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Ik gaf al eerder aan zin te hebben in 2023. Het jaar waarin veel te 
gebeuren staat voor Sint Tunnis, veel daarvan leest u regelma-
tig in de media. Maar zullen we eens een kijkje nemen achter 
de schermen? Want wat staat er allemaal op stapel? Realiseert u 
zich daarbij wel dat er nog veel moet gebeuren en dat sommi-
ge activiteiten misschien niet zullen doorgaan. Maar toch maar 
even een kijkje achter de schermen. 
Er wordt momenteel druk gewerkt aan een avond-wandel-
tweedaagse. Vertrek en aankomst op de Brink. Een splinternieuw 
wielercomité is doende de wielerronde van Sint Tunnis nieuw 
leven in te blazen. Een heuse kermiskoers met, inderdaad, de 
spreekwoordelijke rondjes rond de kerktoren. Daarnaast is een 
grote groep paardenliefhebbers bezig met de opzet van ‘De dag 
van het paard’, een dagprogramma met als thema, u raadt het 
al: paarden en pony’s. In de zomer krijgen we weer een kermis 

nieuwe stijl, komen er weer buutreedners op de kiosk en kijken 
we met z’n allen naar Max Verstappen bij ‘Zandvoort op de Brink’. 
In Oelbroeck wordt momenteel gewerkt aan een ‘samen eten’ 
project en is een programmaraad geïnstalleerd om activiteiten 
te ontwikkelen en coördineren. 
Een groep ondernemers onderzoekt de mogelijkheid van een 
heuse Kerstmarkt op de Brink, uiteraard in samenwerking met 
de initiatiefnemers van de Lichtjestocht 2023. En dan heb ik 
het nog niet gehad over het sloopkogelfeest in het Hert, het 
energiecafé, de start van bouwplan Oelbroeck en vele andere 
initiatieven. Gelukkig hebben we in Sint Tunnis de Trots en 
Samen Sint Anthonis. Blijf die volgen, dan blijft u op de hoogte. 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Achter de schermen



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

VERLEIDELIJKE SCHOONHEID
AANTREKKELIJK COMFORT

HOEKBANK NORA
Comfortabele moderne hoekbank die naar eigen wens 
is samen te stellen voor een optimaal zitcomfort onder 
alle omstandigheden. Tegen meerprijs longchair
verstelbaar tot relaxpositie (elektrisch) verkrijgbaar.

Uitvoering in trendy Cord stof 1995,-
Meerprijs manuele zitdiepteverstelling per zitplaats 95,-
Meerprijs hoofdsteun type KS per zitplaats 99,-

M L
SALLE 

MODELLEN 
ZIJN LEVERBAAR 
IN PICCOLO (XS), 
SMALL, MEDIUM, 
LARGE EN EXTRA 

LARGE!

In leder vanaf 1849,-. Diverse 
opties leverbaar tegen meerprijs.

1549,-
In stof vanaf

RELAXFAUTEUIL HUGO
Creëer je eigen fauteuil met keuze uit 5 verschillende maten, meerdere armleuningen en pootmogelijkheden. 
Fauteuil Hugo kan zowel handverstelbaar (gasveer) als elektrisch worden geleverd. Optioneel is een sta-op functie en draadloze 
afstandsbediening leverbaar. Verkrijgbaar in stof en leer. 
Zie hieronder een greep uit de mogelijkheden.

1995,-
In stof vanaf

LAAT U  VERRASSEN DOOR DE VEELZIJDIGHEID VAN DIT BANKENCONCEPTKEUS UIT MEERDERE MODELLEN EN OPTIES

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.

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

Openingstijden: 

Ma 09.00-12.30 / 13.30-18.00

Di gesloten

Wo 09.00-12.30/ 13.30-18.00

Do 09.00-12.30/13.30-18.00

Vrij 09.00-12.30/ 13.30-20.00

Zat 09.00-16.00
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JAN BERKVENS

Koorstraat 17  Boxmeer 0485 571634 www.janberkvens.nl

WASMACHINE 
WW90T936ASH 

A
DROGEN

9
KILO

1600
TOEREN

WASMACHINE WASMACHINE W
WW90T936ASH 

A
DROGEN

9
KILO

16
TOEREN

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

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

Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uit-
gave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via 
e-mail:  redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
 adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)

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

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

Lunchroom Markant aan de Brink blijft open. Op 14 februari 
kregen ouders van cliënten en medewerkers van Markant 
dit fantastische bericht. Er zijn vanaf januari verschillende 
ideeën uitgewerkt. 

Zo wordt er niet alleen een heerlijke lunch of high tea geser-
veerd, maar je kunt er voortaan ook take away (afhaal) bestel-
len. En sinds februari worden er ook spullen verkocht die wor-
den gemaakt op de werkgebieden van Bronlaak, waar Markant 
bij hoort. Denk aan vogelhuisjes, spaarvarkens, kaarsen, kazen, 
zelfgemaakte biologische soepen en taarten op bestelling. 
Er is al veel belangstelling voor. Het is zeker de moeite waard 
eens binnen te lopen. En heb je misschien nog wat tijd over? 
Denk er dan eens over om vrijwilliger te worden bij Markant. 
Leuk werk, vriendelijke collega’s en een � jne omgeving in het 
hart van Sint Tunnis.

Lunchroom Markant blijft open

Idee voor een dorpsinitiatief? Pak je kans!
nieuwe projecten geholpen bij de opstart, waardoor er mooie 
jaarlijks terugkerende evenementen zijn ontstaan. Heb je een 
idee voor een nieuw project dat de leefbaarheid binnen het 
dorp bevordert, kijk dan naar de voorwaarden en het aanvraag-
formulier op www.dorpsraadsinttunnis.nl. Onder het kopje 
‘commissies’ staat meer informatie over het leefbaarheidsfonds.

Waar ben jij trots op?

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

Al ooit gebroed op een nieuw initiatief voor Sint Tunnis? Het 
leefbaarheidsfonds kan je misschien op weg helpen. Ieder jaar 
krijgt Dorpsraad Sint Tunnis een subsidie van de gemeente Land 
van Cuijk om de leefbaarheid in de kernen te stimuleren. De 
dorpsraad gebruikt deze subsidie om nieuwe initiatieven vanuit 
het dorp te ondersteunen. Zo zijn in de afgelopen jaren al vele 

Halve Marathon op 18 maart
Op zaterdag 18 maart vindt de 23e Halve Marathon van Sint 
Anthonis plaats. Deze start om 15.00 uur vanaf blokhut De 
Hoefse Hut. De Halve Marathon wedstrijd wordt gelopen over 
één grote ronde door het prachtige bos- en heidegebied van 
de Staatsbossen van Sint Anthonis. Naast de Halve Marathon 
wordt er ook een 5 kilometer wedstrijd gelopen. Meer informa-
tie is te vinden op www.halvemarathonsintanthonis.nl.



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

Kinesiologie, K-pni, Endermologie,
Craniosacraal therapie en

orthomoleculair voedingsadvies

www.leeflijn.nl  |   06 53893583

Kinesiologie, K-pni, Endermologie,
Craniosacraal therapie en
orthomoleculair voedingsadvies
www.leeflijn.nl
0653893583 
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Ria van Mil is verbaasd en verrast als leden van Dorpsraad Sint 
Tunnis de reden van hun bezoek noemen. Ria staat al vanaf 

haar 10e klaar voor de ander. “Ik heb 
het van mijn moeder geleerd, ik ging 
met haar collecteren voor de kanker-
bestrijding en doe dit nu al 52 jaar.”
Ria is 42 jaar lid van EHBO-vereniging Sint Anthonis ‘Het Zwa-
luwstaartje’, was voorzitter van 2004 tot en met 2019 en is nog 
steeds actief binnen deze vereniging. Zij ondersteunt het be-
stuur, heeft een verbandpost aan huis, zit in de evenementen-
commissie, coördineert evenementen, is lotus en zat zes jaar 
in het bestuur van de lotusstudiekring. Ria is vanaf 2007 aan-
gesloten bij Hart Save en is meerdere keren opgeroepen bij 
een reanimatie. Ook zat ze vier jaar in het bestuur van de judo-
vereniging en was ze leider bij de kabouters en gidsen van 
Scouting Sint Patrick. Ze zit in de redactiecommissie van De 
Zandloper (krantje buurtvereniging) en het informatieboekje 
EHBO. En ze is bezorgster van de Trots Sint Tunnis. 
Ria: “Je kan het verschil maken, het maakt de dorpskern le-
vendig. Ik roep jonge ouders, (jeugd)leden van sportclubs op 
om een EHBO-cursus te volgen. Zonder EHBO in de dorpen is 
evenementen-inzet niet meer betaalbaar”. Met deze woorden 
als afsluiting bedankt Dorpsraad Sint Tunnis Ria voor haar vrij-
willige inzet!

