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Het eerste voorwoord van het nieuwe jaar begint uiteraard 
met u allen het beste te wensen voor 2023. Normaliter komt 
de Trots op de eerste zondag van de maand uit, maar u be-
grijpt dat de bezorgers hun eigen planning mogen aanhou-
den. Naar verwachting zijn zij ook graag bij de nieuwjaarsbor-
rel in Oelbroeck, en laat die nou net op de eerste zondag van 
de maand vallen, 1 januari dus. 
We beginnen aan een nieuw jaar waarin Sint Tunnis defi nitief 
zal veranderen. Toegegeven, ik had gehoopt dat de bouwplan-
nen wat vlotter zouden verlopen, maar in 2023 moet het dan 
toch echt gaan gebeuren. We kunnen al wel vaststellen dat 
er al veel gebeurd is, met de herinrichting van de Brink en de 
realisatie van Oelbroeck als vernieuwde ontmoetingsplekken. 
Dat vinden we in Sint Tunnis erg belangrijk, elkaar kunnen ont-
moeten en samen kunnen beleven. 

Terugkijkend naar december verwijs ik graag naar de volle zaal 
en de succesvolle intocht van Sinterklaas en naar de drukbe-
zochte en hooggewaardeerde lichtjestocht (zie de foto hier-
boven). En wat te denken van die sfeervolle Brink, verlicht door 
horeca en Brinkcommissie? 
Het gaat dus geweldig de goede kant op, getuige de bomvolle 
agenda’s van zowel Oelbroeck als de Brinkkiosk. Verenigingen 
werken goed samen, de horeca heeft elkaar in goede harmo-
nie gevonden en vanuit de programmaraad van Oelbroeck, de 
dorpsverbinders van Samen Sint Anthonis, de dorpsraad en 
vele losse initiatieven gaan we een mooi actief 2023 tegemoet. 
Doet u mee? Dan maken we er samen weer iets moois van. 
 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Sint Tunnis gaat een mooi actief 2023 tegemoet
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2 voor 39,-

Hoofdkussen

Dreamstar® Dynamic
Gevuld met polyester slaapbolletjes. Een tijk 
van perkal katoen kwaliteit. Anti-allergisch.  
Losse vulling verkrijgbaar.

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

Kiest u voor een wollen, dons of 
synthetisch dekbed? 
Alle drie zijn ze heerlijk warm! Kom naar 
uw Preston dealer en laat u vakkundig 
adviseren. De dekbedden zijn verkrijgbaar 
in meerdere maten. 
Er is al een winterdekbed vanaf 119,- 

Hoofdkussen Dreamstar®

159,-
140 x 200 cm

Vanaf

Preston wollen dekbed®
4-seizoenendekbed 

140 x 200 cm voor 159,-
240 x 200 cm voor 279,-

Polardream Hoofdkussen
Alaska Cool Night
Ergonomisch gevormd, synthetisch 
hoofdkussen. Gevuld met Aerelle 
Cool Night vezelbolletjes.
Van 79,- voor 47,40

Polardream HoofdkussenPolardream Hoofdkussen
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 in! in!
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winter

100% Texels 
schapenwol!

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

Openingstijden: 

Ma 09.00-12.30 / 13.30-17.30

Di gesloten

Wo 09.00-12.30/ 13.30-17.30

Do 09.00-12.30/13.30-17.30

Vrij 09.00-12.30/ 13.30-17.30 
’s avonds op afspraak

Zat 09.00-16.00

JAN BERKVENS

Koorstraat 17  Boxmeer 0485 571634 www.janberkvens.nl
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Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

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

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

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

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

De redactie wenst u fijne feestdagen
en veel geluk en gezondheid in 2023!

Er was eens iets magisch... zo begon de organisatie in 
maart 2021 met het idee en de oproep voor vrijwilligers 
die wilden helpen bij het organiseren van de Lichtjes-
tocht. Het hele dorp hielp mee met het verzamelen van 
glazen potjes. Corona gooide roet in het eten maar het 
idee was geboren. 

In 2022 werd er opnieuw een oproep gedaan. Er was veel en-
thousiasme. Maar liefst 201 vrijwilligers stonden op en vele 
sponsoren wilden meewerken. De organisatie heeft de afgelo-
pen maanden ontzettend hard gewerkt om alles klaar te krijgen 
voor 17 december. Want toen was het eindelijk zover. Zouden 
er wel mensen op af komen, vroegen de organisatoren zich af. 
Nou... daar had men zich geen zorgen over hoeven maken. Bijna 
900 mensen liepen er over de brug bij de volkstelling. Zij volg-
den de 2.000 lichtjes door het dorp en zagen de herders, ko-
ningen, de herberg, dansende engelen en ten slotte Jozef en 
Maria in de levende kerststal. Met verschillende koren en orkes-
ten was de hele tocht bomvol verrassingen. De warme choco-
lademelk en glühwein op de Brink maakten het geheel com-
pleet. De organisatie is ontzettend trots dat zoveel mensen naar 
de Lichtjestocht kwamen en komt graag terug in 2023.

Eerste editie van de Lichtjestocht was een groot succes

	

Sluiting	
Markant	
…	
wat		
volgt???	

Activiteitenondersteuning voor 
verenigingen
Organiseer je wel activiteiten maar ben je geen offi  ciële vereni-
ging of stichting? Gebruik je voor deze activiteiten je persoon-
lijke bankrekening? Ben je dus persoonlijk verantwoordelijk 
voor de activiteiten die je organiseert? Is het oprichten van je 
eigen stichting of vereniging te complex? Of is dat voor de ene 
activiteit per jaar niet nodig?
De commissie verenigingsondersteuning van de dorpsraad 
heeft daar ideeën over en wil graag met de commissies/clubs, 
die geen verlenging zijn van een vereniging, in gesprek om 
samen te kijken waar er mogelijkheden liggen. Er wordt ge-
dacht aan een overkoepelende kapstokstichting en wat die 
mogelijk kan betekenen voor commissies/clubs binnen het 
dorp. De commissie gaat graag hierover met jullie in gesprek 
en organiseert een informatieavond om samen te brainstor-
men. Wat zou een kapstokstichting voor commissies in het 
dorp kunnen betekenen, wat zijn de mogelijkheden en is hier 
behoefte aan? Meld je 
aan voor 12 januari onder 
vermelding van naam, 
aantal personen en welke 
commissie/club je verte-
genwoordigt. Stuur een 
mailtje naar: aanmelden@
dorpsraadsinttunnis.nl.
De commissie vereni-
gingsondersteuning ver-
welkomt je graag op 
donderdag 26 januari om 
19.30 uur in Oelbroeck.

Daag
Wim
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20% KORTING
OP VLOEREN

Actie geldt van 2 t/m 14 januari 2023. Vraag naar de voorwaarden.

Ledeacker, 16 juli 1939 
Beugen, 17 december 2022

Na een afscheidsweek van waardevolle momenten 
en herinneringen, laten wij u weten dat is overleden

Lena Verstegen - Gerrits
echtgenote van

Tien Verstegen

Tien Verstegen
        Henriet en Geert-Jan
             Thomas - Joyce 
          Karlijn
         Helma en Roy
          Danny 
            Yannick
   Lot
    Jacobien en Frank
         Maud
        Stijn - Mette

We hebben op donderdag 22 december afscheid 
van haar genomen. 

Het doet ons goed dat wij in de afgelopen tijd 
zoveel steun hebben ontvangen. Onze oprechte 
dank hiervoor.

Paulusstraat 2, 5845 DZ Sint Anthomis
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Harold Gommans is zeer verrast als er twee leden van de 
dorpsraad aanbellen. Hij zit nog te eten na een rondje hard-
lopen in de kou. “Daar heb ik nog nooit aan gedacht”, zegt hij 
verbaasd terwijl hij zijn eten koud laat worden.

