Het college van B&W heeft besloten om de verkoop van het 
gemeentehuis op te de-
len in twee fasen.
In fase 1 hebben zich po-
tentiële kopers kunnen 
melden. Zij hebben hun 
voorstellen bekendge-
maakt aan het college. Er 
waren zeven potentiële 
kopers. Daarvan voldeden 
er vier aan de vooraf ge-
stelde voorwaarden. 

Lees verder op pagina 4.

In de 27 jaren dat Sint Anthonis als zelfstandige gemeente 
heeft bestaan, hebben Toine Gresel (1994 tot 1997), Jos Ver-
beeten (1998 tot 2009), José van Gorp-van der Ven (2009 
tot 2010), Marleen Sijbers (2010 tot 2019) en huidige burge-
meester Marcel Fränzel (2019 tot 2022) als burgermoeder of 
burgervader aan het hoofd van het college gestaan. Omdat 
de gemeente nog relatief jong is, bleek het mogelijk hen al-
len bij elkaar te roepen voor een gezamenlijk afscheid. 
Nog een laatste keer hebben zij hun opwachting gemaakt in 
de vertrouwde collegekamer, waar zij met elkaar herinnerin-
gen ophaalden aan hun tijd als burgemeester. Iedere burge-
meester had eigen herinneringen, die zijn of haar periode als 
burgemeester kenmerkten. 

Een meer toepasselijke locatie voor het afscheid was er bijna 
niet te vinden: bij het eetcafé De Drie Burgemeesters hebben 
de burgemeesters een toost uitgebracht op het einde van 
een gemeente. 

Januari 2022 | nr 22 3

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

Redactie: Ellen van den Berg, Arie Cornelissen, Judith
Driessen, Jos van Duren, Monique Gerrits, Ronald 
Korsten, Hella Kuijpers, Henny Lenkens, René Teunissen, 
Rian Weemen

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

Het komt niet vaak voor dat alle burgemeesters die een gemeente ooit gekend heeft, bij elkaar zijn. In Sint Anthonis 
was dit op 10 december zo gepland. Helaas moest voormalig burgemeester Marleen Sijbers door coronabesmetting 
verstek laten gaan. De aanwezige burgemeesters haalden herinneringen op aan de op dat moment nog zelfstandige 
gemeente Sint Anthonis. 

Burgemeesters van Sint Anthonis halen herinneringen op

Voor de Drie Burgemeesters: Jos Verbeeten, José van Gorp-van der 
Ven, Marcel Fränzel en Toine Gresel.

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen! Wat gaat er gebeuren met het 
gemeentehuis van Sint Anthonis?



“Stap in de wereld van ANNO2015 en ervaar het gevoel van thuiskomen”

Woon & Lifestyle

ANNO2015 By me design
Dorpsstraat 3
5846 AB  Ledeacker
Tel. 06-21357472
www.anno2015.com
anno2015bymedesign@gmail.com

Openingstijden:
Maandag:  op afspraak voor interieuradvies
Dinsdag:   op afspraak voor interieuradvies
Woensdag:            10.00 -17.00 uur
Donderdag:           10.00 -17.00 uur
Vrijdag:         10.00 -20.00 uur
Zaterdag:        10.00 -17.00 uur
Koopzondagen:   12.00 -17.00 uur (deze staan vermeld op de website)

Overleden op 26 november 2021

          Wim Kuijpers

               Hij is 79 jaar geworden.

Vervolg van pagina 3: ‘Wat gebeurt er met het gemeentehuis van 
Sint Anthonis?’

Om te komen tot een keuze voor één van de vier kopers heeft 
het college gekozen voor een tweede fase waarin een verdie-
pingsslag gemaakt zal worden. Daarin ligt de nadruk op de 

vraag hoe inhoud wordt gegeven aan het initiatiefvoorstel van 
de raad waarin staat hoe de raad de toekomst van het gemeen-
tehuis vorm gegeven wil hebben. Daarna zal, na advisering door 
de dorpsraad en een delegatie uit de raad, gekozen worden 
voor de ontwikkelaar met de beste uitkomst voor de gemeen-
schap van Sint Anthonis. 
Vanwege de herindeling was het niet meer mogelijk om fase 2 
af te laten ronden door het  gemeentebestuur van Sint Antho-
nis. Zorgvuldigheid gaat hier boven snelheid. Daarom is het de-
fi nitieve besluit voor de keuze van de koper van het gemeente-
huis van Sint Anthonis  doorgeschoven naar de gemeente Land 
van Cuijk. Nog steeds op basis van de door raad en college van 
de gemeente Sint Anthonis vastgestelde criteria.

Lezerspost!
Wilt u iets delen met de lezers van Trots Sint Tunnis? Dat kan 
in de rubriek ‘Lezerspost’! Het kan gaan om een geboorte, hu-
welijk, overlijden of een andere gebeurtenis, maar ook zomaar 
een mooi, leuk, verrassend of ontroerend moment. Stuur 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!

Kerstmuziek op de Brink
Wat een verrassing zondag 19 december op De Brink. Er 
werden kerstliederen gespeeld door enkele jeugdleden met 
ouderen van de harmonie. Heel gezellig en een leuk initiatief.

Jo en Leo van Els
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De eerste duim van het jaar 2022 gaat naar Martien van Dom-
melen. Martien is in Sint Tunnis bekend als de fotograaf die 
vanuit zijn scootmobiel bij heel veel evenementen in Sint Tun-

nis paraat is en prachtige foto’s maakt.
Menigeen heeft hem al gecompli-
menteerd met zijn foto’s na een wed-
strijd van DSV, van de kerststal, het 100-jarig jubileum van 
muziekvereniging Sint Cecilia, de intocht van Sinterklaas, de 
Zonnebloem, de foto’s van de kinderbouwweek en de sport-
dag op de Brink. En ga zo maar even door. Martien doet velen 
een groot plezier met zijn activiteiten. Hij verheft zijn passie 
zelfs tot kunst. Hij is lid van de Kunstkring en heeft meerdere 
prijswinnende foto’s achter zijn naam staan. 
Maar Martien doet en deed nog veel meer als vrijwilliger. Zo 
zat hij ongeveer 15 jaar in het jeugdbestuur van DSV en orga-
niseerde hij jarenlang samen met Tars het Oelbroeck-toernooi. 
Ook was hij bestuurslid van het Platform Gehandicapten. Te-
genwoordig is hij, naast de vele fotografi e-activiteiten, secreta-
ris van fotoclub Kiekus uit Wanroij. 
De duim en de bloemen gaan daarom deze maand naar deze 
optimistische en positief ingestelde inwoner van Sint Tunnis. 
Zijn inzet en levenshouding zijn erg inspirerend.