Sint Tunnis is Trots op: Ria van Mil

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’.  

Energiecafé over verduurzaming
Dorpsraad Sint Tunnis en de Gemeente Land van Cuijk or-
ganiseren een informatieavond over energie. Tijdens dit 
energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maat-
regelen u kunt nemen om uw huis te verduurzamen, om zo 
op elektriciteit, gas en geld te besparen. 

U krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen 
worden om naar een energieneutrale en aardgasvrije woning 
toe te werken. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen 
komen aan bod. Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? 
Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn 
huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn ver-
bruik? Hoe gaat van het gas af gaan in z’n werk? Ook medewer-
kers van de Gemeente Land van Cuijk zijn aanwezig om wat te 
vertellen over de � nancieringsmogelijkheden van uw plannen. 
Er is veel tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te 
gaan. Aanvang 19.30 uur in Oelbroeck (inloop vanaf 19.00 uur).



Hypotheek

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elke woensdag van 12.00 tot 18.00 uur in Sint Tunnis op de markt.
Volg ons op Facebook en Instagram.

www.harrieentoon.nl

www.sterk-lifecoaching.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

Ans van Summ� en YORT
yoga sport

in St. Anthonisin Boxmeer

www.ansvansummeren.nl

Coaching en workshops 
om jezelf te kunnen zijn
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Column  

Jan van Driek van Grad
De titel van deze column verwijst naar een Sint Tunnisse car-
navalsklassieker van de muzikale dorpsgenoot en dirigent Jo 
de Jong. Hij schreef dit lied met als refrein: “Hedde gij Jan van 
Driek van Grad vanaovend nie zien schuuve...”. In de titel van 
het lied zit een historisch besef: carnaval is een traditie die al 
van generatie op generatie voort gaat. Grootvader Grad heeft 
destijds het vastenaovondfeest gevierd en gelet op de religi-
euze beleving destijds zeker het askruisje op Aswoensdag ge-
haald als begin van de 40-daagse vasten. Zijn zoon Driek had 
dat als kind nog wel meegemaakt, maar kon van het nieuwe 
driedaagse carnaval genieten met minder religieuze verplich-
tingen. Rond de jaren zestig leidde dat tot de oprichting van 
carnavalsverenigingen zoals ook D’n Uutlaot in Sint Tunnis.  
En dan nu 2023. Voor het inleveren van kopij samen met Jan 
nog iets van de carnavalsviering in Sint Tunnis kunnen mee-

maken. Het oude cafécarnaval is hier zo goed als verdwenen, 
maar een groep jongeren met de naam Brouwplaats heeft 
voor een grote blauwe feesttent op de Brink gezorgd. Pluim 
van waardering voor deze groep die de tent heeft opgebouwd 
en ingericht met podium, verlichting, geluidsapparatuur en 
andere zaken. Het was een ware bouwplaats in de hoop uiter-
aard dat er tijdens de carnavalsdagen veel carnavalsvierders 
komen voor veel consumpties. In het laatste geval kan men 
aan een brouwketel van de bierfabriek denken. Beide aspec-
ten komen in de naam Brouwplaats samen. Er was een toilet-
kar en daarbij had men de namen voor de afdeling heren en 
dames met een carnavaleske tekening afgeplakt zodat er in 
deze moderne tijd sprake was van een genderneutraal toilet. 
Zo kon de man als vrouw verkleed toch ‘haar’ behoefte doen, 
al zag ik bij de urinoirs geen vrouwen als man verkleed staan. 
Niettemin, een vrolijk  en vochtig carnaval. Ook de optocht ge-
zien met bijzonder leuke plaatselijke groepen die inspeelden 
op de toeschouwers en lokale omstandigheden, maar ook 
veel discowagens met harde muziek en met veel jonge volgers 
die meer voor hun groepsbelang lopen met veel bier in plas-
tic � essen, wetende dat op glazen � essen een verbod stond. 
Minder voor de optocht, maar misschien gunstig om de grote 
feesttent te vullen en dan is carnaval geslaagd.       

mama

Envelop van de Week van de 
Goede Doelen valt weer in de bus

Traditiegetrouw wordt in Sint Tunnis de Week van de 
Goede Doelen gehouden rondom de overgang naar de 
zomertijd. Woensdag 22 maart doen zo’n 150 collectan-
ten huis-aan-huis de bekende enveloppen in de brieven-
bussen. 

In deze enveloppen vind je de lijst met de 14 door het Cen-
traal Bureau Fondsenwerving goedgekeurde doelen waarop 
je de gift kunt invullen. Een begeleidende brief legt precies 
uit hoe het allemaal in zijn werk gaat. Moeilijk is het beslist 
niet. De ingevulde enveloppen worden opgehaald op dins-
dag 28 maart tussen 18.00 en 20.00 uur. De collectanten zijn 
niet alleen te herkennen aan de bekende rode bus, maar kun-
nen zich ook legitimeren. Ben je niet thuis, geen probleem, 
de collectanten komen dan op woensdag 29 maart tussen 
18.00 en 20.00 uur nog een keer aan de deur. 
En wil je niet alleen geven maar ook meehelpen: nieuwe 
collectanten zijn altijd meer dan welkom. Voor meer in-
formatie over de actie of over het collecteren:  stuur ge-
rust een e-mail naar irenevloet18@gmail.com of naar 
erica@verbeeten.com. 

Vastenactie voor vluchtelingen
De jaarlijkse Vastenactiecampagne van de parochie Ma-
ria, Moeder van de kerk staat dit keer in het teken van een 
waardig leven voor gevluchte Syriërs in Libanon. Syrische 
vluchtelingen in Libanon leven in vreselijke omstandig-
heden. Ze zitten veelal samengepakt in geïmproviseerde 
tentenkampen, zonder basisvoorzieningen. 

Sinds de oorlog in Syrië in 2011 begon, staken anderhalf mil-
joen vluchtelingen de grens over. Dat is bijna een kwart van 
de Libanese bevolking en het overgrote deel is er nog steeds. 
Intussen zit Libanon in een diepe crisis: er is gebrek aan voed-
sel en elektriciteit en de werkloosheid is torenhoog. De Vasten-
actie richt zich op 440 gezinnen, verdeeld over acht vluchtelin-
genkampen in de Bekaa-vallei. In totaal gaat het om ongeveer 
tweeduizend mensen, de meesten daarvan zijn kinderen.
De Vastenactie werkt samen met Sawa, een lokale organisatie 
die vluchtelingen uit Syrië ondersteunt in Libanon. Het project 
bedraagt 30.000 euro en daar wil de parochie dit jaar graag 
aan bijdragen. Help hierin mee en doe een gift. Dat kan via de 
collectebussen in de kerk of door rechtstreeks uw gift over te 
maken op het rekeningnummer van de Vastenactie (zie pos-
ters en parochieblad) of via Vastenactie 2023 op de Goede 
Doelenlijsten. Steun Vastenactie: elke gift telt! 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

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



Maart 2023 | nr 36 9

Stichting Koningsdag Comité gaf de pen door aan TV Sint 
Tunnis en zo ga ik op bezoek bij voorzitter Yvonne Bos en secre-
taris Wilco van Schipstal van deze tennisvereniging.