Harold heeft een technische achter-
grond en zat vanaf 2016 in de werk-
groep N602 als adviseur. Harold onder-
hield met oud dorpsraadlid Gerard Jansen het contact met de 
gemeente en de aannemer, zodat de wensen van de inwoners 
van Sint Tunnis zoveel mogelijk verwezenlijkt zouden worden.
“Het was best lastig”, zegt Harold, “vooral door de wisselingen 
van wethouder, ambtenaren en aannemer, maar het resultaat 
mag er wezen.” 
Harold is sinds 1987 actief lid van Muziekvereniging Sint Ceci-
lia. Hij heeft diverse bestuurlijke taken verricht van 2001 tot en 
met 2005 en was penningmeester van 2009 tot en met 2020. 
In het bestuur hield hij zich bezig met inkomsten via lidmaat-
schappen en subsidies. Hij is verder ook verantwoordelijk voor 
de werkgroep ‘vrienden en sponsoring’ en in de weer met de 
oudpapierinzameling. Zo zorgde Harold voor extra opbreng-
sten voor de muziekvereniging en kon er een aanhanger aan-
geschaft worden voor het vervoer van de instrumenten. Ver-
der heeft hij zich ingezet bij de stuurgroep van de verbouwing 
van Oelbroeck en was hij lid van joekskapel Un Haff el Béjjèn.
Al met al is Harold een dorpsgenoot die de duim dik verdient.

Sint Tunnis is Trots op: Harold Gommans

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’.  

Vier films met een ‘bekske’ in Oelbroeck
De draad wordt weer opgepakt: samen interessante � lms 
kijken! Nu niet meer zoals voor corona in het Dorpshuus 
in ’t Leker maar in het vernieuwde Oelbroeck. Iedereen is 
van harte welkom.

Met medewerking van Biblioplus en Sociom|Zin draait de 
organisatie dit jaar vier fi lms. Hebt u hiervoor belangstelling?  
Vanaf begin januari liggen in de bibliotheek en op diverse an-
dere plekken fl yers met daarop de titels van de fi lms met in het 
kort de inhoud. In verband met de fi lmrechten mogen er in dit 
bericht geen verdere gegevens worden verstrekt en ook het 
aantal bezoekers, 30 in totaal,  is door deze rechten beperkt. U 
dient zich dan ook van te voren aan te melden om teleurstel-
ling te voorkomen. Dit kunt u op twee manieren doen: een 
e-mail sturen naar joschristiaans@home.nl  met daarin uw aan-
melding of u aanmelden op biblioplus.nl/agenda. U kunt ook 
de digitale fl yer op bovengenoemde adressen opvragen.
U betaalt 7,50 euro contant aan de deur van zaal 2 in Oelbroeck 

en krijgt daarvoor ook nog tweemaal thee of koffi  e, voor en na 
de fi lm als u wilt.
De fi lms zijn alle vier op donderdagmiddag, inloop vanaf 
13.30 uur.  De data zijn 19 januari, 16 februari, 19 oktober en 
16 november.

Kaartverkoop pronkzittingen
D’n Uutlaot
Zin in een gezellige avond vol humor, dans en muziek? Kom 
dan 3 of 4 februari naar de pronkzitting van Carnavalsvereni-
ging D’n Uutlaot! De kaarten worden traditioneel bij de resi-
dentie verkocht. Dat is deze keer op zaterdagavond 7 januari 
vanaf 20.00 uur bij ’t Cafeetje. 
De jeugdpronkzitting is op zaterdagmiddag 4 februari. De 
jeugd kan hiervoor aan de deur een kaartje kopen. 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

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

Nieuwjaar
Na elk jaar komt er een nieuw jaar en dat is al eeuwen lang 
het geval. Ook al voor de christelijke jaartelling. Een prehisto-
risch monument als Stonehenge in Engeland herinnert aan 
de langste  en kortste dag van een jaar waar men toen al weet 
van had. Maar wij houden het bij het Sint Tunnis van nu en het 
nieuwe jaar 2023. Zo’n nieuwjaar nodigt uit tot een terugblik  
en een mogelijk profetische vooruitblik. Het laatste dat we in 
december konden beschrijven was de geslaagde lichtjestocht 
op 17 december en een gezellig concert van muziekvereniging 
Sint Cecilia en het koor C’est la vie uit Rijkevoort een dag later.
Enigszins verontrustend was het bericht dat de supermarkt 
van de stichter uit Gennep overgenomen gaat worden door 
Appie uit Zaandam. Er was juist een veelbelovend plan voor 
een nieuwe supermarkt met appartementen erboven en 
groot parkeerterrein en dan zo’n bericht. Maar deskundigen 
in dit soort gevallen zeggen dat de geplande bouw waar-

schijnlijk doorgaat, maar dat de levensmiddelenproducten 
van AH komen. We wachten af, maar niet te lang alstublieft. 
Daarentegen lijkt de bouw van het appartementencom-
plex op de hoek Breestraat-Peter Zuidstraat toch begin 2023
van start te gaan. 
Nog voor het nieuwe jaar heeft de gemeente de komborden 
van alle plaatsen in de nieuwe gemeente aangepast. Ook 
voor Sint Anthonis. Opvallend vind ik de volgorde van kleuren 
als men van boven naar beneden de borden bekijkt, zoals men 
gewoonlijk ook boeken leest. Het gaat namelijk van blauw 
naar wit en rood. Is dat een tegemoetkoming aan de vele pro-
testerende agrariërs in onze gemeente of toeval? Het blauwe 
bord boven geeft de plaatsnaam weer. Dan volgt een wit bord 
met meestal verkeersmededelingen zoals bijvoorbeeld de 
maximumsnelheid in de bebouwde kom en onderaan in rood 
het logo en de naam van de gemeente Land van Cuijk. Waar-
schijnlijk toeval en zelf prefereer ik de volgorde rood, wit en 
blauw, al ben ik het ook met veel huidige ontwikkelingen niet 
eens. Denk daarbij vooral aan de uitstoot van sto� en die het 
leven op aarde negatief aantasten en waar allerlei instanties 
en de mens zich moeten beraden op veranderingen en verbe-
teringen van deze leefomgeving. Er is maar één aarde en één 
omgeving waar menselijk leven mogelijk is en daarom wens ik 
u allen een gezond nieuwjaar.         

mama

Informatieavond voor nieuwe 
schoolkinderen Leander
Donderdag 12 januari organiseert Kindcentrum Leander 
een informatieavond voor ouders van kinderen die in 
schooljaar 2023-2024 voor het eerst naar school gaan. 
Ouders krijgen deze avond uitleg over de manier van wer-
ken, de aandacht die aan de kinderen wordt gegeven, de 
oudercontacten enzovoort. 
 
De ouders worden om 19.30 uur (tot ongeveer 21.00 uur) ver-
wacht in de speelzaal van de school, ingang via ingang Oost, 
Remmensberg 33.  
Mocht uw kind na 26 mei 2024 vier jaar worden, dan bent u 
ook welkom, maar wordt u gevraagd om uw kind in te schrij-
ven voor schooljaar 2024-2025.
Als u de school al kent, dan is deze avond wellicht voor u niet 
nodig. Het is voor de school wel fi jn dat uw kind wordt aange-
meld vóór vrijdag 27 januari 2023. Een aanmeldformulier kunt 
u opvragen via onderwijs@kindcentrumleander.nl. Het aan-
meldformulier is ook te vinden op de website van de school: 
www.kindcentrumleander.nl.