Sint Tunnis is Trots op: Martien van Dommelen

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’.  

Wijziging van dag en op korte termijn ook locatie oud papier inzameling 
Per januari 2022 vinden er belangrijke wijzigingen plaats 
rondom de oud papier inzameling door Muziekvereni-
ging Sint Cecilia in Sint Anthonis en Ledeacker. 

Vanwege het afl opende huidige contract eind 2021, heeft er 
een aanbesteding vanuit de nieuwe gemeente Land van Cuijk 
plaatsgevonden. Muziekvereniging Sint Cecilia is blij de inza-
meling te kunnen voortzetten, maar het heeft helaas ook ge-
leid tot onvermijdelijke aanpassingen voor de inzameling.
Door gestegen transporttarieven en de nieuwe contractvor-
ming vinden er wijzigingen plaats rondom de tijdelijke con-
tainers. 
De wekelijkse container op de zaterdagochtend aan de Rem-
mensberg verschuift naar de woensdagen. Hier zal tussen 
15.00 en 18.00 uur hulp aanwezig zijn vanuit de vrijwilligers 
van de muziekvereniging.
De maandelijkse container op de zaterdagen in Ledeacker 
komt helaas te vervallen in verband met te hoge kosten.
Gezien de voorgenomen bouwplannen op de Remmensberg 
gaat Sint Cecilia in overleg met de gemeente kijken naar een 

nieuwe locatie voor later in 2022.
De permanente containers bij Boerderijwinkel Verdaasdonk 
zullen ongewijzigd blijven. Daar kunt u van maandag tot en 
met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur terecht.
Muziekvereniging Sint Cecilia vertrouwt op uw medewerking 
en blijft uw oud papier (zonder vervuiling en afval) graag ont-
vangen!
Mocht u vragen rondom de oud papier inzameling hebben, 
dan kunt u per e-mail contact opnemen via oudpapier@
mvsintcecilia.nl.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

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

Nieuwjaarsnieuwtjes
Het begin van het nieuwe jaar 2022 is bijzonder. Het nieuw-
jaarscabaret van NIKS afgelast, dus SNIK. Door het omikron-
virus weer een harde lockdown. Wetende dat er nog negen 
letters in het Griekse alfabet beschikbaar zijn tot we bij omega 
zijn, de laatste letter, hebben we nog wat te goed. 
Over de vernieuwde Brink ge� etst waar de bouw van de nieu-
we kiosk nog bezig is en passend in de tijd van de oude kiosk 
is er aan het balkon van het te koop staande gemeentehuis 
een foto geplaatst met het oude gemeentehuis, de oude la-
gere  jongensschool en rechts de uitbouw van de Zwaan en 
het begin van Dancing Bos. Is er een nostalgisch verlangen?    
Bij het vernieuwde MFA Oelbroeck even gesnu� eld. Je wordt 
welkom geheten door twee dames bij de ontvangst, een gast-
vrouw van het MFA en een, tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek, als wegwijs in letterland. 
De bibliotheek ziet er goed uit met een � inke oppervlakte. Er 
zijn zelfs intieme spreekkamers waar een literaire afspraak 
mogelijk is. De gang bij de toiletten geeft nog geen dames- of 
herentoilet aan; komt dit nog of is het de nieuwste vorm van 
genderneutraliteit. Maar op het, naar ik aanneem, herentoi-
let hangen wel de bekende wandplasbakken. De grote zaal 
oogt ruimtelijk met verlaagde plafondlampen. Opmerkelijk is 
de grote bar die ver de zaal in steekt met drie tappunten. Men 
wil het bar gezellig maken. Een enigszins gebogen smallere 
bar over de halve breedte van de achterzijde was passender 
geweest. De kleurstelling van de grote wanden met mint-
blauw doet koud aan. Mijn voorkeur zou naar een warmere 
lichtbeige- of leverkleur zijn gegaan. Deze mintblauwe kleur 
zie je in zuidelijke landen om een koelere uitstraling te geven. 
Tussen de sportzaal en bibliotheek een gezellige bar met een 
grote stamtafel en andere zitjes. Als de gasten van de grote 
zaal naar de middenbar willen, zullen ze wel een literaire weg 
door de bibliotheek dienen af te leggen.                           
Nog even over Den Vogelscamp bij De Staat als nieuwe straat 
met negen geschakelde woningen waarvan er twee na een 
half jaar te koop staan. Zou de naam De Duiventil beter pas-
sen?                                     

mama

Lintjes en erepenning uitgereikt bij laatste raadsvergadering
Raadsleden Marianne Bruijsten en Jan Suijkerbuijk ont-
vingen tijdens de laatste raadsvergadering van de ge-
meente Sint Anthonis op donderdag 16 december een 
Koninklijke Onderscheiding voor hun verdiensten. Thei 
van Els ontving uit handen van burgemeester Marcel 
Fränzel de erepenning.