Hoe lang geleden is de club opgericht en hoe ging dit?
Wilco vertelt: “In 1965 had de gemeente vier tennisbanen 
aangelegd bij het sportcomplex Stevensbeek om de leer-
lingen van Eymardville en de La Salle gelegenheid te geven 
om te kunnen tennissen. Zij maakten hiervan gebruik op 
maandag tot en met vrijdag. In die tijd had de vereniging 
in Boxmeer maar twee banen, zij wilden de vier banen van 
Sint Tunnis huren. Hiermee ging de gemeente niet akkoord 
dus benaderden zij mensen in Sint Tunnis om zelf een ver-
eniging op te zetten. Op 5 april 1965 werd er in hotel Oel-
broeck een avond georganiseerd voor belangstellenden. Er 
gaven zich 21 personen op als lid, dat werden uiteindelijk 
45 leden.”

Hoeveel leden telt de vereniging nu?
Yvonne vertelt: “We hebben op dit moment 162 leden, waar-
van 12 jeugdspelers. Ons jongste lid is 10 jaar en ons oudste 
lid is 95 jaar. Ook wij hebben een � inke klap als vereniging 
gehad door corona. Dit merken we aan het teruglopend 
aantal leden, maar ook aan de animo voor het organiseren 
van activiteiten. Toch laten we de moed zeker niet zakken, 
zo organiseren we van 9 tot en met 15 september weer ons 
bekende open toernooi. Iedereen die lid is van de KNLTB mag 
aan dit toernooi mee doen. Altijd reuze gezellig!”

Wat organiseren jullie nog meer?
“Het organiseren van activiteiten kost tijd, daar heb je vrijwil-
ligers voor nodig. Wij zijn als bestuur erg trots op onze com-
missies voor de competitie, de accommodatie, de kantine, 
de senioren en voor de jeugd. Zij organiseren activiteiten of 
zorgen ervoor dat het park en de kantine er netjes bij lig-
gen. Dit jaar speelden zes teams op vrijdagavond de voor- en 
najaarscompetitie, hadden we drie teams op vrijdag bij de 
wintergrasbaancompetitie en is er één damesteam zelfs kam-
pioen geworden. Daarnaast hebben we een trainer waarvan 
24 volwassenen en 12 jeugdleden les krijgen.” 

Wat moeten we nog weten?
“Als het je leuk lijkt om te gaan tennissen mag je twee keer 
gratis aan een training mee doen. Daarnaast hebben we ook 

de mogelijkheid om alleen in de zomer lid te zijn bij onze 
verenging. Je betaalt dan 30 euro en kunt dan in de zomer 
gezellig een balletje komen slaan op ons mooie park”, lacht 
Wilco. “Aanmelden of informatie hierover? Stuur ons gerust 
een e-mail”, vult Yvonne aan.

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij willen graag de pen doorgeven aan de vereniging van 
de vrijwillige brandweer.” 

Zelf ben ik jaren lid geweest van deze tennisvereniging maar ik 
heb helaas door een blessure moeten stoppen. De donderdag-
avond met onderlinge partijtjes was altijd reuze gezellig. Theo 
Verstegen maakte de koppels en soms was dit erg hilarisch. Qua 
niveau niet te doen, maar dat maakte niemand wat uit, gezellig-
heid stond hoog in het vaandel. Ook heb ik enkele jaren het open 
toernooi geleid. Ongeveer 700 tennisliefhebbers uit het Land van 
Cuijk en daarbuiten die die week een toernooi bij ons kwamen 
spelen. Op zondag zat het terras bomvol met publiek. Mooie tij-
den en zeker iets waar we trots op mogen zijn.

Contactgegevens TV Sint Tunnis
info@tvsinttunnis.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: TV Sint Tunnis

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:

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Al vele eeuwen worden er rond Vastelaovend allerlei activitei-
ten gehouden. Een daarvan was het zogenoemde gentrijden 
(gansrijden of ganstrekken). Daarbij wordt een gent (ganzerik) 
met een ingevette of ingezeepte kop aan zijn poten opgehan-
gen aan een balk boven de weg. Vervolgens proberen jonge-
mannen te paard al rijdend de kop eraf te rukken (zie tekening, 
F. Remington, Amerika, 1894). Dat valt natuurlijk niet mee.
Ook in Sint Tunnis en aangrenzende dorpen werd er om de 
‘gentekop’ gereden. In de jaren ’20 werden de wedstrijden geor-
ganiseerd op de Peelkant (huidig nummer 24) bij café Swinkels 
(Theo Swinkels (1850-1928) en Cornelia van Dongen (1862-
1927)). Vanaf 1927 werd het bestierd door dochter Berta Swin-
kels (1898-1989) en echtgenoot Tien Verstegen (1905-1961). 
We hebben in de Boxmèrse Krant uit die jaren slechts twee win-
naars kunnen achterhalen: in 1920 was dat P. Jans (zie plaatje) 
en in 1924 Arn. Peeters van de Peelkant.
Al in de 18e eeuw wilde men het gentrijden verbieden: in het 
Land van Ravenstein werd het al in 1742 verboden; in 1761 
wilde men in Peelland (rond Bakel-Deurne) er vanaf. Waar het 
doorging, maakte vanaf de 20e eeuw een dierenarts het dier 
eerst met een spuit dood. In Sint Tunnis moet men gestopt zijn 
met het gentrijden in de 30-er jaren, mogelijk omdat men het 

wat barbaars vond. Tot in de jaren ’70 was het nog te aan-
schouwen op boeremerte. In België en in het Limburgse Gre-
venbricht (‘gaws-trèkke’) gaat men tot op heden door met deze 
traditie, zij het met een rubberen kunstgans.

Rob Ermers en Paul Eling
met dank aan Jac. van Kempen

Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

De heemkundevereniging over...:

Gentrijden  

Sint-Tunnis Rocks: 
A Rock Night To Remember! 
Sint-Tunnis Rocks, het jaarlijkse muziekfestival in Sint An-
thonis, kon de afgelopen drie jaar helaas niet doorgaan. 
Maar op zaterdag 25 maart is het eindelijk weer zover, de 
vierde editie van Sint-Tunnis Rocks: A Rock Night To Re-
member!

Het festival in Oelbroeck biedt een gevarieerd aanbod van ge-
talenteerde lokale rockbands en trekt bezoekers uit de gehele 
regio. De acts van de avond zijn The Pukes, Oldschool en Black 
Solid. Zij brengen een onvergetelijke avond met hun energieke 
covers van legendarische rocknummers.
Bezoekers kunnen genieten van heerlijke live muziek, een DJ, 
een drankje, een hapje en natuurlijk veel gezelligheid. De zaal 
opent om 20.00 uur de deuren.
Het Sint-Tunnis Rocks festival is een jaarlijks hoogtepunt in Sint 
Anthonis en blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de cul-
turele activiteiten van het dorp. Het festival is het bewijs dat 
muziek een krachtige manier is om mensen samen te bren-
gen! Volg Sint-Tunnis Rocks op social media voor meer infor-
matie. Kaarten zijn te koop via www.oelbroeck.nl.

Op bedevaart naar Banneux 
Zin om er even uit te zijn? Om uw religieuze leven een per-
soonlijke invulling te geven? Om gezellig te ontspannen, 
te genieten van een andere omgeving met een goede 
begeleiding? Ga dan mee op bedevaart in het Belgische 
Banneux van 1 tot en met 5 september.