Talent gezocht voor de 
jeugdpronkzitting van D’n Uutlaot
De jeugdcommissie van carnavalsvereniging d’n Uutlaot is 
bezig met de voorbereidingen voor een mooie en creatieve 
pronkzitting. Daarvoor zoeken ze nog nieuw jeugdig talent. 
Lijkt het je leuk om eens mee te doen? Stuur dan een e-mail 
naar: jeugdcommissie@uutlaot.nl. De jeugdpronkzitting is dit 
jaar op zaterdagmiddag 4 februari.



maak van uw huis een thuis

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.kimmynailsenpedicure.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Badmintonclub de Remmensberg gaf de pen door aan 
Motocross der Azen, dus reis ik af naar Rijkevoort, waar Marcel 
Hermans - die deze stichting beheert - woont.

Wanneer is de club opgericht?
“Motocross der Azen was een product van de SMC, oftewel 
Sinttunnisse motorclub. Op 6 mei 1947 werd deze club door 
een stel motor-enthousiastelingen opgericht. Harry Goossens, 
Koos Aben en Driekus Schut, oftewel het gouden drieman-
schap, zoals ze werden genoemd. In 1947 wordt de eerste re-
gionale terreinrit op het heidecircuit ‘De Hoef’ georganiseerd. 
We hadden in Sint Tunnis een heel mooi circuit en het bestuur 
investeerde in coureurs. Er werden sportieve successen be-
haald,  zoals door Theo Aben die in 1950 kampioen werd in de 
zwaarste klasse.
In 1952 stapte het bestuur over naar de KNVM, waardoor er al 
snel internationale wedstrijden werden georganiseerd. Begin 
jaren ‘50 kwamen er ongeveer 5.000 bezoekers naar Sint Tun-
nis, in 1958 zat het aantal bezoekers op 40.000. Grote namen 
in de crosswereld deden mee, aan wat in 1968 Motocross der 
Azen ging heten, naar de hoogste kaart in het kaartspel. Van 
eigen Sint Tunnise bodem was Wiel van Loosbroek, die in de 
jaren ‘70 meereed in de 250 cc klasse.”

Werkte de motorclub ook samen met andere verenigingen?
“Heel het dorp was betrokken en alle verenigingen hielpen 
mee, zoals Activia, de duivenclub, scouting Sint Patrick, pony-
club Saxe Gotha en harmonie Sint Cecilia. Zonder de vrijwil-
lige inzet van deze verenigingen was het evenement met zo’n 
omvang onmogelijk.”

Maar toch bestaat de vereniging niet meer?
“In de jaren ‘80 leek de formule plotseling niet meer te werken, 
de interesse van publiek en renners verdween. Na het organi-
seren van 48 nationale en internationale wedstrijden ging de 
motorclub SMC in 1985 ter ziele.”

Waarom dan nog wel een stichting?
“Peter van Hasselt heeft de motocross willen laten herleven 
en is foto’s enzovoorts gaan tentoonstellen en ik ben me er 
zeven jaar in gaan verdiepen. In 2014 kwam mijn boek uit, ge-
schreven met als doel de geschiedenis vast te laten leggen en 
herbeleven. Met Miranda van den Broek en Koos van Tienen 
en circa 175 vrijwilligers heb ik de succesvolle reünie van Mo-

tocross der Azen georganiseerd. In 2018 heb ik het boek ge-
schreven over Jan Clijnk, de eerste grote crosser die Sint Tunnis 
letterlijk op de kaart zette.”

Wat moeten we nog weten?
“In 1985 is de club gestopt maar hij leeft nog steeds, zo krijg 
ik geregeld nog foto’s opgestuurd. Ik heb een website en een 
Facebook-pagina waar de geschiedenis op terug te lezen is. 
Als el� arige ging ik mij interesseren, in 1976 stond ik op het 
circuit in Sint Tunnis. Die dag zal ik nooit vergeten en daardoor 
kan ik dit vol passie doen.”

Aan wie geef je de pen door?
“Ik geef de pen door aan het Koningsdag comité.” 

Wat is een dorp zonder verenigingen? Motocross der Azen is he-
laas geen actieve vereniging meer. Is het dan wel iets voor in deze 
rubriek? Dit antwoord was voor mij niet moeilijk. Wat zou Sint 
Tunnis zijn zonder deze vereniging? Moeilijk voor te stellen dat 
het op het Zandseveld vroeger vol stond met auto’s van bezoekers 
in plaats van huizen. Als je zegt uit Sint Tunnis te komen hoor je 
negen van de tien keer de reactie ‘Oh, van de Motocross?’ En vol 
trots zeg ik dan: ‘Ja, Sint Tunnis van de motocross!’ 

Contactgegevens Motocross der Azen
www.motocrossderazen.com

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Motocross der Azen

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



www.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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‘Honderde jaor lang was de Pieël ónmèèteluk groeët, wor 
drifte vör schööp, minse en kardriêvers kriskras dörhin 
liepe’. Rond 1855 ontstond de behoefte aan een betere verbin-
ding van de Maas naar Gemert. Dit probleem lag op het bordje 
van de provincie. Na vele jaren praten lag er in 1864 een ‘aar-
den baan’ of ‘kunstweg’ van Gemert via Handel door de Peel 
en door Sint Tunnis naar het grote Maasveer onder Boxmeer.
Vanwege de zeer hoge aanlegkosten (ƒ 100.094,48, waarvan 
5% voor de gemeente Oploo) besloot men tol te he� en via 
acht tolposten. Passanten betaalden per dier, de leeftijd en 
het aantal wielen van hun voertuig (zie plaatje); centenwerk 
dus. Desondanks probeerden de bewoners de tolbomen bij de 
posten te omzeilen.
De weg kwam vanaf Handel bij tolpost 3 bij de gemeentegrens 
met Oploo, waar Freerk Stooter (1812-1894) de tolpachter was. 
De weg volgde de huidige Peelkant door Sint Tunnis. Post 6 lag 
bij de stenen brug over de Kleine Beek aan de Breestraat (tussen 
nr 39 - Remmen en 43). Dan verder uit het dorp richting de krui-
sing en linksaf lag een nieuw stuk grind- en klinkerweg richting 
Boxmeer (de huidige ventweg, zie kaartje).
Post nr 7, een tolboom bij een houten keet, lag even voorbij 

het kruis aan de 
Boxmeerschen 
Langendijk (Half-
weg). In 1864 
was Willem Mar-
tens (1833-?, uit
de Oude Bree-
straat) daar de 
tolpachter. Maar al in 1872 werden de tolposten gesloten en 
daarna per opbod verkocht.

Angeline Aben-Derks en Rob Ermers
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

De heemkundevereniging over...: 
Tol betalen in Sint Tunnis  

het kruis aan de 

Dorpsagenda en kombord
In de laatste uitgave van de Trots zijn er helaas een aantal fouten 
geslopen in de agenda. De werkwijze is om de digitale agenda 
van Samen Sint Anthonis als basis te gebruiken voor de agenda 
op de achterzijde van de Trots. Als u wilt dat een evenement 
op deze agenda vermeld wordt, vul deze dan in op de agenda 
van SamenSintAnthonis.nl. Op de 20e van de maand wordt deze 
informatie gebruikt voor de defi nitieve agenda in de Trots.
Als u op het kombord vermeld wilt worden, volg dan dezelfde 
werkwijze. Voeg het evenement toe aan de agenda van Samen 
Sint Anthonis en stuur een afbeelding van de activiteit naar 
agenda@dorpsraadsinttunnis.nl. Er wordt gestreefd om afbeel-
dingen tussen de 6 en 10 seconden te laten zien, dus zorg er-
voor dat de afbeelding duidelijk en goed te lezen is zonder te 
veel tekst. Let op de verhouding 16:9. 
Meer informatie over het toevoegen van evenementen aan 
de dorpsagenda is te vinden op de website van de dorpsraad: 
www.dorpsraadsinttunnis.nl/dorpsagenda. De plaatsing van 
evenementen op het kombord in Sint Anthonis is kosteloos.
Ook wil Dorpsraad Sint Tunnis nog even stilstaan bij het overlij-
den van René Ponsen. René heeft een belangrijke rol gespeeld 
binnen het team van de dorpsagenda en het team zal zijn on-
dersteuning en bijdrage aan het team missen. De dorpsraad 
wenst zijn naasten veel sterkte toe.