Vanwege de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2022 was 
de laatste raadsvergadering van de gemeente Sint Anthonis 
op 16 december het daadwerkelijke vertrek van Marianne 
Bruijsten uit Ledeacker en Jan Suijkerbuijk uit Wanroij. 
Marianne is voor het CDA zowel raadslid geweest bij de ge-
meente Oploo als bij de gemeente Sint Anthonis. Naast haar in 
totaal elf jaar raadslidmaatschap is zij actief - geweest en nog 
steeds - voor de tennisvereniging, KNLTB en het onderwijs. 
Jan Suijkerbuijk is namens het CDA dertien jaar een betrokken 
raadslid geweest. Hij heeft naast zijn raadslidmaatschap een 
belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming in 2015 van lo-
geerhuis De Parel van Sint Anthonis. In oktober 2016 werd hij 
voorzitter van De Parel. In die hoedanigheid heeft hij een cruci-
ale rol gespeeld in de verhuizing van De Parel van de Breestraat 
naar het klooster aan de Brink. 
De 89-jarige Thei van Els ontving in de afsluitende raadsverga-

Thei van Els ontving uit handen van de burgemeester de erepenning.

dering van de gemeente Sint Anthonis uit handen van burge-
meester Marcel Fränzel de erepenning van de gemeente Sint 
Anthonis. Samen met zijn, in oktober van dit jaar overleden,  
broer Piet volgde Thei jarenlang de raadsvergaderingen vanaf 
de publieke tribune. Ze werden vaak  ‘De senaat van Sint Tun-
nis’ genoemd.



www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthonis.nl 

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

De Dorpsverbindershelpen je graag! 

www.vindfinancieeladvies.nl

Stevensbeekseweg 4A     5845 ER Sint Anthonis     T. 0485  - 32 52 59    M. 06 - 13 06 70 41
arie.klomp@home.nl  |  0485-383385

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl
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Kunstkring Sint Anthonis gaf de pen door aan Vrijwillige Thuis-
hulp. Ik ben op bezoek bij Marianne Folkeringa en Thea van Haa-
re, voorzitster en secretaris van deze stichting.

Wanneer is de stichting opgericht en met welk doel?
“De stichting is in februari 1993 opgericht. Het is een hulp-
dienst die werkt ter ondersteuning van zelfstandig wonende 
ouderen, hun mantelzorgers en familie, of voor iedereen die 
op korte termijn hulp nodig heeft en waarvoor niemand in 
de familie- of kennissenkring beschikbaar is”, zo vertelt Ma-
rianne. 

Aan wat voor hulp moet ik dan denken?
“Nou, de hulpvraag is heel divers. Je kunt bijvoorbeeld den-
ken aan meegaan naar een afspraak in het ziekenhuis, arts, 
therapie of zelfs de kapper. Maar ook het afhalen van medicij-
nen of de boodschappen doen. Soms zelfs voor gezelschap 
houden of mee gaan met een uitstapje”, vertelt Thea. 

Hoe werkt de stichting?
“Mensen met een hulpvraag kunnen van maandag tot en met  
vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur bellen naar 0485-820993, om 
daar de hulpvraag neer te leggen. Aan de telefoon zitten co-
ordinatoren van de stichting, die een vrijwilliger gaan zoeken 
bij de hulpvraag. De stichting bestaat uit 25 vrijwilligers, in-
clusief het bestuur. Dit hebben we ook wel nodig want we 
zijn een voorbeeld van fl exibel vrijwilligerswerk. De vrijwil-
ligers geven aan wanneer ze inzetbaar zijn. Dit houdt in dat 
we de vrijwilligers niet het gevoel willen geven dat ze ergens 
aan vast zitten.”  

Hoeveel hulpaanvragen krijgen jullie per jaar?
“Gemiddeld wordt er 400 keer per jaar een vrijwilliger ingezet. 
Soms ontstaat er een band tussen de vrijwilliger en de aanvra-
ger en dat is mooi om te zien, maar we willen wel altijd dat de 
aanvragen blijven lopen via de contactpersoon. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Behalve de kosten die anders ook wer-
den gemaakt, zoals de parkeerkosten of kilometervergoeding. 
Voor de vrijwilligers hebben we per jaar twee algemene verga-
deringen. Tijdens deze vergaderingen laten we soms een spre-
ker komen over dementie of positieve gezondheid. Wij vinden 
dit als stichting erg belangrijk. Je kunt niet zomaar vrijwilliger 
worden. Geheimhouding, discretie en sociaal contact zijn erg 
belangrijk. Dit is niet voor iedereen weggelegd.”

Kan iedereen hulp aanvragen?
“Jazeker’, zegt Marianne, “iedereen binnen de gemeente die 
met een hulpvraag zit, kan een aanvraag doen. Wanneer wij 
kunnen ondersteunen, doen wij dat met veel liefde en ple-
zier.” 

Wat moeten we nog weten?
“Wat een moeilijke vraag”, zegt Marianne. “Eigenlijk niks, de 
stichting bestaat al 28 jaar maar in die jaren is er nauwelijks 
iets veranderd. De naam Thuishulp is voor mensen misschien 
soms verwarrend. Wij zijn geen professionals op verzorgend, 
technisch of huishoudelijk gebied. Wij zijn vrijwilligers die 
mensen ‘uit de brand’ helpen”, vertelt Thea.

Aan wie geven jullie de pen door?
“Rijvereniging Sint Martinus en ponyclub Saxe Gotha.”

Onderweg naar huis besef ik dat ik er eigenlijk nooit bij stil heb 
gestaan. Als iemand binnen ons gezin hulp nodig heeft, dan zijn 
we er voor elkaar. Maar niet iedereen heeft dat geluk en is daar-
door soms afhankelijk van ‘een vreemde’. Sint Tunnis mag er trots 
op zijn dat we vrijwilligers hebben die er graag voor die mensen 
willen zijn en als vanzelfsprekend hulp bieden.

Contactgegevens Vrijwillige Thuishulp Sint Anthonis
T. 0485-820993  |  st.vrijwilligethuishulp@gmail.com

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

Wat is een dorp zonder verenigingen? Een organisatie die meestal gerund wordt door vrijwilligers, waar leden hun hobby of sport kun-
nen uitvoeren, samen met anderen of alleen. Sint Tunnis kent veel verenigingen. Grote maar ook wat kleinere verenigingen, wellicht zelfs 
verenigingen waar u het bestaan niet eens van kende. Daarom gaat Judith Driessen elke maand op pad voor de rubriek ‘Dries wil weten...’ 
waarin in elke uitgave van Trots Sint Tunnis een vereniging voor het voetlicht wordt gebracht. 