Met geestelijke ondersteuning van oud-pastoor Frans van 
Spreeuwel wordt vanuit het bisdom deze bedevaart geor-
ganiseerd. Van Spreeuwel beveelt deze reis van harte aan: “Je 
bent even uit de sleur, de mooie omgeving is inspirerend en 
iedereen kan naar eigen keuze deelnemen aan het aanbod 
van kerkdiensten en vieringen. Er is ruimschoots de tijd voor 
uw eigen religieuze belevingen. Verder is het een � jne gele-
genheid, voor wie dat wil, om andere mensen te ontmoeten 
op een terrasje of tijdens een wandeling. Niets moet, iedereen 
kan zich vrij voelen.”
De reis wordt gemaakt per bus, die ook geschikt is voor rol-
stoelers. De kosten zijn 330 euro, alles inbegrepen. Daarbij 
horen dus ook de overnachtingen, verpleegkundigenhulp, 
verzekering, alle maaltijden, drinken, inclusief de lunches op 
de heen- en terugreis. Voor opgave en inlichtingen, neem 
contact op met Riek van Raaij, telefoon: 0485-382193.



www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthonis.nl 

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

De Dorpsverbindershelpen je graag! 

www.vindfinancieeladvies.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

APK
ONDERHOUD (EV, HYBRIDE EN BRANDSTOF)

VERKOOP (NIEUW EN OCCASIONS)

AUTO ZOEKSERVICE
ADVIES

Sint Anthonis

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl
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Column  |  Biblioplus

Oogcafé
Terwijl je bovenstaande kop leest hoor ik je denken: ’Oog-
café’, wat verzinnen ze nu toch weer! Je gaat toch naar 
een café om gezellig samen een drankje te drinken en een 
praatje te maken en dan heb je je ogen bij je! Hoe kom je 
anders in een café?
Krek, daar sla je de spijker op de kop. Om die gezelligheid 
en het praatje: daar gaat het om. Juist in het OOGCAFÉ. En 
nog steeds snap je er niets van. Want wat is dan het verschil 
met een gewoon gezellig bruin café waar de bel boven de 
bar hangt te wachten op degene die eraan trekt, klaar om 
een rondje te geven? Wel beste lezer: het ‘Oogcafé’ is een 
nieuwe activiteit van Biblioplus. Elke tweede dinsdag van de 
maand zijn inwoners van onze nieuwe gemeente Land van 
Cuijk met een zichtbeperking welkom in de bibliotheek van 
Cuijk. Om 10.00 uur staat daar de ko�  e klaar voor leden én 
niet-leden en wordt er naast het geijkte babbeltje, wat nu 
eenmaal bij cafébezoek hoort, ook allerlei informatie gege-
ven. Informatie over de vele mogelijkheden die er zijn om 
je - ondanks je beperkingen - toch te laten genieten van het 
lezen van de krant en van de vele duizenden boeken die via 
‘Passend Lezen’ aangeboden worden. En van de vele, mis-
schien totaal onbekende, mogelijkheden om het jezelf ge-
makkelijker te maken. In dat ‘Oogcafé’ wordt het aangena-
me met het nuttige verenigd. Je bent er van harte welkom.

E.V.

Prijzen Verlichte Boerderijentocht uitgereikt 

De slogan ‘Boeren betekenen voor mij’ was de oplossing 
van de prijsvraag die gehouden werd tijdens de Verlichte 
Boerderijentocht 2022 die boeren in het Land van Cuijk 
op 28 december organiseerden. 

“Wij hebben echt prachtige oplossingen ontvangen”, zegt Jan 
Derks, melkveehouder en eigenaar minicamping De Esrand uit 
Sint Anthonis. “Een genot om door te lezen.” Uit de 56 inge-
zonden oplossingen zijn vijf prijswinnaars gekozen. Jan ging 
op zaterdagochtend Vinz en Kensi Arts verrassen met de waar-
debon ‘koeien melken’ bij hem op de boerderij. “Het was echt 
mooi om mee te doen met de tocht”, zegt Esther, moeder van 
Vinz en Kensi. “Tijdens de rit zochten de kinderen de verlichte 
letters en thuis gingen wij aan het puzzelen. Mooi dat het nu 
een vervolg krijgt met koeien melken bij de familie Derks.” Ook 
dit jaar komt er weer een verlichte boerderijentocht. Opnieuw 
op 28 december. “Dat hebben we alvast in de agenda gezet. 
Het is echt geweldig om mee te doen”, besluit Esther.

Jan Derks overhandigt de prijs aan Vinz en Kensi Arts; zij gaan 
samen koeien melken op de boerderij. 
Jan Derks overhandigt de prijs aan Vinz en Kensi Arts; zij gaan 

Ook dit schooljaar hebben leerlingen van groep 5 van basisschool 
Leander weer deelgenomen aan het project ‘Muziek in de klas’. 
In zeven weken tijd hebben de leerlingen uit groep 5 de eerste 
noten leren spelen op klarinet en trompet en ritmes leren slaan 
op trommels en xylofoon. Per instrumentgroep is er met profes-
sionele docenten hard geoefend voor een groots optreden met 
de hele klas samen op vrijdag 17 februari. Tijdens het grote carna-
valsfeest van de basisschool kwam het  nummer  ‘We will rock you’ 
van Queen voorbij en speelde het orkest mee op de muziek van 
Snollebollekes. De hele zaal ging van links naar rechts. Leerlingen 
en leerkrachten konden genieten van dit optreden. Een prachtig 
carnavalsfeest met een heus ‘Klasse-orkest’. Dit project is een sa-
menwerking tussen basisschool Leander, docenten van Muziek-
vereniging Sint Cecilia en de gemeente Land van Cuijk.

Samen muziek maken verbindt



www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

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

Met een verrekijker om de hals staat Frank van Kalleveen (69) 
klaar bij het parkeerterrein tegenover De Heksenboom. “Je kunt 
het je bijna niet voorstellen, maar waar we nu staan was in de 
jaren dertig van de vorige eeuw de stuifzandlaag zó dik, dat je 
er amper doorheen kon rijden. Dit gebied rondom de zoge-
noemde Ullingse Bergen was behoorlijk verstuifd. Zo erg dat 
het zand soms tot aan de kerk van Sint Anthonis reikte”, zegt 
Frank. “Omdat de verstuivingen het dorp bedreigden, zijn er 
veel bomen geplant. Vooral dennen want die doen het goed 
op arme grond. Daarom zie je die boomsoort vooral aan de 
Sint Tunnisse zijde van het bos. Er staan ook veel zee-dennen. 
Dat is een Zuid-Europese boom die nog veel beter bestand is 
tegen droogte.”
Hij springt op de � ets. “Kijk, hier staat een zee-den. De schors 
is heel ruw en de dennenappels zijn groot. De wortels zijn in-
drukwekkend en steken soms boven de grond uit. Mooi, hè! Ze 
blijven � er overeind. Maar goed ook, want op die manier blij-
ven de zanderige gebieden als geheel in tact. En het voordeel 
van bomenplant is ook dat eronder een humuslaag ontstaat, 
waarop weer planten en insecten kunnen leven,” legt Frank uit, 
terwijl hij met de knieën op de grond in de humuslaag wroet. 
“Deze veranderingen in het bos hebben ook andere dieren 
aangetrokken die er voorheen niet waren. Denk aan de zwarte 
specht, de boomklever en de bosuil.”

“Hoor je ‘m?”
Via het ‘herderspad’ - “één van de oudste zandwegen in de re-
gio, waarover de herders eeuwen geleden van Sint Anthonis 
met hun schapen richting De Peel gingen”- komen we in het 
gebied dat de overgang vormt van bos naar hei. We staan stil 
op een mooi uitzichtpunt. “Verderop, aan beide zijden van de 
verharde weg dwars over de hei, was vijftig jaar geleden nog 
bos. Heide heeft een grote natuurwaarde. Omdat gevarieerde 
bos- en heideranden belangrijk zijn voor veel diersoorten, laat 
men langs de randen regelmatig bomen en struiken groeien. 
Zo gauw er teveel bomen komen, wordt er ingegrepen. Voor-
al de openheid is belangrijk op de hei. De randomgeving is 
aantrekkelijk voor sommige insecten. Die op hun beurt weer 
speciale vogels aantrekken. Zoals de boomleeuwerik. Hoor 
je ‘m?”, zegt Frank terwijl hij zijn hoofd draait. “’Kloek-kloek!’, 
schreeuwt-ie. Dat is ‘m.”
De verschillen in de bodem van het Sint Tunnisse natuurge-
bied zijn groot. “Dat komt door de vele Peelbreuken. Het wa-
terbeheer is lastig. Het is een chaos in de grond. In het stroom-
gebied van de Tovense Beek, die ontspringt in Landhorst, kan 
het op enkele punten drassig zijn. Maar het totale natuurge-

bied is schraal en droog. Daardoor vind je in deze bossen hon-
derdjarige eiken die amper een dikte hebben van een liniaal. 
Vanwege het vochtgebrek zijn ze bijna onherkenbaar dun. 
Heel bijzonder voor oude eiken.”

