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Best een mooie uitdrukking: ‘Als de voortekenen niet bedrie-
gen dan...’
Na die ‘dan’ kun je van alles invullen, dat is immers afhankelijk 
van hoe jij die voortekenen ziet. Maar laat ik als optimist alvast 
wat invullen voor Sint Tunnis.
Als de voortekenen niet bedriegen dan hebben we op de 17e 
december een prachtige lichtjestocht met een gezellig einde 
op de Brink. Met heel veel deelnemers, vrijwilligers en gezel-
ligheid. Als de voortekenen niet bedriegen dan krijgen we 
een fantastische nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari met het 
legendarische cabaret Iets van NIKS. Dat hebben we twee jaar 
gemist, dus ik verwacht een bomvolle zaal en een geweldige 
middag. Als de voortekenen niet bedriegen dan wordt de car-
naval uniek, met een prachtige carnavalsmiddag op het plein. 
Een echt buitencarnaval na de optocht en met drie dagen 

feest bij de mannen van de Brouwplaats. Als de voortekenen 
niet bedriegen dan kunnen we dit voor het eerst in twee jaar 
coronavrij beleven. Wat hebben we daar naar uitgekeken. La-
ten we er met z’n allen een succes van maken, zodat de orga-
nisatoren eer hebben van hun werk. Zij investeren tijd, geld en 
energie om iets moois voor Sint Tunnis te realiseren, alleen al 
daarom verdienen zij onze aandacht en aanwezigheid.
Nou vooruit, nog eentje dan: als de voortekenen niet bedrie-
gen dan krijgen we een kei-mooi 2023. Dat gunnen Dorpsraad 
Sint Tunnis en de redactie van de Trots u van ganser harte. 
Maak er wat moois van.   

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Als de voortekenen niet bedriegen...



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

www.vanhulstwonen.nl

Welkom
Zaterdag 17 december tot 22.00 uur

BIJ ONZE OPEN AVOND IN KERSTSFEER!

Veel leuke kerstcadeaus 
en aanbiedingen!

De glühwein staat klaar!
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Het vertrouwde adres voor...

Luxe Kerstkaarten
Presentjes - Cadeaupapier
Kerstdecoratie - Kaarsen
Cadeaubonnen

Speelgoed - Puzzels - Spellen
Postnl Decemberzegels
Oudejaarsloten

Kras Decemberkalender

Breestraat 16a, Sint Anthonis - Ma t/m Vrij 9:00 tot 18:00
0485-745032 dorpshop.nl - Zaterdag 9:00 tot 17:00

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis
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Electro World Jan Berkvens | Koorstraat 69 Boxmeer | 0485-571634 | www.janberkvens.nl

Miele uit 
voorraad
leverbaar
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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 eerste spreker was notaris Ramon van Schijndel van no-
tariskantoor Teeuwen uit Boxmeer. Hij gaf een duidelijke 
uitleg over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtsperso-
nen). De aansprakelijkheid van bestuurders kan grotendeels 
afgedekt worden als je de WBTR goed regelt en de handels-
wijze goed vastlegt. Enkele belangrijke items hierin zijn hoe 
je omgaat met zaken die financiële gevolgen hebben en 
dat de besluitvorming goed geregeld is als het bestuur niet 
compleet is. Ook moet er aandacht zijn voor tegenstrijdig 
belang. In veel gevallen zullen de statuten daarom herzien 
moeten worden.
Hierna kwam Eric Willemen aan het woord. Hij heeft de WBTR 
voor de scouting geregeld en gaf praktische tips over de ma-
nier waarop je de WBTR kunt inrichten. Dit was zeer nuttig 
omdat veel verenigingen en stichtingen hier tegenop zien. 
Als laatste spreker kwam Joyce Dost vertellen over social me-
dia. Joyce legde uit hoe algoritmes bij bijvoorbeeld Facebook 
en Instagram werken. Wie ziet jouw bericht, wanneer komt 
een bericht bovenaan te staan en hoe kun je dit beïnvloeden. 
Met praktische voorbeelden van de verenigingen die aanwe-
zig waren, werd uitgelegd wat je wel en niet moet doen.
Deze bijeenkomst werd door de ruim 30 aanwezigen als 
zeer geslaagd ervaren.