De hulp die de Vrijwillige Thuishulp aanbiedt is heel divers. Denk 
bijvoorbeeld aan vervoer naar een afspraak.



www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

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

• GR AFISCH ONT WERP    • I LLUSTR ATIES

• DRUKWERK    • CRE ATIE VE CADE AU TJES

MIKS® | Karin van de Wardt
Grotestraat 36  |  5841 AB  Oploo
www.dejuistemiks.nl
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Deze a� evering schrijven we over iets heel anders uit de ge-
schiedenis van St Tunnis.
 
Op 18 februari 1756, om 8 uur ’s morgens, schudde het ledi-
cant van de Sint Tunnisse gerechtsbode Arnold Ebben (1704-
1761) en zijn vrouw Jenneke Driessen (1721-?), de dochter van 
schoolmeester Wolter Driessen. Het ging er zo hevig aan toe, 
dat de ruiten (glaase) van huize Ebben trilden in de kozijnen.
Voordat ge allerlei dingen over het echtpaar Ebben gaat 
denken: die morgen was er een aardbeving (Aertbeeuijn, zie 
plaatje) met het epicentrum in Düren, niet ver van Aken. De 
beving had een vermoedelijke kracht van 6,4 op de schaal van 
Richter, zo is achteraf gereconstrueerd.
In Düren vielen slechts vier doden, maar de materiële gevolgen 
waren enorm: stenen gebouwen raakten vernield, ook in Aken 
en Keulen. De aardbeving werd tot in Amsterdam gevoeld, 
waar onder kerkgangers paniek uitbrak. Voorzover bekend 
was er in Sint Tunnis geen schade.
Onbekend waren aardbevingen in die tijd zeker niet, want op 
18 september 1692 (Verviers, kracht 6,1) en op 26 december 
1755 (Lissabon, kracht 9!) waren er al sterke aardbevingen 
geweest met veel slachto� ers en zeer grote schade. En op 15 
januari 1756, kort voor 18 februari, was er in Utrecht een lichte 
geweest. We weten natuurlijk niet of Ebben berichten daarover 
had meegekregen.

Gelukkig voor ons maakte Arnold Ebben later die dag in zijn 
o�  ciële aantekenboek een notitie over wat hij ’s ochtends in 
zijn ledicant meemaakte.

Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem

Met dank aan Angeline Aben-Derks

De heemkundevereniging over...: 
Ons ledicant schudde

Uw activiteit op het digitale kombord en in de dorpsagenda?
Wilt u uw activiteit geplaatst hebben op het digitale kom-
bord bij de rotonde? Plaats het dan op de agenda van 
de website Samen Sint Anthonis. De Dorpsagenda Com-
missie kijkt elke week wat hierop staat en bepaalt wat er 
eventueel op het bord komt (en hoe). Ook kunt u mailen 
naar: agendacommissie.sinttunnis@gmail.com. 

Een eventuele publicatie hoeft niet uitgewerkt te zijn. Beeld-
materiaal en wat tekst is voldoende. De slides op het digitale 
kombord moeten duidelijk overkomen en de commissie zal 
daarover het beheer houden. Dus ook over wat wel en wat niet 
geplaatst wordt. Een publicatie is gratis.

Een andere taak van de commissie is de plaatsing van de 
dorpsagenda op de achterzijde van de Trots Sint Tunnis. Ook 
hiervoor graag de informatie zo uitvoerig mogelijk aanleveren 
op de agenda van de website van Samen Sint Anthonis, zodat 
deze als basis gebruikt kan worden. De Dorpsagenda Commissie, van links naar rechts: René Teunissen, 

Peter Willems, Roy Geerts, Didi Claessens en René Ponsen.



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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Oprichting Hobbyclub Oelbroeck
In het vernieuwde Oelbroeck worden vele nieuwe activitei-
ten gestart en daar hoort ook de oprichting van een hob-
byclub bij. Er komt een splinternieuwe hobbyruimte van 
ongeveer 50 vierkante meter. Oelbroeck is op zoek naar 
enkele vrijwilligers die deze hobbyclub en hobbyruimte 
mee vorm gaan geven. 

Deze vrijwilligers gaan ook de verdere inrichting van de hobby-
ruimte invullen. Te denken valt daarbij aan materialen, gereed-
schappen, hobby-attributen, bergruimte en werktafels.
Dorpsraad Sint Tunnis en Team Oelbroeck zijn ook op zoek naar 
mensen die een activiteit willen gaan uitoefenen of workshops 
willen geven in de hobbyruimte, zoals schilderen, beeldhou-
wen, bloemschikken of een leesclubje starten. 
Ook is het de wens te starten met een zogenaamd repair café. 
Leden van dit café zijn meestal (gepensioneerde) ambachtslie-
den, zoals een timmerman, elektriciën, rijwielhersteller, naaister 
of onderhoudsmonteur. De bedoeling is dat inwoners van Sint 
Anthonis die iets kapot hebben - denk aan apparatuur, een fi ets, 
een radio, televisie of kleding - met hun vraag terecht kunnen bij 
de vakmensen in het repair café. Zij zorgen zo mogelijk voor een 
reparatie of geven een goed advies hiervoor. Voor de verrichte 
dienst wordt slechts een symbolisch bedrag gevraagd. 
Voor informatie kunnen belangstellenden contact opnemen 
met Jos van de Graaf, telefoon 06-51226785, of met Huberiet 
Vollenberg,  telefoon 06 -14771659.