Zwarte schuur
Aan de andere kant van de hei verandert het bos. “Hier ter 
hoogte van waar we nu staan bij de ‘zwarte schuur’ is het be-
gin van de Peel. De bodemlaag bevat zwarte grond en geen 
stuifzand. Je vindt er meer sparren. Die zie je aan de Sint Tun-
nisse kant niet. Sowieso is deze plek historisch, want de zwarte 
schuur was vroeger de ingang van het bosgebied en ooit 
dachten de Duitsers hier onderduikers te vinden.“
Op de weg terug, blaast de wind in de rug. “Wind doet een bos 
goed. Ja, zelfs een storm is een zegen voor het bos”, zegt Frank 
stellig. “De dode takken waaien eraf. Uit die verdorde takken 
halen insecten hun voeding. En de insecten zijn weer voeding 
voor andere dieren. Voor een gezond bos moet 20 procent van 
het hout ziek zijn.”
We � etsen langs een kudde schapen. “Die zijn samen met de 
Schotse Hooglanders voor het beheer van de begroeiing on-
misbaar. Je weet nooit precies waar je ze aantreft. Dat is ook 
het mooie aan de natuur hier. Het is elke keer weer anders. 
Daarom houd ik ook zo van dit gebied.”

MINSE

“Het stuifduinenzand lag tot aan de kerk”
Waarom groeit in de bossen bij Sint Tunnis de Zuid-Europese zee-den? En waarom zingt de boomleeuwerik er weer vrolijk 
op los? Op ontdekkingstocht met oud-boswachter Frank van Kalleveen. “Een � inke storm is een zegen voor het bos.”

Frank van Kalleveen bij een zee-den: “We hebben de dunste eiken 
van het land.”
Frank van Kalleveen bij een zee-den: “We hebben de dunste eiken 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

Maandag t/m Vrijdag van 9:00 tot 18:00
Zaterdag van 9:00 tot 17:00

Breestraat 16 A - Sint Anthonis

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

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

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

–
–

• schuttingen
• tuinhuizen
• vlonders
• overkappingen

06-229 808 03 

Het verhaal over ‘onze jongens in Nederlands-Indië’
Trui Raaijmakers (dochter van Sjang Raaijmakers) en Jos Na-
buurs vertellen op maandag 27 maart over de ruim veertig 
jongens uit Sint Tunnis en het Leker die in de periode 1945-
1950 als militair naar Nederlands-Indië zijn gestuurd. Zij heb-
ben de afgelopen anderhalf jaar via dagboeken, brieven, foto’s 
en gesprekken met familieleden informatie verzameld over 

wie het zijn, de heen- en terugreis, hun verblijf daar en het 
contact met het thuisfront. De avond begint om 20.00 uur in 
Oelbroeck. Niet-leden van de heemkundekring zijn ook wel-
kom. Zij kunnen zich voor deze avond per e-mail aanmelden 
via paul.eling@donders.ru.nl.
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Op vrijdagavond werd begonnen met een spetterend feest in 
Oelbroeck met de sleuteloverdracht aan alle prinsenparen van 
de voormalige gemeente Sint Anthonis. Op zaterdag was het 
genieten bij Zing a long uut ouw lief, waar lokale talenten hun 
carnavaleske zangkunsten vertoonden samen met het blaas-
orkest van Sint Cecilia. Zondagmiddag zag D’n Uutlaot vanaf 
de prinsenwagen vele Zeikmeiken langs de optochtroute 
staan; een optocht met mooie deelnemers en aansluitend een 
gezellig optochtfeest op de Brink. Maandagmiddag was er een 
geslaagde carnavalsmatinee met een gevarieerd programma 
met lokaal talent en goei eten van ’t vèrreke. ’s Avonds werd de 
Sint Tunnisse avond gevierd in de tent op de Brink. Dinsdag-
middag het traditionele gezinsbal waar de jeugd samen met 
jeugdprins Stijn en jeugdprinses Jenna een mooi carnavalssei-
zoen afsloot. En toen was het alweer dinsdagavond, waarop 
D’n Uutlaot traditioneel de carnaval afsluit in ‘t Cafeetje. Toen 
om 00.00 uur de woorden ‘Steek af!’ klonken, keek de carnavals-
vereniging terug op een geslaagde carnavalstijd, mede dankzij 

de schik van alle Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen. Want car-
naval vieren, dat kan D’n Uutlaot niet zonder jullie! Dankjewel!

Prinsenpaar bedankt iedereen voor de mooie carnaval!

CV D’n Uutlaot en prins Arno II en prinses Lieke bedanken alle Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen voor een schitterende car-
navalstijd. Eindelijk mocht er weer als vanouds carnaval worden gevierd in het eigen Zeikmeikenrijk en dat is volop gedaan! 

Weer flink gelachen op de pronkzittingen van d’n Uutlaot
Op 3 en 4 februari waren in Oelbroeck de pronkzittingen van 
carnavalsvereniging D’n Uutlaot. Twee avonden achter elkaar 

was de grote feestzaal goed gevuld met bezoekers. Na a� oop 
vertelden zij weer eens heerlijk gelachen te hebben om de 
grappige buuts en komische sketches. Tussen al dat vrolijks 
door was er telkens even tijd voor een leuke dans- of zangact. 
Sint Tunnis mag trots zijn op de lokale artiesten die deze avon-
den verzorgden. 
Dat in de toekomst ook voldoende talent in het dorp aanwezig 
is, beloofde de jeugdpronkzitting op zaterdagmiddag. De ou-
ders en grootouders in het toegestroomde publiek genoten 
vol trots van de vele optredens door de Sint Tunnisse kinderen.
Zoals gebruikelijk bij D’n Uutlaot werd op één van de zittings-
avonden de man of vrouw van het jaar bekend gemaakt. Dit 
jaar ging deze eer naar Christan van Gelder voor onder andere 
zijn � lm- en videowerk voor veel verenigingen. En ook voor 
de organisatie van de concerten Op de Hoef voor het hersen-
tumorenfonds. Een welverdiende benoeming.

Kunstkring Sint Anthonis-Cultureel Café op 30 maart
Kunstkring Sint Anthonis presenteert tijdens het Cultureel Café 
op donderdag 30 maart in Oelbroeck weer een boeiend, divers 
en gezellig programma op het gebied van Kunst en Cultuur. 
Schrijver, columnist en verteller Harry Peppinck uit Escharen 
draagt deze avond voor uit eigen werk. Kunstschilder en do-
cent Elsbeth Roest uit St. Hubert laat zien hoe zij gefascineerd 

is door mens, dier en landschap in haar schilderwerk. Zanger, 
gitarist en componist Jos Kuijpers uit Oe� elt brengt tijdens het 
Cultureel Café zijn lied ‘Ut Péérd’ - lang geleden door hem ge-
schreven en gecomponeerd -  ten gehore.
De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Oel-
broeck. De entree voor de avond bedraagt 5,00 euro.  



Actie bloemstukjes maakt 
kinderen blij

Het begint een jaarlijkse traditie te worden: Nelly Grüntjes-
Verbruggen uit de Meester Sprenkelsstraat start begin 
maart weer een actie. Deze keer een bloemstukjesactie 
rond Pasen. Vorig jaar rond Pasen en Kerstmis had ze ook 
zo’n actie. De opbrengsten gingen toen naar Oekraïne en 
Unicef. Nu is het de beurt aan het Liliane fonds. Op mijn 
vraag ‘waarom Liliane fonds?’, vertelt ze dat haar zwager, 
Jan Grüntjes, pater is geweest in Nickerie in Suriname. Daar 
heeft hij in samenwerking met de Lionsclub en het Liliane 

fonds een school opgericht voor kinderen met een dub-
bele beperking: de Lion Jan Grüntjes school. Helaas is Jan, 
op te jonge leeftijd en nog voordat de school klaar was, 
overleden. Nelly en haar man Toon zijn in totaal acht keer 
in Suriname op werkvakantie geweest. Ze hebben meer-
dere malen de school in Nickerie bezocht. En hebben met 
eigen ogen gezien wat voor goed werk het Liliane fonds 
daar doet. Daarom gaat de opbrengst van deze actie nu 
naar het Liliane fonds wereldwijd. Een prachtig initiatief 
Nelly, je maakt vast en zeker veel kinderen blij! 