Geslaagde infoavond voor verenigingen en stichtingen

	

Sluiting	
Markant	
…	
wat		
volgt???	

Werk In Uitvoering
De nieuwe gemeente Land van Cuijk zorgt voor de ver-
betering van de openbare ruimte: wegen, trottoirs, � ets-
paden, speelplaatsen, openbaar groen, parken, et cetera. 

Hiervoor plant de gemeente een groot aantal projecten om 
hier gestructureerd aan te werken. Daarnaast stelt de gemeen-
te dorps- en wijkraden in de gelegenheid om aanvullende 
wensen, ideeën en knelpunten aan te dragen. Deze worden 
beoordeeld door de gemeente. Die beslist dan of ze worden 
uitgevoerd op korte of middellange termijn. Het gaat dan om 
structurele aanpassingen, niet om kleinere zaken, zoals scheve 
tegels en overhangende takken. Daarvoor kan iedereen te-
recht op de mijngemeente-app. 
Dorpsraad Sint Tunnis wil graag inventariseren of er wen-
sen, ideeën en/of knelpunten zijn als het gaat om de open-
bare ruimte in het dorp. Heb je een wens of idee of ervaar 
je een knelpunt, dan 
hoort de dorpsraad dat 
graag. Denk  hierbij ook 
aan de verkeersveilig-
heid en de leefbaarheid 
in het dorp. De dorps-
raad ontvangt jullie 
wensen, ideeën en knel-
punten graag via info@
dorpsraadsinttunnis.nl.
Geef ook een goede toe-
lichting: dat helpt om een 
goede onderbouwing  te 
geven aan de gemeente. 
 

Op maandag 7 november heeft de commissie verenigingsondersteuning van Dorpsraad Sint Tunnis een infoavond ge-
organiseerd voor verenigingen en stichtingen. Tijdens deze bijeenkomst is er uitleg gegeven over de WBTR en social 
media. 



Sint Anthonis

Kleding
Speelgoed
LED Verlichting
en nog heel veel meer...

Hoezo wordt alles duurder ?
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Aangeboden door:

Vanaf november elke woensdag en zaterdag open

van 10:00 tot 16:00

Locatie: Lepelstraat 12,

H
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Wij zoeken collega’s! Groei jij met ons mee?
 

VACATURE

Magazijnmedewerker 16+
 

We zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde 
magazijnmedewerkers voor in de avond.

Zo ziet je werkavond eruit:
Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor het 
klaarmaken en verpakken van de orders. Je verzamelt alle 
producten en controleert de kwaliteit ervan. Je laadt samen 
met de leidinggevende de bus en vult de schappen aan. 
Het is de ideale baan voor naast je studie of school! 
Je werktijden zijn van 18.00 tot 21.00 uur.

 
Wie zoeken we?
•	 Je	bent	minimaal	één	avond	per	week	beschikbaar.
•	 Je	bent	16	jaar	of	ouder.
•	 Je	werkt	nauwkeurig	en	bent	proactief.	
•	 Je	houdt	ervan	om	fysiek	werk	te	verrichten.
 
Wij	bieden	een	bovengemiddeld	uurloon	en	een	flexibel	rooster.	

 
Wil je graag solliciteren op deze functie? 
Stuur	dan	een	e-mail	naar	info@hemaxsaus.nl	of	bel	06-27223196.

Spoorstraat 58 in Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
siebert@colorsathome.nl | www.siebertcolorsathome.nl

20% KORTING
OP RAAMDECORATIE

ISOLEER 
MET

SFEER

Actie geldt van 5 t/m 17 december 2022. Vraag naar de voorwaarden.

     

 

 

 

 

  

 

 
 
 
Tijd voor afscheid! 
 
Na meer dan 40 jaar ziel en zaligheid is het 
tijd om afscheid te nemen! 
 