EHBO nodig op uw evenement?
Organiseert u in 2023 een evenement en wilt u gebruik ma-
ken van de diensten van de EHB0-vereniging? Dan dient u 
dit voor 31 januari aan te vragen, via de website van EHBO-
vereniging ‘t Zwaluwstaartje: www.zwaluwstaartje.nl.

De evenementen worden op jaarbasis ingepland. Indien u nog 
geen datum weet voor uw evenement of u weet niet zeker of 
het evenement doorgaat, wordt u verzocht toch een aanvraag 
in te dienen. Geef dit door bij ‘opmerkingen’.
Het is voor de EHBO prettiger EHBO-ers af te zeggen als het 
evenement niet doorgaat, dan op korte termijn te regelen. Dat 
brengt ook extra kosten met zich mee.
Wanneer de aanvraag is binnengekomen, ontvangt u een 
schriftelijke bevestiging. Het kan zijn dat het bericht in de on-
gewenste e-mailbox terecht komt. Aanvragen die na 31 januari 
binnenkomen worden belast met administratiekosten. Wilt u 
meer informatie? Ga naar de EHBO-website of stuur een e-mail 
naar evenementen@zwaluwstaartje.nl.
 
De EHBO doet haar uiterste best om uw aanvraag ingevuld te 
krijgen. Zij kunnen dit echter niet garanderen. Mocht het niet 
lukken, dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd.



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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Terugblik
Het is alweer een jaar geleden dat de bieb een duik in het 
diepe nam en verhuisde van de eigen vertrouwde omge-
ving naar een totaal nieuwe situatie. De bieb aan de Rem-
mensberg wordt verweven in een verbouwd Oelbroeck en 
krijgt een totaal andere ‘look’.
Een glossy ruimte die bij het binnenkomen nu - vanaf de 
hoofdingang aan de Breestraat - direct opvalt. Alles nieuw: 
nieuwe schappen, cabines waarin gestudeerd kan worden, 
een knalgele voorleeszetel en pc’s waar - door iedereen 
met een biebpasje - aan gewerkt kan worden. De collectie 
wordt op de schop genomen, oude boeken uit de schappen 
gehaald en geleidelijk aan komen daar nieuwe voor in de 
plaats. De collectie is wat teruggebracht, maar meer up-to-
date. En - dat is bekend - er kan altijd gereserveerd worden. 
Maar het grootste voordeel: de bieb is nu ook toegankelijk 
buiten o�  ciële biebtijden! Want al is er geen vrijwilligster 
van de bieb aanwezig: is Oelbroeck open dan kan er een 
boek geleend worden. Gebruik het biebpasje bij de zelfser-
vice naast de entree en klaar is Kees! 
Maar zijn we al vertrouwd met de nieuwe situatie? Weten 
we al van de hoed en de rand? Missen we het vertrouwde 
babbeltje bij de balie, waar we even ons verhaal kwijt kun-
nen? Herkennen we de biebvrijwilligsters tussen die andere 
vrijwilligsters van Oelbroeck? Dat hopen wij oprecht en 
kunnen wij daar iets aan verbeteren, laat het s.v.p. weten!
Wij, die biebvrijwilligsters, wensen u een leesrijk 2023 en 
staan klaar om u bij de bieb in Oelbroeck welkom te heten.

E.V.

Er is veel te doen bij Oelbroeck
Wist u dat:
- er bij Oelbroeck een reparatiewerkplaats en een naaiatelier 

zijn, waar u elke 14 dagen op zaterdag terecht kunt tussen 
9.00 en 12.00 uur voor al uw kleine reparaties? Dit jaar weer 
vanaf 7 januari.  

- er bij Oelbroeck een receptie is die elke werkdag geopend is 
tussen 9.00 en 17.00 uur? Hier kunt u terecht voor allerlei vra-
gen zoals welke verenigingen er zijn en hoe laat de bussen 
vertrekken of vragen over het hobbycentrum, Sociom en de 
WMO. Het telefoonnummer van de receptie is 0485-385166.

- er een hobbycentrum is waar u zich kunt aanmelden voor 
het beoefenen van diverse soorten hobby’s, zoals kaar-
ten maken, quilten, glas in lood, schilderen en tekenen?
Informatie kunt u vinden op www.samensintanthonis.nl of 
www.oelbroeck.nl.

- er maandelijks een workshop wordt georganiseerd vanuit 
het hobbycentrum? In januari start er een workshop ‘Zelf 
leren klussen’.

- Oelbroeck een gezellige ontmoetingsruimte heeft waar ie-
dereen terecht kan voor een kop koffi  e en het lezen van de 
krant of een tijdschrift? De ‘Ontmoeting’ is elke dag geopend 
van 9.00 tot 22.00 uur. 

- er sinds kort een wandelgroep is die iedere vrijdagmorgen 
om 9.30 uur vanaf Oelbroeck start met een wandeling van 
ongeveer een uur? Iedereen is welkom.

Cultureel Café op 26 januari 
De Kunstkring biedt op donderdag 26 januari met diverse 
gasten weer een boeiend, gezellig en leerzaam programma 
op het gebied van kunst en cultuur tijdens het Cultureel Café. 
Otto van Veen uit Mook  is voormalig honorair Consul voor Po-
len. Het thema van zijn verhaal over kunst is ‘Via anders kijken 
naar anders handelen’. Hij geeft op dit gebied psychologische 
aspecten en fi losofi sche inzichten. De tweede gast, Mieke van 
Rosmalen uit Uden, is vormgever en specialist op het gebied 
van decoraties en verftechnieken. De muzikale invulling komt 
voor rekening van ‘The Jolly Undertaker’: muzikale duizendpo-
ten uit Boxmeer met Iers-Fransachtige muziek.
De avond begint om 20.00 uur bij restaurant Tussen Harrie 
en Toon, Dorpstraat 2 in Ledeacker. Inloop is vanaf 19.30 uur 
en de entree bedraagt € 5,00. Kom, luister en geniet en neem 
vooral veel vrienden mee! Meer informatie over het Cultureel 
Café is te vinden op www.kunstkring.com.

Jouke Thijssen behaalt D-examen
Op woensdag 21 december vond het openbaar D-examen op 
fagot van Jouke Thijssen (15) plaats in De Pit in Overloon. Naast 
het solostuk Premier Solo voor fagot, begeleid op piano door 
zijn fagotdocent Jens Seebeck, heeft Jouke ook Bassoonissimo 
gespeeld onder begeleiding van het blaasorkest van Muziek-
vereniging Sint Cecilia. Na vele jaren muzieklessen en studie 
thuis is Jouke nu de trotse eigenaar van het D-diploma. Sint 
Cecilia feliciteert Jouke met het behalen van dit resultaat!



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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Door Arie Cornelissen

Het begin van het gesprek is onbedoeld net een 
buut. Sven struikelt half en het gebakje valt op 
zijn broek en op de vloer. “Soof, Soof!”. Hij roept 
meteen de hond om het schoonmaakwerk te 
laten verrichten, maar wordt door zijn vrouw 
Bianca vriendelijk verzocht zelf ervoor te zorgen. 
“Hè, wa bin ik toch unne kluns, haha”, mompelt 
Sven, al boenend.

Voor Sven (41) zijn het fi jne en drukke tijden. 
“Zodra de prins carnaval bekend is gemaakt, be-
gint het bij mij te kriebelen. Vanaf dát moment 
begin ik ook na te denken wat ik in de buutton 
ga doen. Ja, voor dit jaar heb ik al iets in mijn 
hoofd zitten. Ik kijk er weer naar uit.”