Column  |  Biblioplus

Mondkapje
Tja, hij is weer terug! Wie? U raadt het al: het mondkapje 
waardoor je soms tot twee, drie keer moet raden wie er 
schuilgaat achter die muilkorf. Wat waren we opgelucht 
toen dat vermaledijde ding een tijdje geleden weer af 
mocht. Geen beslagen brillen meer, de lippenstift kon 
weer van stal en... het allerbelangrijkste: we wisten direct 
met wie we te doen hadden.
Maar het is slechts van korte duur geweest. We blijven 
achtervolgd door een onzichtbaar monster dat ons al-
lemaal in de houdgreep heeft, met als gevolg dat we het 
gezicht weer moeten bedekken. Weer klungelen met die 
bril, oppassen dat je de oorbel niet kwijtraakt of erger 
nog: het gehoorapparaat niet op straat belandt! Maar 
als gewillig staatsburger doen we wat van ons gevraagd 
wordt: we houden ons aan de adviezen van hogerhand 
en... daar heeft de bieb op ingespeeld. 
Alle vrijwilligers kregen een presentje van die wijze Sinter-
klaas: een mondkapje met opdruk, zodat misschien niet 
iedereen direct weet wie er achter dat kapje schuilgaat, 
maar er wel zeker van kan zijn dat het om een vrijwilliger 
van de bieb gaat. Een vrijwilliger die u in de vernieuwde 
bieb in Sint Anthonis, al is het bedekt, graag van harte 
welkom heet met een slogan die ik las in Middelburg:
‘Eer schept men water met een zeef, dan wijsheid zonder 
boeken.’ En boeken, over van alles en nog wat, zijn er vol-
doende te vinden in de bibliotheek.

Namens al die ‘gekapte’ vrijwilligers wens ik u een ge-
zond en leesrijk 2022. 

E.V.

Hervatting waterproject 
stichting Namelok in Kenia
Na 22 maanden zijn Ferdi Verberk en Inge Vloet van Stich-
ting Namelok weer richting Kenia vertrokken, om daar 
vanaf begin januari weer aan het waterproject te werken. 

Ferdi en Inge gaan in Kenia eerder geplaatste pompen checken 
en eventueel repareren en onderhoud plegen. Op verzoek van 
de Rotary Club Doorn gaan ze in de grootste sloppenwijk van 
Nairobi (Kibera) bij een dansschool kijken of ze hier iets kun-
nen betekenen in de aanvoer van water. Een waterput is hier 
geen optie. Misschien kunnen ze een aansluiting realiseren bij 
een bestaand waterpunt. Er is een plan B: dakgoten en enkele 
grote watertonnen plaatsen om zoveel mogelijk water op te 
kunnen vangen in het regenseizoen, voor opslag in het droge 
seizoen.   
In de buurt van Kisumu (zuidwest Kenia) gaan ze op een 
basis- en middelbare school een solar waterpomp  (inclusief 
panelen en stellage) plaatsen op een reeds bestaande water-
put van 200 meter diep. Gezien de diepte van de put en de 
daarvoor benodigde zonnepanelen wordt dit een kostbaar 
karwei, maar ze bereiken hier wel veel mensen mee. Behalve 

de leerlingen zullen hier ook veel buurtgenoten gebruik van 
kunnen maken, in totaal zo’n drieduizend mensen.



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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Op 25 november zijn de deuren opengegaan van de nieuwe 
woon & lifestyle winkel ANNO2015 aan de Dorpsstraat 3 in 
Ledeacker, de voormalige � etsenwinkel van Theo Aben. 

‘ANNO2015 is een aanwinst voor het dorp en de omliggende om-
geving’, is wat de eigenaren dagelijks horen van de klanten die 
de winkel bezoeken. In 2015 zijn Edwin en Monique samen ME 
Design gestart. De wens bleef om deze ontwerpstudio en show-
room te combineren met een woonwinkel met een vernieuwen-
de en luxe uitstraling, die daarmee toch toegankelijk is voor ie-
dereen. Ze zijn op zoek gegaan naar een pand waar alle  dromen 
gerealiseerd konden worden en zijn nog steeds verbluft over alle 
positieve reacties en het warme vertrouwen van dorpsgenoten.
ANNO2015 heeft een compleet assortiment op het gebied van 
interieur. Van meubels tot woonaccessoires en ook voor kleine ca-
deautjes kan je bij hen terecht. De klant moet het gevoel hebben 
van ‘thuiskomen’ in een ongedwongen sfeer. Eerlijk en oprecht 
advies is iets wat altijd meegenomen wordt in de interieurge-
sprekken. Het gaat om de beleving en een goed gevoel. 
ANNO2015 is maandag en dinsdag, evenals in de avonden, op 
afspraak open. Verder is de winkel open op woensdag tot zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdags ook ‘s avonds tot 20.00 uur. 
Ook zijn er koopzondagen. Hierdoor is er alle tijd om samen met 

de klant de wensen te bespreken en komen de mooiste interi-
eurplannen tot stand. Edwin en Monique zijn pas tevreden als de 
klant 100% tevreden is, dan is hun missie geslaagd.

Woon & lifestyle winkel ANNO2015: een aanwinst voor het dorp

de klant de wensen te bespreken en komen de mooiste interi-

Adventsactie 2021: kippenren voor Safehouse Rijkevoort
De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit jaar het project 
‘Kippenren voor Safehouse Rijkevoort’. Zo krijgen 20 vrouwen die uit 
een verslavingskliniek komen de zorg over een kippenren. Zij wo-
nen in het voormalig klooster van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
in Rijkevoort en krijgen professionele begeleiding om een nieuw 
leven op te bouwen. De zorg voor de kippen draagt bij aan het ne-

men van dagelijkse verantwoordelijkheden, het kalmeert gedach-
ten en kan de emotionele staat verbeteren. Uw gift kunt u overma-
ken op: NL65RABO 0155 9485 98  ten name van RK Parochie Maria 
Moeder van de Kerk onder vermelding van Adventsactie 2021. Uw 
gift kunt u ook in de collectebus in de kerk of in de brievenbus doen 
bij het parochiecentrum, Lepelstraat 13a in Sint Anthonis. 