Op zaterdag 17 december 2022 
vanaf 14:00u tot 17:00u, 
 
is iedereen welkom om dit hoofdstuk met ons 
af te sluiten! 
 
Graag zien wij jullie dan, 
 
 
 
Theo en Toos Coenders 
Kloosterstraat 6 te Stevensbeek 
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“Dienstbaar opstellen voor het dorp, dat is wat wij fi jn vinden 
om te doen, het geeft ons een fi jn gevoel en dat geven wij de 
kinderen mee. Verenigingen zorgen ervoor dat we de leefbaar-
heid in het dorp behouden”.

Het was verrassend voor Monique 
en Marco Gerrits om de duim in ont-
vangst te mogen nemen. Vrijwilligers-
werk begon vanaf het moment dat ze in Sint Tunnis kwamen 
wonen. Ze werden lid van de EHBO-vereniging Sint Anthonis. 
Monique is nog steeds lid en heeft een tijdje het secretariaat 
gedaan, is bestuurslid geweest en instructeur jeugd-EHBO. 
Verder was ze secretaris van het Kleine Klokhuis en van de ou-
derraad. Marco en Monique zijn samen actief lid van de car-
navalsvereniging, Marco is secretaris van de Auw Prinsen en 
Monique is mede-organisator van de pronkzitting.
Marco is zeven jaar leider geweest van de Bevergroep van de 
Scouting en staat altijd klaar om hand- en spandiensten te ver-
richten, zoals afgelopen jaar bij de kinderbouwweek. Hij be-
trekt ‘De Mannen Van de Merret’ op een positieve manier bij 
het dorpsgebeuren.
Monique is op dit moment actief als redactielid van Trots Sint 
Tunnis, is verkeersregelaar bij diverse evenementen, commis-
sielid van slagwerkgroep Sint Cecilia en secretaris bij Stichting 
Middelpunt. Ze begeleidt een Oekraïens gezin op ’t Buuteland.
Kortom: deze duim is dik verdiend.

Sint Tunnis is Trots op: Monique en Marco Gerrits

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’.  

Nieuwjaarsborrel dorpsraad
Op 1 januari 2023 organiseert Dorpsraad Sint Tunnis eindelijk 
weer haar beroemde nieuwjaarsborrel. Deze vindt plaats in 
Oelbroeck, aanvang 16.00 uur. In nauwe samenwerking met 
Oelbroeck en het onvolprezen cabaret Iets van NIKS kan ieder-
een elkaar eindelijk weer eens ontmoeten bij de nieuwjaars-
borrel. Vanwege corona konden de edities van 2021 en 2022 
niet doorgaan, dus de dorpsraad is blij u op 1 januari weer te 
kunnen verwelkomen. De borrel duurt tot 19.00 uur en de 
entree is zoals gebruikelijk helemaal gratis. 

Amaryllisbollen-actie bij DSV
Dit jaar verkoopt voetbalvereniging DSV weer huis aan huis 
mooie Amaryllisbollen. De actie vindt plaats in Sint Anthonis 
en Ledeacker op vrijdagavond 9 december tussen 17.30 en 
19.30 uur en zaterdagmorgen 10 december tussen 9.30 en 
12.00 uur. De jeugdleden doen dit met ondersteuning van 
chauff eurs uit de selectie van het eerste en tweede team. De 
prijs voor één Amaryllis-bol is € 5,-. Twee stuks kosten € 9,-. De 
opbrengst komt ten goede van de jeugdafdeling van DSV.