De liefde voor cabaret en zang zit in de familie. “Mijn zus 
en Duitse opa hebben het ook heel sterk. Op school was ik 
ook al vaak bezig om anderen aan het lachen te maken. Als 
boomverzorger kom ik bij veel klanten. Op de een of andere 
manier probeer ik bij hen ook altijd het ijs te breken. En mini-
maal een glimlach op hun gezicht te toveren. Dat lukt bijna 
elke keer. Geniet ik van.”

Mindmappen 
Via zijn schoonvader Toon Verhoeven raakte Sven in 2000 be-
trokken bij het Sint Tunnisse carnaval. De eerste keer zong-ie 
Duitse schlagers, een jaar later stond hij in de buutton. In de 
beginjaren samen met Ivo Jans, daarna alleen. “Ik ben er veel 
mee bezig. Als ik iets grappigs hoor, schrijf ik dat op. Zo verza-
mel ik een voorraad grappen. Vervolgens zoek ik een typetje 
erbij. Noem maar iets, bijvoorbeeld een imker of boer. En dan 
probeer ik daar iets van te maken. Dat doe ik via een ‘mind-
map’. Dat is een techniek die de artiesten van de pronkzitting 
geleerd hebben van een deskundige. Het totale niveau van 
de optredens is fl ink gestegen. Mooi, hoor. De artiesten ge-
ven ook elkaar suggesties, bijvoorbeeld tijdens de generale 
repetitie. Het is écht teamwork, zo’n pronkzitting.”

Sven probeert met zijn keuze voor een typetje in te spelen 
op de actualiteit en bereidt zich goed voor. “Zo was ik een 
keer een processierupsbestrijder. Dan rijd ik van tevoren bij 
ongediertebestrijder Riny Arts langs. Als je rondloopt in het 
bedrijf zie en hoor je dingen. Of je denkt: ‘hé, dat attribuut of 
gereedschap kan ik mooi gebruiken in mijn buut’.”

Slappe kwats
Zenuwachtig is-ie straks niet als de ‘buuttemars’ klinkt. “Als 
ik omgekleed ben en oploop, krijg ik tradititiegetrouw een 
pilske van schoonvader Toon. En dan ga ik ervoor. Wat mijn 
stijl is? Slappe kwats. Ik houd niet van moeilijk doen en ook 
niet van teveel ‘scherpe praot’. Maar ik zoek wel het randje 
op. Net genoeg dat mensen snappen wat ik bedoel. Of de 
zin bijvoorbeeld zelf af kunnen maken. Het mooiste is als je 
de mensen in de zaal aan het lachen krijgt en dan tijdens een 
eerste opkomende lach je dat kunt laten uitgroeien tot een 
bulderend lachen. Een grap direct achter een grap plaatsen, 
zeg maar. Man, als de zaal helemaal los is, dat vind ik gewel-
dig.”

Sven is naar eigen zeggen eigenlijk altijd bezig om anderen 
te vermaken. “Tijdens mijn werkzaamheden, vaak alleen in 
het bos, begint het soms al te borrelen. En als ik dan later 
iemand tegenkom, gooi ik een eerste kwinkslag eruit die ik 
net heb bedacht. Ja, noem dat een soort eerste try out van 
een grap. Nee, stil ben ik niet gauw. Behalve thuis op de bank. 
Dan ben ik braaf en rustig. Of nie, Bianca? Och man, als ik met 
lullen het geld kon verdienen, was ik allang miljonair, haha.”

De pronkzittingen zijn op 3 en 4 februari. De kaartverkoop is op 
zaterdag 7 januari.

MINSE

“Alleen thuis op de bank ben ik braaf en stil”
Hij maakt graag mensen aan het lachen, houdt niet van stilte en krijgt kippenvel van enthousiast publiek. Sven Cornelissen 
is een routinier in de buutton. “Het pronkzittingenweekend is het mooiste dat er is.”

Sven Cornelissen: “Als ik met lullen het geld kon verdienen, was ik allang miljonair.”Sven Cornelissen: “Als ik met lullen het geld kon verdienen, was ik allang miljonair.”Sven Cornelissen: “Als ik met lullen het geld kon verdienen, was ik allang miljonair.”



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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Door Ronald Korsten

“Ik heb bij Bronlaak een opleidingsplek gehad en diverse jaren 
in de zorg gewerkt bij mensen met zogenaamd ‘moeilijk ver-
staanbaar gedrag en agressie’. In het hele land werd ik hiervoor 
ingezet en na een te lange periode te veel werken, kwam ik in 
een burnout terecht. In mijn herstelperiode heb ik een webi-
nar gevolgd om mandala’s te maken. Met mijn achtergrond 
als healer/reader stem ik mijn werk af op de persoon waar de 
opdracht van is. Geleidelijk begon ik ook meer te variëren op 
de bekende thema’s.” 
Half september begon Cissy aan haar project bij ‘t Hert. Ze 
woont boven de oude showroom naast ‘t Hert en weet na-
tuurlijk dat deze panden op de nominatie staan om gesloopt 
te worden. “Er waren planken geplaatst voor een kozijn en ik 
heb alles geëgaliseerd. De projectontwikkelaar stond er posi-
tief tegenover. Na gestart te zijn met wat zachte kleuren, heb 
ik er diepte en strakheid aan toegevoegd. Ik vond het ook fi jn 
om er realistische onderwerpen en details aan toe te voegen.” 
Het werken bij de drukke Breestraat ging natuurlijk niet onop-
gemerkt. “Ik vond het leuk om omstanders mee te nemen in 
het proces. Ik had geen kant en klaar plan. De gesprekken met 
voorbijgangers waren erg waardevol, inspirerend en hebben 
me ook richting gegeven in het werk. Ze vroegen me ook wat 
het voorstelde. Dan stelde ik de wedervraag wat ze er zelf in 
zagen.”
“Ik was intussen zo ver dat ik in mijn hoofd had zitten hoe het 
werk uiteindelijk zou worden.” Helaas is het werk plots door 
vandalisme vernietigd. De daders hebben zich overigens bij 
Cissy gemeld. Opvallend is haar reactie: “De negativiteit rond 
de vernieling vind ik jammer. Ik wil blijdschap en positiviteit 
creëren. Het pand wordt een keer gesloopt en in mijn hoofd 

was het werk al af. Ik mis wel de 
spontane en blije reacties van bij-
voorbeeld de kinderen, die allerlei 
dieren herkenden in het werk. Het 
proces en mensen daarin laten 
meekijken was voor mij belang-
rijker dan het eindproduct. Zodra 
de temperatuur het toelaat, ga ik 
er gewoon weer mee aan de slag!”
Cissy wil overigens meer ‘afge-
stemde’ muurschilderingen gaan maken, bijvoorbeeld voor 
kinderkamers en instellingen. En ze is natuurlijk op zoek naar 
een andere woning!

“Wat moet het worden? Wat jij er in wil zien!”

Tot enkele jaren geleden had Cissy Boonstra nooit getekend of geschilderd. Velen van ons hebben haar intussen aan het 
werk gezien met een muurschildering bij oud-café ‘t Hert. Helaas liep het met haar werk niet zo goed af. 

Peter van Dijk te gast bij Cicero: ‘Klimaatadaptatie anno 2023’
Cicero Sint Anthonis trapt op woensdag 11 januari het nieu-
we jaar af met gastspreker Peter van Dijk. Als lid van het da-
gelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas maakt hij zich 
sterk voor de uitdagingen die het veranderende klimaat met 
zich meebrengen op het gebied van waterbeheer.