Onderzoek naar de woonbehoeften onder de Sint Tunnisse jongeren 
Het is iedereen wel duidelijk dat de behoefte aan woon-
ruimte onder de jongeren heel groot is. Daarom houdt 
Dorpsraad Sint Tunnis vanaf 15 december 2021 tot 15 ja-
nuari 2022 een woon-enquête onder de jongeren van Sint 
Tunnis. De focus ligt op de leeftijd van 18 tot 30 jaar. 

Uit gesprekken blijkt dat de woonbehoeften van jongeren nog-
al van elkaar kunnen verschillen. Er zijn voor de komende jaren 
grote bouwplannen, daarom is het belangrijk te weten welke 
wensen er leven, zodat er met de ontwikkeling van de plannen 
en met de bouw rekening mee kan worden gehouden.  Door de 
op te halen informatie is het voor de ontwikkelaars makkelijker 

om aan te sluiten bij de specifi e-
ke behoeften van de markt. 
Dit initiatief voor het onderzoek 
naar de woonbehoeften gaat 
overigens uit van de jongeren 
zelf, maar is dus bedoeld voor de 
gemeente en de ontwikkelaars. 
De dorpsraad faciliteert hierin op 
alle mogelijke manieren. 
Val jij binnen de doelgroep 18-30 jaar, vul dan de vragenlijst in 
die via de QR-code toegankelijk is. Kost maar 10 minuten tijd en 
je doet er de jongeren van Sint Tunnis een groot plezier mee. 



De meeste mensen kennen hem van zijn kleurrijke moderne schilderijen en velen zijn al eens op 
bezoek geweest in de Dr. Verbeecklaan nr 15. De deur gaat altijd gastvrij open, voor iedereen!

Als voormalig lid en medeoprichter van de Kunstkring heeft hij het dorp vijftien jaar gediend, maar inmid-
dels is het daar te druk voor. Galeries en musea in onder andere Nederland en andere Europese landen 
eisen zijn tijd en aandacht op. Jos heeft een drukke expositie-agenda. De vele bezitters en verzamelaars 
van zijn werk zijn gelukkige en tevreden mensen. En later gaat het werk meestal naar hun kinderen. Het 
is vaak onvoorstelbaar wat een mooie eyecatcher met een interieur kan doen. Een huis wordt met een 
goed schilderij meteen een thuis. Zeker als dat werk elke dag blijft verrassen en inspireren.
Kunstenaar word je niet zomaar. Een gedegen, professionele opleiding is een must. En daarna is het 
werken, werken en nog eens werken. Elke dag, met passie en discipline. De erkenning en de waardering 
is natuurlijk mooi, maar geen doel op zich. Een werk dat klaar is mag (meestal) naar een nieuwe eigenaar, 
maar alleen als die daar gelukkig van wordt en er een mooie plek voor heeft.

Voor meer informatie: zie www.josvanbeekkunst.nl

Jos van Beek, geen onbekende in Sint Tunnis

maak van uw huis een thuis

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

0485-769049 dorpshop.nl

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

www.kimmynailsenpedicure.nl



Januari 2022 | nr 22 17

Door Arie Cornelissen

Thei en zijn fi ets, de fi ets en Thei. Ze zijn onafscheidelijk. Wie 
heeft hem niet ooit door het dorp zien gaan. “Ik fi ets zoveel 
mogelijk”, zegt Thei. “Bewegen, bewegen, bewegen, zeg ik al-
tijd. Dat helpt om fi t te blijven. Je ziet nog eens wat en voor 
je het weet kom je iemand tegen. Dan mag ik graag stoppen 
voor een praatje. Bijvoorbeeld in het MFA Oelbroeck. Daar ben 
ik vaak. Ideaal. Voor mij is dat beter dan om voor een gesprek 
naar de kroeg te gaan. Dat zou ik niet meer volhouden, haha.”

Thuis in de stoel is Thei op zijn gemak. Ondeugende twinke-
ling in de ogen, scherpe blik. Er ontgaat hem weinig. Bij raads-
vergaderingen een vaste gast en in december nog onder-
scheiden met de erepenning van de gemeente Sint Anthonis. 
De actualiteit beschouwt hij kritisch en gevat. “Het is toch heel 
jammer dat het jeugdhonk geen plek meer krijgt in Oelbroeck. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  Zonder honk raak je 
het zicht op en het gesprek met jongeren kwijt. Wat komt er 
dan van hen terecht?”

Thei woont nog zelfstandig. Met een opwarm-maaltijd kan hij 
zich goed redden. Hij heeft geen rollator en heeft op zijn hoge 
leeftijd nog verrassend weinig hulp nodig. Wel mag hij graag 
steun zoeken in de kerk. “Ik kom daar drie keer in de week. 
Vooral om ritme te hebben en te genieten van de stilte. En ja, 
ik bid regelmatig. Bijvoorbeeld voor iemand om niet te hoeven 
lijden of om te herstellen van een ziekte. Nee, welke pastoor er 
voor me staat, maakt me niet zoveel uit.”

Schrikken
Al stond een aantal zaken door Corona op een lager pitje, elke 
dag is er actie. Thei zoekt het zelf op. “Ik heb het nodig en ik 
merk dat anderen het ook fi jn vinden. Zo mag ik graag buurten 
bij vrienden of kennissen die in zorgcentrum ‘Op t Hoogveld’ 
verblijven. Ouderen zijn soms eenzaam. Ja, als je ouder wordt, 
vallen mensen weg. Zo ging ik eens naar de fokpaardendag 
op de Brink met de bedoeling om enkele bekenden daar te 
ontmoeten. Ik schrok, ze waren er niet. Zowat allemaal dood. 
Dat zet je aan het denken.”