Maria van Tilborg,
Dorpsverbinder Samen Sint Anthonis

Lezerspost!
Wilt u iets delen met de lezers van Trots Sint Tunnis? Dat kan in de rubriek ‘Lezerspost’! Het kan gaan om een geboorte, huwelijk, 
overlijden of een andere gebeurtenis, maar ook zomaar een mooi, leuk, verrassend of ontroerend moment of een bijdrage over een 
actueel onderwerp. Stuur een e-mailtje met uw berichtje (houd het kort en bondig) en eventueel foto naar redactie@trotssinttunnis.nl. 
De redactie plaatst uw bijdrage dan (indien geschikt voor plaatsing) in deze rubriek.
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Donateursactie Muziekvereniging Sint Cecilia
Muziekvereniging Sint Cecilia kwam afgelopen decen-
nia jaarlijks langs de deur voor een vrijwillige bijdrage 
tijdens haar donateursactie. Afgelopen jaren merkte de 
vereniging dat dit steeds minder opbracht voor de club. 

Enerzijds hebben mensen steeds minder contant geld in huis 
en anderzijds hebben de coronajaren hierbij ook geen goed 

gedaan. De Anjeractie in de oude vorm is helaas ook beëin-
digd en wordt tegenwoordig digitaal gedaan.  
De � nanciële bijdragen vanuit dit soort inzamelingsacties 
zijn voor Sint Cecilia van wezenlijk belang om � nancieel ge-
zond te blijven. De vereniging investeert hiermee vooral in 
de jeugdopleiding en het instrumentarium. Via deze weg wil 
Muziekvereniging Sint Cecilia een beroep op u doen om de 
vereniging alsnog te steunen. U kunt dit middels onderstaan-
de QR code doen waarmee u met de smartphone bij uw ei-
gen bank een bedrag naar eigen keuze kunt overmaken.

Vrienden van Sint Cecilia
Natuurlijk geldt deze oproep niet voor mensen die al Vriend 
of sponsor van de vereniging zijn. Overigens, al vanaf 25,00 
euro per jaar kunt u Vriend van de vereniging worden en 
krijgt u nieuws uit 
eerste hand én een 
exclusief vrienden-
concert. Voor meer 
informatie hierover: 
stuur een e-mail 
naar sponsoring@
mvsintcecilia.nl of 
bel 06-50268400. 
Alvast hartelijk dank 
namens het bestuur 
én alle leden!
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Column 

Voetbal dames 30+ van start
De dames 30+ van DSV beginnen 10 maart aan hun nieuwe 
competitie, waarin ze om de vier weken op vrijdagavond in 
een toernooivorm zullen gaan voetballen tegen andere 30+ 
damesteams. De manier waarop dit team tot stand kwam, 
maakt het alleen nog maar meer bijzonder. In mei 2022 werd 
namelijk onder het genot van een drankje (drankjes beter ge-
zegd) op de verjaardag van Linda Fransen een idee geopperd 
om wekelijks te gaan voetballen. Dit begon op het voetbal-
veldje voor de deur bij Linda en Jos, maar nadat het team 
steeds groter en groter werd en er ook echt een wekelijkse 
training van werd gemaakt, werd er uiteindelijk besloten om 
te gaan voetballen bij DSV. Daar werd het team iedere week 
nog groter, waardoor steeds meer speelsters zich begonnen 
af te vragen of het niet iets was om in een competitie te gaan 
spelen tegen andere 30+ damesteams. Echter hadden de da-
mes daar wel een hoofdtrainer voor nodig. Daarvoor zijn ze 
uitgekomen bij Daniël Ohoilulin, die nu dus de trainingen en 
wedstrijden zal gaan leiden voor het damesteam. Met Daniël 
als kapitein van het schip, kennen de dames een hoofdtrainer 
die zowel mannen- als vrouwenteams heeft geleid en die dus 
zeker ervaring heeft in zijn vak. Ook heeft Daniël meerdere 
jaren bij DSV gewerkt, waardoor hij dus al bekend is met de 
club. Maar hoe zien de wedstrijden er dan uit? Om de vier 
weken zullen de dames 30+ teams van DSV, V.V. Achates 
(Ottersum), Vianen Vooruit (Vianen), Vitesse’08 (Gennep) en 
Gassel op vrijdagavond hun wedstrijden gaan afwerken. 
Daar zullen de teams vier wedstrijden gaan spelen van 7x7. 
De wedstrijden duren elk 15 minuten en worden allemaal op 
één locatie afgewerkt. Die locatie verandert iedere vier weken, 
zodat elke club de mogelijkheid heeft om de wedstrijden op 
de eigen club te kunnen spelen. Voor 10 maart betekent dit 
dat DSV dus op De Laan haar eerste toernooi zal gaan spe-
len. Hopelijk komt er dan zoveel mogelijk publiek om de da-
mes een beetje aan te moedigen. De eerste wedstrijd begint 
om 19.30 uur tegen V.V. Achates, dus hopelijk zien we zoveel 
mogelijk publiek en kunnen de dames ons trakteren op een 
eerste overwinning.    

Lansana Traoré

EHBO-club werkt aan de toekomst
EHBO-vereniging Sint Anthonis ‘Het Zwaluwstaartje’ heeft 
vier jubilarissen in het zonnetje gezet, een nieuwe voor-
zitter gekozen en gepraat over de toekomst. Dat gebeur-
de tijdens de algemene ledenvergadering van 7 februari.

De leden tonen een grote betrokkenheid bij de vereniging, 
zo bleek ook tijdens de jaarvergadering. Er was reden tot 
vreugde. Joyce Dost is tijdens de vergadering met voltallige 
meerderheid gekozen als nieuwe voorzitter. Peter Pluk werd 
als bestuurslid herkozen en de instructeurs Jos en Nico werden 
bedankt voor hun inzet. In de coronaperiode hebben beiden 
ervoor gezorgd dat de leden de theoretische kennis konden 
bijhouden. Ook werd er waardering uitgesproken voor de ju-
bilarissen: de 84-jarige mevrouw Riek Arts, die 50 jaar lid is, en 
ook de leden Angelique Litjens, Jan de Kleijnen en René van 
Loosbroek kregen warme aandacht vanwege hun 35-jarige lid-
maatschap. De EHBO speelt een grote rol in de hulpverlening 
bij evenementen in de dorpen. Deze evenementen zijn nodig 
om de leefbaarheid te behouden. Daar gaat de vereniging zich 
voor inzetten. De leden zeggen voor de toekomst mooie dro-
men te hebben en men wil die gaan waarmaken.  

‘Samen Eten’ in Oelbroeck 
De afgelopen tijd waren er via diverse kanalen geluiden 
dat er in de gemeenschap behoefte is om samen te eten. 
Om dit te kunnen gaan organiseren is er onlangs een 
werkgroep ‘Samen Eten’ gestart die dit mogelijk wil ma-
ken in Oelbroeck. 

Inmiddels kan er een start gemaakt worden en wel op vrijdag 
24 maart tussen 17.00 en 19.00 uur in de ontmoetingsruimte 
van Oelbroeck. Opgave voor deelname kan via de receptie van 
Oelbroeck op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. De deelna-
mekosten kunnen ter plekke worden betaald. De receptie van 

Oelbroeck is te bereiken op telefoonnummer 0485-385166. 
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk één week voor aanvang 
van het diner. 
De deelnamekosten zijn 15,00 euro per diner. In dit bedrag zit 
het drie gangen diner en een consumptie. Deelnemers kun-
nen kiezen uit twee voorgerechten en twee hoofdgerechten. 
Wanneer meerdere consumpties worden genuttigd, kan dit 
tegen betaling. Bij elk diner zijn voor de bediening drie vrijwil-
ligers beschikbaar. De werkgroep ‘Samen Eten’ begroet u graag 
op vrijdag 24 maart.                                 
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Dankzij het bedrag dat de Rabobank heeft geschonken aan het Hobbycentrum, 
kunnen de techneuten van de Reparatiewerkplaats en de hobbyisten gebruik 
maken van een kast met heel veel gereedschap. Daarnaast is er een speciale slijp-
machine aangeschaft. Deze machine is onder andere voor het verwerken van 
glas van Ti� any en glas-in-lood. De techneuten kunnen u nu nog beter helpen. 
Heeft u een technisch mankement aan apparatuur of uw � ets, kom gerust langs. 
De openingstijden zijn op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur in de oneven weken in 
Oelbroeck.