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dit brengt risico’s 
met zich mee en er moeten volop maatregelen worden ge-
nomen. Hoe ziet de klimaatadaptatie anno 2023 er uit? “Het 
waterschap wordt geconfronteerd met tijden die heel droog 
zijn en tijden die juist heel nat zijn. De ene keer hebben we veel 
capaciteit nodig om het water af te kunnen voeren, de andere 
keer moeten we het beschikbare water juist vast kunnen hou-

den”, stelt Peter van Dijk, die sinds 12 jaar lid is van het dagelijks 
bestuur van Waterschap Aa en Maas. “Maar hoe kunnen we dat 
blijven doen? Er zitten grenzen aan de maakbaarheid van ons 
watersysteem.”
Cicero Sint Anthonis nodigt iedereen uit op woensdag 11 ja-
nuari naar het boeiende verhaal van Peter van Dijk te komen 
luisteren. De avond vindt plaats in Oelbroeck, begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. Geniet van een bijzonder, inspire-
rend verhaal en verbreed uw referentiekader. Daarna kan er 
onder het genot van een drankje worden nagepraat.
Op de hoogte blijven van de avonden die Cicero organiseert? 
Kijk op www.cicerosintanthonis.nl of volg Cicero via Facebook: 
www.facebook.com/cicerosintanthonis.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kinesiologie, K-pni, Endermologie,
Craniosacraal therapie en

orthomoleculair voedingsadvies

www.leeflijn.nl  |   06 53893583

 

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

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

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

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

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

In de Dreamspell Tzolkin kalender heeft elke dag én elk 
jaar een eigen energie. 2023 is een Gele Ster jaar en daar-
bij gaat het erom je eigen plek in te nemen. Met als uitda-
ging dat je jouw waarheid spreekt en zorgt dat wat je zegt 
in overeenstemming is met wat je denkt. 

Ans van Summeren, lifestyle- en bewustzijns coach, is geboren 
op een Gele Ster dag. Ze nodigt je van harte uit om de jaar-
kwaliteit ‘IK NEEM MIJN EIGEN PLEK IN’ in jezelf te ontwikkelen 
en de dingen te gaan doen op de manier die bij jou past. Zelf 
doet ze dat al geruime tijd en ze heeft er enorm veel zin in om 
juist in dit jaar anderen behulpzaam te zijn op het gebied van 
gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Ze is veelzijdig en 
biedt verschillende werkvormen. 

Soepeler in
je lijf en 
geest kan
met een we-
kelijks uurtje 
Yort. 
Antwoorden
in jezelf vin-
den doe je met de workshop ‘Afstemmen op je eigen wijs-
heid’ en de creatieve workshop SoulCollage® is een gezond 
cadeautje ontspanning. Heb je behoefte aan individuele be-
geleiding, dan is dat ook mogelijk. Vaak zelfs (deels) vergoed 
door zorgverzekeraars. Neem gerust een kijkje op de website: 
www.ansvansummeren.nl.

Adverteerder aan het woord

Ans van Summeren: ‘Voel jij je op je plek?’ 
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Column 

Even voorstellen!
Twee jaar lang bracht ik iedere maand samen met mijn 
moeder Trots Sint Tunnis rond. Deze zomer kwam daar 
helaas een einde aan na onze verhuizing naar Rijkevoort. 
Maar met trots kan ik zeggen dat ik vanaf nu voor Trots 
Sint Tunnis mag gaan schrijven. 
Mijn naam is Lansana Traoré en ik ben 17 jaar oud. Ik heb 
een gemengde afkomst met mijn vader die van oorsprong 
uit Guineé komt en met mijn moeder die van oorsprong 
afkomstig is uit Burundi. Zestien jaar heb ik in Sint Tunnis 
gewoond. Daar heb ik met veel plezier op basisschool Le-
ander gezeten, waarna ik in 2018 naar het Elzendaalcolle-
ge in Boxmeer ben gegaan.  Hier heb ik Mavo-4 afgerond. 
Aangezien ik sport en schrijven erg leuk vond, heb ik er 
afgelopen zomer voor gekozen om de opleiding ‘Media 
redactiemedewerker’ te gaan doen in Arnhem. Daar le-
ren we nu om een complete redactiemedewerker te zijn 
die kan schrijven en verslaggeven. Ook leren we hoe we 
moeten � lmen en hoe we foto’s maken en bewerken. Dit 
doen wij dan vaak in een redactiegroep van vijf of zes 
mensen. In een periode van vijf weken krijgen we steeds 
een opdracht om bijvoorbeeld een magazine te maken 
of een radioshow. Later in het jaar gaan we ook nog een 
journaal, televisie-item en een krant maken. 
Zoals ik al zei heb ik voor deze opleiding gekozen omdat ik 
sport en schrijven erg leuk vind. Zo voetbal ik tien jaar en 
speel ik nu in de JO19-1 van DSV, waar we met ons team 
sinds kort ook een Instagram-account hebben. Hierop 
plaatsen we mooie content en wedstrijdverslagen. Daar-
naast zal ik ook iedere maand een column maken, waarin 
sport en de jeugd in Sint Tunnis centraal komt te staan in 
dit mooie blad. 

  Lansana Traoré

Actie ‘Allen voor één’

Met de actie ‘Allen voor één’ hebben we ons doel behaald: 
we wilden in het dorp mensen die weinig te besteden 
hebben verrassen met de feestdagen. Dankzij de enorme 
hoeveelheid donaties konden we een mooi kerstpakket 
samenstellen voor minima, statushouders en vluchtelin-
gen in Sint Tunnis. Dit laat zien hoe betrokken ons dorp 
is. Zoals vermeld in de fl yer: ‘Met uw steun laten we hen 
voelen dat ze er niet alleen voor staan’. We kunnen nu zeg-
gen: met z’n allen is het ons gelukt!
We zijn trots dat we dit in zo’n korte tijd hebben kunnen 
realiseren en bedanken iedereen die heeft gedoneerd. 
Speciale dank gaat ook uit naar Marieke Rongen voor het 
ontwerpen van de fl yer, de vrijwilligers voor het bezorgen 
ervan, Jan Linders voor de geweldige service en de ge-
meente Land van Cuijk en sociaal werkorganisatie Sociom 
voor hun medewerking. We zijn dankbaar dat onze wens 
is uitgekomen.

De Dorpsverbinders van Samen Sint Anthonis

Eigenhandig verlicht straatje

Wij van het 
Pastoor Willems-
pad zijn maar 
wat trots op ons
- eigenhandig - 
verlichte straatje 
en wensen de 
lezers van Trots 
Sint Tunnis heel 
veel lichtpunt-
jes in 2023.

Henk, Silvia, Theo, Heleen, Jeroen, Nikolien, Louis, Suze Marie,
Toon, Aree, Bep, Hent, Martien, Bertha, Jos en Erica

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 zo-
maar 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 bij-
drage dan (indien geschikt voor plaatsing) in deze rubriek.

Flessenactie scouting Sint Patrick 

Net als voorgaande jaren organiseert scouting Sint 
Patrick ook dit jaar weer de jaarlijkse � essenactie. Op 
7 januari komen scoutingsleden aan de deur in Sint 
Anthonis, Ledeacker en Oploo om de � essen op te halen. 