Leed is ook aan Thei niet voorbij gegaan. Hij is al lange tijd we-
duwnaar en pas nog verloor-ie in korte tijd een zus en broer. 
Hij fronst zijn karakteristieke wenkbrauwen. “Bang voor de 
dood ben ik niet. Nog niet tenminste. En als het zover is, hoop 

ik dat ik geholpen kan worden met palliatieve sedatie. Dat is 
een mooi en waardig alternatief. Van de Wet voltooid leven 
ben ik geen fan. Daar zitten riskante dingen aan. En weet je, na 
toepassing is er geen weg meer terug.“
Reden temeer voor Thei om alles uit het leven te halen. “Ik 
drink af en toe een biertje en kaart nog altijd. Nu met alleen 
maar vrouwen, vroeger met hun mannen, maar die zijn inmid-
dels ‘vertrokken’. Ze noemen het Thei’s kaart-harem. Ach ik vind 
dat wel mooi. Ge moet schik maken.”

Stiekem afsnijden
Plezier is er volop. Zo ook bij line-dancing. “Dat vind ik heerlijk 
om te doen. Het gaat nog goed. En als de juf niet kijkt, snijd ik 
stiekem een paar bochten af, zodat ik het toch allemaal kan 
bijhouden, haha.”
Al is Thei zelf geen gebruiker van de digitale wereld, hij heeft 
wel een mobiel. “Niet om te pinnen,  internetten of e-mailen. 
Maar ik kan er makkelijk mee bellen en ben overal bereikbaar. 
En op de achterkant zit een alarmknop. Als ik val, weten ze me 
toch te vinden. Perfect.”
Van de fi ets wil hij voorlopig niet vallen. “Ik rij nog gewoon op 
mijn oude fi ets, die ik zelf moet trappen. Weghalen doen ze dat 
ding niet, want het is een oude kraak en ze weten onderhand 
wel dat die van Thei van Els is.”

Een nieuwe rubriek in Trots Sint Tunnis: ‘MINSE’! Arie Cornelissen gaat iedere editie in gesprek met een ‘Sint Tunnisse mins’. Over wat hem of 
haar bezig houdt, over actuele zaken in het dorp, met een bijzonder of persoonlijk verhaal. In deze eerste ‘MINSE’ is Thei van Els aan het woord.

Thei van Els: ‘Ik buurt gewoon graag.’

Hoe staat een krasse senior in het leven van alledag in Sint Tunnis? Voor de bijna 90-jarige Thei van Els zijn � etsen, 
kerk, politiek én lachen belangrijk. “Ik heb een kaart-harem.”

Thei van Els: “Ik rij nog gewoon op mijn oude � ets, die ik zelf moet 
trappen.”



Trots-sponsor worden of adverteren?

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl

BoerSaam nieuwe naam natuurinclusieve boerderij Land van Cuijk
De initiatiefgroep die tot nu toe bekend was onder de 
naam ‘Herenboeren Land van Cuijk’, gaat een samenwer-
king met locatie Bronlaak van DeSeizoenen aan. Samen 
met Bronlaak gaat de initatiefgroep onderzoeken of een 
hybride boerderij - een boerderij waar voedsel op een 
natuurinclusieve wijze geproduceerd wordt - mogelijk is. 
Omdat deze samenwerking niet helemaal past binnen het 
concept van Herenboeren wordt deze naam en de bijbe-
horende organisatie losgelaten. 

Er zijn enkele verschillen in de uitvoering maar binnen dit 
initiatief blijven de belangrijkste pijlers waarmee van start 
is gegaan overeind. De initiatiefnemers willen samen een 
boerderij oprichten waar gezonde voeding wordt geprodu-
ceerd. Het verschil zit als eerste erin dat straks de helft van 
de leden van de coöperatie vanuit een organisatie komt. 
Dat betekent dat de bewoners van Bronlaak ongeveer 100 

ledencertificaten in bezit zullen hebben. Binnen Herenboe-
ren is een deelname van een organisatie op vijf certificaten 
gesteld. Het tweede verschil is dat de inleggelden straks 
waarschijnlijk afwijken van de inleggelden die Herenboeren 
Nederland hanteert. Daarom is er gekozen om een eigen 
weg in te slaan onder de naam BoerSaam.  
De initiatiefgroep wil Herenboeren Nederland op deze plek 
bedanken voor de ondersteuning die het het afgelopen jaar 
heeft gehad en natuurlijk danken voor het samenbrengen 
met het initiatief met Bronlaak. 
BoerSaam streeft ernaar om, net als Herenboeren, straks zo-
veel mogelijk mensen op een gezonde manier te laten eten 
vanuit een mooie gemeenschap.
Wil je meer weten? Kijk op de website www.boersaam.nl 
of stuur de initiatiefnemers van BoerSaam een bericht via 
info@boersaam.nl.



Januari 2022 | nr 22 19

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

Door Ronald Korsten

Eind oktober is een pand aan de Hoefstraat opgeleverd dat 
voorheen gebruikt werd door Tante Sjaan en bij velen ook wel 
bekend staat als het oude politiebureau. Liefst tien huurwo-
ningen zijn gerealiseerd met als doel starters, met een binding 
met Sint Tunnis, een kans te geven. Hoe kijken deze jongeren 
aan tegen ons dorp?
Pien Aben is één van de gelukkigen die een woning kreeg toe-
gewezen. Het valt me op hoeveel ruimte ze heeft. Een ruime 
woonkamer / keuken en een aparte slaapkamer en badkamer. 
Iedere woning heeft bovendien een balkon of tuintje. Pien is 
geboren en getogen in Sint Anthonis. Ook tijdens haar studie 
aan de Pabo in Helmond is ze in Sint Anthonis blijven wonen. “Ik 
heb diverse vriendinnen in Nijmegen en Eindhoven wonen en 
regelmatig ben ik daar natuurlijk wel met hen wezen stappen.”
Afgelopen voorjaar is ze afgestudeerd en intussen werkzaam 
als onderwijzeres voor groep 6/7 op basisschool De Bolster in 
Sambeek. “Eind september zag ik dat je je kon aanmelden voor 
een huurwoning. Sint Anthonis is mooi dicht bij mijn werk. Ik 
had plannen om na mijn afstuderen voor enige tijd naar Aus-
tralië te gaan. Door de coronamaatregelen kwam daar echter 
niets van terecht. Daarna is het snel gegaan. Ik kreeg direct de 
mogelijkheid om te gaan werken én nu heb ik dus ook al een 
woning in Sint Anthonis.”
Op mijn vraag wat Sint Tunnis voor haar heeft te bieden, moet 
ze toch even nadenken: “Klopt, dat komt omdat er hier zoveel 
dingen zijn die ik als vanzelfsprekend ervaar maar die ik wel 