Hobbycentrum Sint Anthonis

Het Hobbycentrum bedankt de Rabobank  

Maakt u gebruik van een rollator, rolstoel of een scootmobiel, dan bent u voor 
een check van uw hulpmiddel van harte welkom in Oelbroeck. Op zaterdagoch-
tend 11 maart organiseren het Hobbycentrum en Oelbroeck ter gelegenheid van 
NLdoet! een speciale ochtend voor alle mensen die gebruik maken van een mo-
biel hulpmiddel. Techneuten controleren uw hulpmiddel, herstellen waar moge-
lijk of geven een advies over het vervolg. Tussen 9.00 en 12.00 uur stelt Oelbroeck 
een ruimte ter beschikking en er is ko�  e en thee met iets lekkers.

Vrijwilligers gezocht
Bent u een techneut die het Hobbycentrum die ochtend wil ondersteunen, 
meld u dan aan als vrijwilliger via hobbycentrumsintanthonis@gmail.com 
of neem telefonisch contact op met Riny Weerts, de voorzitter van het Hobby-
centrum, via 06-40892059.

Controle en herstel van mobiele hulpmiddelen tijdens NLdoet!

Nog nooit eerder gewerkt met wilgentenen? Dan is dit een uitgelezen kans. Een 
ervaren vlechter van wilgentenen leert je in één avond een mezenbolhouder te 
maken die je dezelfde avond mee naar huis kunt nemen. Daarnaast krijg je tips 
om thuis nog een pindakaaspothouder voor vogels te maken. 
De workshop wordt verzorgd door Piet Ermers uit Oploo op woensdag 22 maart  
van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur  in het Hobbycentrum in Oelbroeck.  Voor de be-
nodigde materialen  wordt gezorgd, dus je hoeft zelf niets mee te brengen.

Aanmelden
De kosten voor deze workshop zijn 12,50 euro per persoon, inclusief materialen 
en ko�  e en thee. Aanmelden kan tot en met dinsdag 7 maart door een e-mail te 
sturen met je naam en telefoonnummer naar aanmeldenhcsa@gmail.com. Dit 
e-mailadres kun je ook gebruiken als je vragen hebt over deze workshop. 
De betaling kan plaatsvinden door het bedrag over te maken naar het Hobby-
centrum Sint Anthonis (iban: NL18RABO0310534755) onder vermelding van 
‘Vlechten’ en je naam. Het maximale aantal deelnemers is 13 personen, dus meld 
je snel aan. Mocht de workshop onverhoopt niet doorgaan, dan krijg je telefonisch 
bericht.  

Het Hobbycentrum Sint Anthonis gaat vlechten



Maart 2023 | nr 36 21

Werkgroep ‘We Want You’ boekt eerste resultaten

Inmiddels is het een jaar geleden dat de werkgroep WWY 
(We Want You) door Dorpsraad Sint Tunnis is opgericht. Tijd 
voor een kort berichtje wat er zoal gedaan en gebeurd is. 

De doelstelling is dat ‘We Want You’ als werkgroep wordt inge-
schakeld als een vereniging of stichting moeite heeft met het 
vinden van een bestuurslid. Het start met een vragenlijst, om 
vervolgens een gesprek aan te gaan met de vereniging of stich-
ting. In wisselende tweetallen sluiten zij steeds aan. Al vrij snel 
werd de werkgroep verrast door een eerste aanvraag vanuit 
Muziekvereniging Sint Cecilia om te helpen zoeken naar een 
voorzitter.  Inmiddels is er een match gevonden en is het eerste 
resultaat bereikt. De werkgroep heeft inmiddels vijf verzoeken 
ontvangen. Natuurlijk wordt de club gevraagd om vooral ook 
zelf actief te blijven zoeken. Dat is ook bij een van de aanvragers, 
de EHBO, gelukt. Bij de Zonnebloem is inmiddels ook een ge-
slaagde match gevonden. Voor Oelbroeck wordt nog gewerkt 
aan een match. De leden van ‘We Want You’ hebben regelmatig 
contact met elkaar. De dorpsraad wordt op de hoogte gebracht 

van de vorderingen. Helaas heeft ook ‘We Want You’ afscheid moe-
ten nemen van René Ponsen door zijn veel te vroege overlijden.

Jubilarissen bij Tennisvereniging Sint Tunnis
Maandag 30 januari mocht TV Sint Tunnis tijdens de drukbe-
zochte jaarvergadering maar liefst zes jubilarissen in het zonne-
tje zetten! De huldiging begon met drie leden die al 50 jaar lid 
zijn van de vereniging. Josephine Cornelissen en Riet en Martien 
Mahler (van links naar rechts op de linkerfoto) zijn sinds 1 januari 
1973 lid van de tennisclub. Ook dankt de club Riet en Martien 
voor alle jaren dat zij het ouderentennis verzorgen. Piet van de 
Braken (in het midden op de rechterfoto) viert zijn 40-jarig lid-
maatschap. Hij is sinds 1 januari 1983 lid van de tennisvereni-
ging. Met een mooie mijlpaal van 25 jaar lidmaatschap (sinds 
1 april 1997) staat links op de foto Marc Groot en rechts Tonnie 
Peeters. Namens het bestuur en alle leden van tennisvereniging 
Sint Tunnis: van harte gefeliciteerd!

De werkgroep ‘We Want You’ bestaat uit Evelien Baltussen, Gijs 
Naus, Johan Sterke, Jos Verbeeten en Huberiet Vollenberg.

Tafeltje Dekje: als zelf koken niet meer lukt 
Heeft u moeite met koken? Denk dan eens aan het gemak 
van Tafeltje Dekje. Een warme maaltijd kunt u thuis laten 
bezorgen.

U kunt zich aanmelden voor Tafeltje Dekje door telefonisch 
of per e-mail contact op te nemen met Piet Janssen: tel. 06-
46714739 of Pietj603@gmail.com.
De Stichting Maaltijd Service Sint Anthonis, Tafeltje Dekje, is 
opgericht om warme maaltijden te leveren aan ouderen die 
vanwege beperkingen niet in staat zijn om zelf te koken. Een 

groep vrijwilligers nam dat over van Pantein, die daarmee ge-
stopt was. Tafeltje Dekje zorgt dagelijks voor vers en warm eten. 
De pakketten worden altijd om 11.30 uur bij het zorgcentrum 
aangeleverd door Hofmans Maaltijdenservice uit Malden. Be-
zorgers nemen de maaltijden in ontvangst en brengen deze 
direct naar klanten. Zij nemen de lege maaltijdboxen van de 
vorige dag mee en leveren deze af bij het zorgcentrum. De 
groep bezorgers bestaat uit ongeveer 42 chau� eurs die om de 
zes weken een week de beurt hebben. 
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“
Waar ben jij Trots op?

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

Trots op... mijn miniaturen
“Al bijna 20 jaar ben ik - Karla van Baarle -  ‘besmet’ met het poppenhuisvi-
rus. Mijn zus nam me eens mee naar een poppenhuisbeurs en dat was het 
begin van een mooie hobby. De meeste mensen kopen of maken spulletjes 
voor een poppenhuis; ik werk het liefst met kijkkastjes. Ik gebruik allerlei ma-
terialen, ook (delen van) afvalmateriaal. Wat ik bijvoorbeeld leuk vind, is de 
afbeelding van een schilderij net zo lang verkleinen tot die bij de inrichting 
van een kijkkastje past. Met deze hobby kun je via workshops, Pinterest of 
YouTube steeds weer nieuwe vaardigheden leren. Op dit moment is het wer-
ken met een 3D/laserprinter heel erg in opkomst. Je hoeft niet altijd met je 
handen bezig te zijn. Het bedenken van een nieuw tafereeltje of het zoeken 
naar oplossingen is ook leuk. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen op het 
Zandseveld of in Sint Tunnis ‘besmet’ zijn met het poppenhuisvirus.”