Het statiegeld wordt gebruikt voor activiteiten voor jeugd-
leden. Mocht u op deze dag bij supermarkt Jan Linders ko-
men, dan kunt u de fl essen ook inleveren bij de stand op de 
Merret. Of u doet de emballagebonnetjes in de zuil van Sint 
Patrick. De vereniging is blij dat Jan Linders de actie steunt.
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Na heel veel brainstormrondes met geïnteresseerden en aan-
gepaste notities lag er in juli 2020 een plan ‘Sint Tunnis voor 
elkaar’, een plan voor welzijn in het dorp Sint Anthonis. Eén on-
derdeel daarvan was het oprichten van een Hobbycentrum. De 
verbouwing van Oelbroeck en de verhuizing van omroep Land 
van Cuijk naar Mill gaf mogelijkheden om deze droom te ver-
wezenlijken. Met hulp van heel veel vrijwilligers werd de ruimte 
omgebouwd naar een heus Hobbycentrum. 
Na een intensieve voorbereiding is het Hobbycentrum Sint An-
thonis vanaf 1 september 2022 een feit. Er zijn diverse hobby-
groepjes wekelijks actief met glas in lood en Ti� any, aquarellen, 
tekenen en  schilderen en kaarten maken. Elke twee weken is er 
een reparatiewerkplaats en naaiatelier. Daarnaast worden er 
maandelijks workshops georganiseerd. 
Ben Fransen (voorzitter van het bestuur van Oelbroeck) en Jos 
van Duren (voorzitter van Dorpsraad Sint Tunnis) zijn de ini-
tiatiefnemers en grondleggers van het Hobbycentrum in Oel-
broeck. Door hun tomeloze inzet is de realisatie ook daadwer-
kelijk gelukt. Inmiddels is er een nieuw bestuur gevormd en is er 
een actieve werkgroep, dus tijd om het stokje over te dragen. 

Tijdens een laatste vergadering werden de heren, als dank, in de 
bloemetjes gezet in de vorm van een kerstkrans. 

Hobbycentrum Sint Anthonis

Hobbycentrum Sint Anthonis bedankt de grondleggers 

Tijdens een laatste vergadering werden de heren, als dank, in de 

Voel je je vaak afhankelijk van anderen die klussen voor 
je doen en wil je kleine karweitjes en reparaties zelf kun-
nen uitvoeren? Kom naar de workshop ‘Zelf klussen’ op 
maandagavond 16, 23 en 30 januari van 19.00 tot 22.00 
uur in het Hobbycentrum in Oelbroeck.
 
Deze workshop is bedoeld voor mensen van alle leeftijden die 
weinig ervaring hebben met klusjes in en om het huis en be-
staat uit drie onderdelen: houtbewerken, elektra en het ophan-
gen van spullen. Er is natuurlijk ook plaats voor eigen inbreng. 
En omdat timmeren zo leuk is, timmer, schroef en lijm je een 

schuurblokje en een voetenbankje in elkaar. 
De workshop wordt aangeboden door de techneuten van 
de reparatiewerkplaats. De drie avonden kosten gezamenlijk 
€ 40,00 inclusief alle materialen en ko�  e en thee.
Aanmelden kan tot en met maandag 9 januari, door het be-
drag over te maken naar Hobbycentrum Sint Anthonis  NL 18 
RABO 0310 5347 55 onder vermelding van ‘Zelf leren klussen’, je 
naam en telefoonnummer. Het maximale aantal deelnemers is 
12 personen. Interesse? Meld je dan snel aan. 
Heb je vragen over deze workshop, bel dan 06-40892059 of 
stuur een e-mail naar hobbycentrumsintanthonis@gmail.com.

Workshop ‘Zelf klussen’: eindelijk zelf een klus(je) aanpakken!

Bridgecursus bij bridgeclub Den Brink
In januari starten Martien van den Boomen en Hent Baltussen 
(beide leden van bridgeclub Den Brink) weer met een nieuwe 
bridgecursus in het Dorpshuus in Ledeacker. Er zijn al acht 
deelnemers en zij zoeken nog maximaal vier mensen uit Le-
deacker of Sint Anthonis. De cursus is op donderdag van 19.30 
tot 21.30 uur, bestaat uit 12 lessen en kost € 50,00 inclusief 
een bridgeboekje. Tijdens een lesavond is er ruim een half uur 
theorie, die daarna wordt toegepast. Martien en Hent lopen 
dan rond om te coachen.

Na de cursus kun je lid worden van de bridgeclub of meedoen 
met de bridgemiddagen van het KBO. Er worden ook overal 
wedstrijden, weekenden of vakanties georganiseerd. Tot op 
late leeftijd kun je van het spel genieten en veel andere men-
sen ontmoeten. Thuis bridgen kan natuurlijk ook.
In de zomer worden er in het Dorpshuus zomerbridgeavon-
den voor (ex-)cursisten georganiseerd die druk bezocht wor-
den en gezellig zijn. Meld je aan door een e-mail te sturen naar 
hentbaltussen@hotmail.com of mvdboomen@ziggo.nl.
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Door Henny Lenkens

Region, dat kantoor houdt in Haps, bundelt de voordelen van 
regionale bouwbedrijven. “Wij willen dat de regio maximaal 
voordeel heeft van lokale knowhow”, legt Herman Michiels 
van Michiels Management uit. “Zo benutten we lokale ken-
nis, blijven de lijnen kort en kunnen we belangrijke tijdwinst 
boeken.” In lijn met dit uitgangspunt werkt het consortium bij 
de uitvoering van projecten samen met partners, onderaan-
nemers en specialisten die in de regio wonen. “Dat zien wij ook 
als positief voor de maatschappelijke betrokkenheid”, aldus 
Michiels. Deze werkwijze gaat Region ook toepassen op de 
locatie Van de Weem.

Vier lagen
Het appartementencomplex op de locatie Van de Weem telt 
straks vier bouwlagen met een totale hoogte van 13 meter: 
op de begane grond (1e bouwlaag) komen acht appartemen-
ten, evenals op de eerste verdieping (2e bouwlaag). Op de 2e 
verdieping (3e bouwlaag) komen zes appartementen. De ap-
partementen op de 1e en 2e bouwlaag meten 50 m2, op de 
3e bouwlaag 70 m2. Daarboven (4e bouwlaag) verrijzen drie 
penthouses met respectievelijk 101, 105 en 165 m2 gebruiks-
oppervlak. Alle woningen hebben een eigen balkon of bui-
tenverblijf. Welke aannemer het complex gaat bouwen is nog 
niet bekend. “Het wordt een aanbesteding waar drie van onze 
aannemers aan mee doen”, vertelt Michiels. De reeds in 2022 
gerealiseerde woning van de familie Van de Weem staat overi-
gens los van dit project.

Entree
Bij de realisering van het woongebouw wordt de hele kavel 
bebouwd. Er komt één hoofdingang voor alle bewoners. Deze 
is gelegen aan de voorzijde van het gebouw aan de Breestraat. 
Een tweede ingang voert naar de bergingen en de container-
ruimte; deze is ook bedoeld als vluchtroute in geval van een 
calamiteit. Een eigen parkeerplaats in of bij het gebouw is 
er niet voor bewoners. In de directe omgeving is er wel vol-
doende parkeergelegenheid in het openbare gebied. Het is bij 
Region niet bekend of de bij de reconstructie van de N602/

Breestraat aangelegde Wadi (wateropvang) op de hoek 
Breestraat-Henri Dunantstraat is zijn huidige vorm gehand-
haafd blijft.

Vergunning traject
De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw 
van het complex met appartementen en penthouses is in be-
handeling bij de gemeente Land van Cuijk. Tijdens de in okto-
ber 2022 gehouden jaarvergadering van Dorpsraad Sint Tunnis 
liet Herman Michiels weten dat de gemeentelijke herindeling 
– die op 1 januari 2022 werd doorgevoerd – tot vertraging in 
de afhandeling heeft geleid.
Region hoopt dat de vergunningverlening snel kan worden 
afgerond, zodat vier weken na verlening de woningen voor de 
verkoop kunnen worden aangeboden. 
Met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden wordt begon-
nen zodra 70 procent van de woningen is verkocht: naar 
verwachting kan dat dan in het 2e of 3e kwartaal van 2023. 
De totale bouwtijd van het woongebouw bedraagt circa 14 
maanden. Meer informatie over het project is binnenkort te 
vinden op de website www.regionvastgoedontwikkeling.nl.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsraad Sint Tunnis in oktober 2022 werden de plannen van een aantal bouwprojecten in Sint Anthonis gepre-
senteerd. In de serie ‘Bouwprojecten in Sint Anthonis’ worden deze projecten in Trots Sint Tunnis toegelicht. In de derde a� evering het bouwproject 
op de locatie Van de Weem aan de Breestraat, te weten een woongebouw met 22 appartementen en daar bovenop drie penthouses.