heel waardevol vind: een avondje stappen bij Friends, voetbal-
len kijken bij DSV, rondje rennen in de Staatsbossen, dansen bij 
turn- en dansvereniging TIOS, maar ook het ons-kent-ons-ge-
voel bij de supermarkt. Daarnaast wonen mijn ouders (Koen en 
Nicòle) en opa en oma (Schaope Jan en Bets) van vaderskant 
hier. De Sint Tunnisse gemoedelijkheid voel ik ook direct al bij 
de nieuwe buren die ik hier heb. Voor nu bevalt het me heel 
goed, wat de toekomst gaat brengen weet ik natuurlijk niet.”

Sint Tunnisse gemoedelijkheid in het voormalige politiebureau
Op verzoek van een groep jongeren is door Dorpsraad Sint Tunnis en deze groep een enquête uitgezet over de 
woonbehoefte die er ligt bij de jongeren in Sint Anthonis. Met de bouwplannen die er momenteel voor het dorp 
liggen is het natuurlijk interessant te vernemen wat de wensen en verwachtingen zijn bij de groep die zoekende 
is naar een woning. 

Pien Aben woont in het ‘oude politiebureau’ aan de Hoefstraat.
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Tot en met 
zondag 9 januari

Kerststal
De kerststal van het Sint Antonius-
gilde is te bewonderen op de Brink
Locatie: Brink
Entree: gratis

Dinsdag 18 januari

Informatieavond Leander
Voor ouders die hun kind willen 
aanmelden bij basisschool Leander 
voor schooljaar 2022-2023 
Locatie: Basisschool, Remmensberg 33
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Info: www.basisschoolleander.nl

Zaterdag 22 januari

Spooktocht
Stichting Middelpunt organiseert 
een spooktocht (nadere info volgt)
Locatie: nog niet bekend
Aanvang: 19.00 uur

Woensdag 26 januari

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

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

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

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

Fotoboek 100 jaar Muziekvereniging Sint Cecilia
In 2019 bestond Muziekvereniging Sint Cecilia uit Sint 
Anthonis 100 jaar. Deze eeuw is nu vastgelegd in een 
fotoboek. Het jubileum werd gevierd met 100 activitei-
ten, waaronder uiteraard diverse muzikale optredens.

Jac van Kempen, 50 jaar lid van de harmonie en mede-oprichter 
van de Heemkundekring, heeft ‘een eeuw harmonie-geschiede-
nis’ vastgelegd in een boek. Hij selecteerde daarbij uit een grote 
verzameling foto’s en documenten. Voorzien van tekst en uit-
leg ontstond zo het verhaal over de harmonie in de afgelopen 
eeuw: optredens, muzikanten, bestuurders en jubilarissen. Re-

sultaat: een ruim geïllustreerde uitgave van zo’n 150  pagina’s in 
kleur. De harmonie is een belangrijke vereniging in Sint Tunnis. 
Wie heeft er niet mee te maken gehad? Met dit fotoboek kunt u 
nog eens terugkijken naar de rijke geschiedenis. 
Het boek is te koop bij enkele leden van de muziekvereniging 
en de heemkundekring voor 19 euro: Paul Eling (Breestraat 29, 
vooraf even bellen: 0485-381521), Harry van Heijster (Oude 
Breestraat 43), Jan de Kleijnen (Jan de Kosterhof 7), Harry Pee-
ters (Antoniuspark 11), Angeline Aben (Rondveld 8, tel. 0485-
383207), Willeke Cornelissen (Deurneseweg 2, Oploo) en Theo 
de Groot (Peter Zuidstraat 19, tel. 06-53408705).

MijnGemeente App voor melden van gebreken en aanbieden afval
De gemeente Land van Cuijk gebruikt voor het melden van 
gebreken in de openbare ruimte en aanbieden van het huis-
houdelijk afval voortaan de MijnGemeente App.
 
U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw ge-
meente achterstallig groenonderhoud. Of zwerfafval. Of een 
gat in de weg. Of een losliggende stoeptegel. Het huisvuil is 
niet opgehaald. Tot nu toe konden inwoners van Sint Anthonis 
dit soort gebreken (maar ook geluids- of stankoverlast, overlast 
van ongedierte, et cetera) behalve telefonisch ook melden via 
Verbeterjebuurt. Om deze meldingen in de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen, 
gebruikt de gemeente vanaf 1 januari 2022 een nieuwe App: 
‘MijnGemeente App’. U kunt deze app downloaden via Google 
Play (android) of de App Store (ios). U kunt in drie eenvoudige 
stappen uw melding doen. Stap 1: omschrijf de situatie en voeg 

optioneel een foto toe. Stap 2: kies het onderwerp van uw mel-
ding. U kunt kiezen uit een relevante lijst. Stap 3: kies de locatie 
van de melding en verstuur de melding naar de gemeente. 

Opgeven misintenties

Tot 31 december konden misintenties voor Sint Anthonis op-
gegeven worden bij het Convent (naast de pastorie). Vanaf 
1 januari 2022 wijzigt dit en is het mogelijk misintenties iede-
re woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur af te geven 
op het parochiecentrum, Lepelstraat 13a of op andere dagen 
in een envelop in de daarvoor bestemde brievenbus bij het 
parochiecentrum. De kosten voor een misintentie bedragen 
- evenals afgelopen jaar - 12 euro.

 >> LET OP: vanwege corona is het mogelijk dat activiteiten worden afgelast. <<