Missie volbracht door Ferdi Verberk en Inge Vloet van Namelok
Ze zijn met een tevreden gevoel weer neergestreken in Sint 
Anthonis, Ferdi Verberk en Inge Vloet van Stichting Name-
lok. In drie maanden tijd hebben ze weer � ink wat pompen 
kunnen plaatsen en heel wat mensen blij gemaakt in Kenia.

Niet alles ging van een leien dakje, maar de klus is weer geklaard. 
Soms was het watervolume in de put niet voldoende om een 
pomp te kunnen installeren, met als gevolg dat er nog werk aan 
de winkel was voor de desbetre� ende gezinnen en Ferdi en Inge 
onverrichter zaken weer konden vertrekken. Maar binnen de af-
gesproken tijd was de put dan verder uitgediept en kon er alsnog 
een pomp worden geplaatst. Eén pomp functioneerde niet en 
moest terug naar de leverancier. Uiteraard kwam er een nieuwe, 
maar dit leverde nogal wat oponthoud op. Uiteindelijk hebben 
Ferdi en Inge deze reis elf elektrische pompen en vijf pompen op 
zonne-energie geplaatst. Dit alles dankzij verschillende sponsors 
vanuit Nederland. De aanvragen voor de volgende periode (de-
cember 2023-februari 2024) komen alweer binnen. Veelal voor 
pompen op zonne-energie, aangezien de meeste mensen in de 
afgelegen gebieden geen toegang hebben tot elektriciteit.

Vrijwilligers gezocht voor kerstevenement  
Vorig jaar is een groepje enthousiaste vrijwilligers gestart om 
een kerstmarkt te organiseren in een vernieuwd jasje. Helaas 
liepen zij vast op de formele punten zoals vergunningen en 
dergelijke. De korte deadline heeft de groep toen doen beslui-
ten om voor 2022 de stekker eruit te trekken. Maar direct wel 
met de intentie om er in 2023 weer vol enthousiasme voor te 
gaan! En dat gaan ze doen. Maar dat kunnen ze niet zonder 
extra handjes. Dit jaar gaat het team het fantastische kerst-

evenement koppelen aan de Lichtjestocht dat in 2022 een zeer 
geslaagd evenement was met ruim 900 bezoekers. Samen kan 
er een nog mooiere happening van gemaakt worden. Wie is 
bereid om met een enthousiast team deze kar te trekken? Voor 
vragen of om je aan te melden, kun je terecht bij één van de 
leden van de commissie: Eric van Tits (06-15598806), Monique 
Walbeek (06-22169519), Eefke Peeters (06-26014686) of Chris 
Swijnenberg (06-43062860). Je bent van harte welkom.
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Gemeente Land van Cuijk
Centraal bezoekadres:
Louis Jansenplein 1, 5431 BV  Cuijk
tel. 0485-854000
Postadres: Postbus 7, 5360 AA  Grave
www.gemeente-landvancuijk.nl

www.samensintanthonis.nl

www.dorpsraadsinttunnis.nl

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

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880

Afspraak maken bloedafname
www.maasziekenhuispantein.nl
tel. 06-20240544

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

Belangrijke contactgegevens en websites

Servicepagina
Op deze pagina vindt u diverse service-informatie over afvalinzameling en hoe u een melding over de openbare ruimte kunt doen 
bij de gemeente.  Ook vindt u hier diverse belangrijke contactgegevens en websites. Mist u nog iets op deze pagina? Meld dit dan 
aan de redactie via redactie@trotssinttunnis.nl. De redactie bekijkt dan of dit ook kan worden opgenomen op deze pagina.

Afvalkalender
LET OP: deze kalender geldt voor alle straten met uitzonde-
ring van de straten in het buitengebied. Voor de straten 
Blauwstraat, Den Hoek, Korte Striep, Lepelstraat (gedeelte-
lijk), Peelkant (gedeeltelijk), Rondveld, Sambeekse Dijk, Steen-
akker, Stevensbeekseweg (gedeeltelijk) en Vlagberg geldt 
een andere route. Bekijk hiervoor DeAfvalApp van de 
gemeente Land van Cuijk.

Afvalkalender via DeAfvalApp
Met DeAfvalApp kunt u op uw smartphone of tablet de af-
valkalender voor uw adres opvragen. Na installatie van de 
App wordt u gevraagd om uw adresgegevens (postcode 
en huisnummer). Nadat u deze heeft opgeslagen, worden 
de juiste ophaalgegevens opgezocht en verschijnt alle 
voor u relevante informatie automatisch op het scherm. De
AfvalApp is een interactieve app met onder andere een 
kalender, digitale kaart en notificatiefuncties.

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

Meldingen via MijnGemeente app
Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een mel-
ding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt 
direct binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opge-
lost. Download de MijnGemeente app via de Google Play Store 
(Android) of AppStore (Apple). 
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Vrijdag 3, 10, 17, 24 en 31 
maart
Oelbroeck gaat wandelen
Korte wandeltocht van 4 á 5 km
Start: Oelbroeck
Aanvang: 9.30 uur
Deelname: gratis

Vrijdag 3 en 17 maart
Vrouwen voor Elkaar
Ontmoeting voor vrouwen met een 
verblijfstatus
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 10.00 uur
Entree: gratis

Za 4 en 18 maart  
en za 1 april
Reparatiewerkplaats/
naaiatelier
Vrijwilligers staan klaar om kleine 
defecten te repareren
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 9.00-12.00 uur

Do 9 en 23 maart
Inloopuurtje
Inloopuurtje met Dorpsverbinders 
van Samen Sint Anthonis
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 15.00-16.00 uur

Vrijdag 10 maart
Dansmiddag
Georganiseerd door Countryclub 
Sint Anthonis
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 13.00-18.00 uur

Comedyhuus
Lachen met diverse comedians
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 12,50

Zaterdag 11 maart
Kunstwerken opknappen 
NLdoet-activiteit
Locatie: Landschapspark
Tijd:: 9.30-16.00 uur
Aanmelden: www.nldoet.nl/activiteit/
kunstwerken-het-landschapspark-
opknappen

Controle en herstel 
mobiele hulpmiddelen 
Vrijwilligers staan klaar om kleine 
defecten te repareren
Locatie: Oelbroeck
Tijd:: 9.00-12.00 uur

Zaterdag 18 maart
Halve Marathon
Georganiseerd door AV-Olympus
Locatie: Blokhut de Hoefse Hut
Start: 15.00 uur

Woensdag 22 maart
Workshop
Mezenbolhouder van wilgentenen 
vlechten in het Hobbycentrum 
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur
Deelname: € 12,50

Donderdag 23 maart
Energiecafé
Informatieavond over het
verduurzamen van uw huis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Vrijdag 24 maart
‘Samen Eten’ in Oelbroeck
Gezamenlijk dineren
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 17.00-19.00 uur
Deelname: € 15,00

Zaterdag 25 maart
Sint-Tunnis Rocks
Jaarlijks Rockfestival
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Tickets: www.oelbroeck.nl

Zondag 26 maart
De Verwondering
Samen bekijken en nabespreken van 
een a� evering van De Verwondering
Locatie: Parochiecentrum
Tijd: 10.00-11.30 uur
Entree: gratis

Maandag 27 maart
Lezing heemkunde
Trui Raaijmakers en Jos Nabuurs 
vertellen over ‘onze jongens in 
Nederlands-Indië’
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 29 maart
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van 
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 30 maart
Cultureel Café
Laagdrempelige avond met een 
variatie aan kunstenaars
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00

Activiteitenagenda 
Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteitenagenda?

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

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