Bouwprojecten in Sint Anthonis - Deel 3

Een woongebouw met 22 appartementen en drie penthouses

Region Vastgoedontwikkeling, een samenwerkingsverband van vier aannemingsbedrijven en Michiels Management, 
heeft een plan ontwikkeld om op de voormalige locatie van autobedrijf Van de Weem aan de Breestraat een woon-
gebouw met 22 appartementen en drie penthouses te realiseren. Alle 25 woningen worden in het voorjaar van 2023 als 
koopwoningen aangeboden.

Het woongebouw gezien vanaf de Breestraat, komende vanaf de 
richting van de Brink.
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Het gemeentehuis in Boxmeer gaat eerder dicht dan ge-
pland. Om energie te besparen is de sluiting al op 1 januari 
in plaats van 1 april 2023. De sluiting betekent dat ieder-
een voortaan in het gemeentehuis van Cuijk terecht kan 
voor paspoorten, rijbewijzen et cetera. Het gemeentehuis 
in Cuijk is vanaf 9 januari twee avonden open: op maan-
dag en woensdag tot 20.00 uur. Een afspraak maken kan via 
https://landvancuijk.mijnafspraakmaken.nl/client. 

Het was in 1974 dat opa Gerard van Kol op de Brink de 
frietkraam van de familie Arts overnam. Het waren de 
drukke jaren in Sint Tunnis en dus gouden tijden.

“Maar de wereld is wel veranderd”, zegt Gé van Kol, derde ge-
neratie uitbaters op de Brink. Wat toen alleen een frietkraam 
was, is nu een moderne snackbar, ofwel eetwinkel, zoals hij 
dat zelf beschrijft. En aan de grasveldzijde een eetcafé waarbij 
gastvrijheid en goed eten centraal staan. “We werken met een 
fi jn team, onze gasten merken en waarderen dat. En we maken 
gebruik van producten met hoge kwaliteit, dat is ons streven.”
Gé van Kol runt beide zaken samen met moeder Ellen en zus 
Lieselotte. Het ondernemen is hem met de paplepel ingego-
ten, hij is steeds op zoek naar verbetering. Zoals het gebruik 
van een seizoensgebonden kaart. Lokale en seizoensproduc-
ten, lekker en goed voor iedereen. “Het liefst koop ik de pro-
ducten bij de lokale telers. Een eerlijk product voor een faire 
prijs. Koken is echt mijn passie, daarom ben ik veel achter de 
schermen actief. Maar voor de schermen zet ik mij in voor een 
bruisende brink. Daarom zit ik in het bestuur van deze stich-
ting, omdat dat voor Sint Tunnis nu en in de toekomst heel 
belangrijk is. En dan geniet ik volop van de ontwikkelingen in 
ons mooie peeldorp.” 

www.eetwinkelvankol.nl

Adverteerder aan het woord

Al bijna 50 jaar kwaliteit en gastvrijheid op de Brink

Ongebruikte kinderfiets staan? Lever hem op 7 januari in! 
Stichting Leergeld Land van Cuijk is naarstig op zoek naar 
eenvoudig op te knappen (kinder)� etsen. De vraag neemt 
enorm toe en vandaar deze oproep. 

Leergeld Land van Cuijk zet zich in voor schoolgaande kinderen 
tot 18 jaar uit gezinnen die moeten leven van een laag inkomen 
of waar onvoldoende bestedingsruimte is om hun kinderen vol-
ledig te laten meedoen binnen het onderwijs, sport en cultuur. 
Een goede fi ets is essentieel voor ieder kind om naar te school 
en buitenschoolse activiteiten te kunnen.
Directeur van Stichting Actief Ronald van Sleeuwen: ‘De aan-
vragen voor fi etsen vanuit Stichting Leergeld neemt behoorlijk 
toe. Dus we zijn echt op zoek naar fi etsen in diverse maten. We 
hebben een kleine fi etswerkplaats waar de fi etsen worden op-
geknapt. De werknemers van Dichterbij doen een laatste check 
en kijken of de lampjes werken en of de fi etsbel het wel doet.” 

Inzamelingsactie
In Sint Anthonis wordt op zaterdagmorgen 7 januari van 10.00 

tot 12.00 uur een inzamelingsactie gehouden om zoveel mo-
gelijk fi etsen in te zamelen. Heb jij nog een (kinder)fi ets staan 
die niet gebruikt wordt? Lever hem dan in bij de Brinkkiosk op 
de Brink. Je maakt hier veel mensen ontzettend blij mee! 
Meer weten over Stichting Leergeld Land van Cuijk? Kijk op 
www.leergeldlandvancuijk.nl.

Sluiting gemeentehuis Boxmeer
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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. DeAf-
valApp is een interactieve app met onder andere een kalen-
der, 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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Zondag 1 januari
NIeuwjaarsborrel
Georganiseerd door de dorpsraad, 
het Cabaret Iets van NIKS en Oelbroeck
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 16.00-19.00 uur
Entree: gratis

Vrijdag 6 januari
Tunnis Indoor
Recreatief volleybaltoernooi 
georganiseerd door Activia
Locatie: Activiahal
Aanvang: 19.00 uur

Zaterdag 7 januari
Flessenactie
Scouting Sint Patrick organiseert 
inzamelingsactie statiegeld� essen
Locatie: langs de deuren in Sint Anthonis,
Ledeacker en Oploo en bij de Jan 
Linders
Tijd: 10.00-13.00 uur

Kinder� etsenactie
Stichting Leergeld zamelt 
ongebruikte kinder� etsen in voor 
het goede doel
Locatie: Brinkkiosk
Tijd: 10.00-12.00 uur

Kaartverkoop
D’n Uutloat verkoopt entreekaarten 
voor de pronkzittingen
Locatie: ‘t Cafeetje
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 7 en 21 januari
Reparatiewerkplaats/
naaiatelier
Vrijwilligers staan klaar om kleine 
defecten te repareren
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 9.00-12.00 uur

Wo 11 januari t/m 
do 23 maart
Expositie
De Magie van een Waterdruppel, 
foto’s van Martien van Dommelen
Locatie: Bibliotheek Oelbroeck
Tijd: openingstijden Oelbroeck

Woensdag 11 januari
Cicero
Lezing van spreker Peter van Dijk over 
de uitdagingen in waterbeheer
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Donderdag 12 januari
Informatieavond
Informatieavond voor ouders van 
nieuwe leerlingen basisschool Leander
Locatie: Basisschool Leander
Aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 14 januari
Feestavond
Feestavond Kwizzut met de uitslag 
van de kwis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Donderdag 19 januari
Filmmiddag
Samen een interessante � lm 
met een ‘bekske’ kijken
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 13.30 uur
Entree: € 7,50

Woensdag 25 januari
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van 
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 26 januari
Brainstorm verenigingen
Brainstorm over activiteiten-
ondersteuning voor verenigingen
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

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

Zondag 30 januari
De Verwondering
Samen bekijken en nabespreken van 
een a� evering van De Verwondering
Locatie: Parochiecentrum
Tijd: 10.00-11.30 uur
Entree: gratis

Vr 3 en za 4 februari
Pronkzitting
georganiseerd door 
carnavalsvereniging d’n Uutlaot
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 4 februari
Jeugdpronkzitting
georganiseerd door 
carnavalsvereniging d’n Uutlaot
Locatie: Oelbroeck
Tijd: niet bekend

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 
4 februari. Kopij aanleveren 
kan t/m 20 januari per e-mail 
via: redactie@trotssinttunnis.nl.