Kerstmarkt bij Tante Sjaan
Dagbesteding Tante Sjaan organiseert op zondag 18 decem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur een kerstmarkt op de Kolonel Sil-
vertoplaan 2c. Deze dag biedt ook de mogelijkheid om kennis 
te maken of om onder het genot van een kopje koffi  e gezellig 
bij te kletsen. Tijdens de kerstmarkt worden er spulletjes aan-
geboden die de bezoekers van Tante Sjaan hebben gemaakt.
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Column  

Een markante plek
Er wordt veel gesproken, helaas nog weinig gebouwd, over de ver-
nieuwing van het centrum van Sint Anthonis. Een groot levens-
middelenbedrijf uit het zuiden van het land zal het initiatief ne-
men met de bouw van een grote zaak, waar hopelijk de voorraad 
tijdig aangevuld kan worden, ook voor reclame-artikelen. Ook 
op het terrein bij gemeenschapshuis Oelbroeck en aan de over-
zijde van de Breestraat en Bremheuvel zal de nodige nieuwbouw 
verschijnen. De Breestraat wordt verder vernieuwd en als parade-
paard was de bouwtekening van het appartementencomplex 
als vervanger van Het Hert en de voormalige garage Bollen te zien 
op de voorkant van Trots Sint Tunnis van november jl. Het ziet er 
allemaal veelbelovend uit maar architectentekeningen en papier 
zijn geduldig, maar dorpsbewoners zouden graag daden wil-
len zien. Daarbij blijft het groene centrum van Sint Anthonis, de 
Brink, steeds een geroemd centrum en dat mag het blijven. Bij dat 
centrum hoort ook de Lepelstraat waar zich het bescheiden Mar-
kant bevindt. Een bijzondere horecagelegenheid met een ideële 
visie en personeel van Bronlaak dat op therapeutische wijze daar 
werkzaam is. Een goed initiatief om in het dorpsleven aanwezig 
te zijn. Het is een relatief rustige plek, zonder hard akoestisch be-

hang van een of andere muziekzender en waar men rustig kan 
genieten van ko�  e, thee en frisdrank met eventueel zelfgebak-
ken taart. Er is zelfs een eenvoudige lunchkaart. Bij dit alles kun je 
mijmeren over de natuur op de Brink, kijken naar de  passerende 
dorpsgenoten en de bezoekers van Markant en natuurlijk ge-
nieten van je  eigen gezelschap wat er eventueel is. Het doet me 
denken aan het stamcafé van Simon Carmiggelt waar hij zijn be-
schouwingen over de plaats, haar bewoners en passanten in zijn 
columns en boeken beschreef. Bij hogere temperaturen en zonnig 
weer ook nog een prachtige tuin waar men kan zitten en dat 
in het centrum van Sint Anthonis. Voorwaar een knusse plek. 
Maar het voortbestaan van Markant wordt helaas bedreigd. 
De beheergroep van Bronlaak geeft aan dat het geheel, zeker 
met de extra kosten van de benodigde begeleiding, � nancieel 
niet meer mogelijk is om rendabel te houden. Vandaar een 
mogelijke sluiting per 1 juli 2023.  Als lezer voelt u waarschijnlijk 
mijn teleurstelling, hoewel ik persoonlijk geen regelmatige ter-
rasbezoeker of horecatijger ben. Maar als ik er langs � ets, zie ik 
meestal bezoekers zitten. Zou er nu niet een ondernemer zijn die, 
afziend van grote winsten en vermogensopbouw, met enthou-
siasme en vriendelijk personeel deze horecagelegenheid in het 
centrum van Sint Anthonis aan de prachtige Brink kan overne-
men. Er zijn voldoende  dorpsbewoners, toeristen, passanten en 
andere bezoekers die een dergelijke huiskamer horeca in stand 
kunnen houden. Natuurlijk mag de kaart aangepast worden en  
kan een ijstraktatie ‘s zomers in de tuin het verblijf veraangena-
men, maar een redelijk eenvoudige kaart en daarmee lage kos-
ten voor inkoop lijkt me mogelijk. Voor ‘s avonds en diners zijn er 
andere horecamogelijkheden aan de Brink en elders.      

mama

Van de redactie
Een kleine drie jaar geleden kwam een deel van onze re-
dactie voor het eerst bijeen, om de papieren dorpskrant 
weer nieuw leven in te blazen. Onlangs hadden we een 
uitgebreide maandelijkse vergadering, waarbij we ook 
de Trots geëvalueerd hebben. Wat gaat goed en hoe kan 
het beter? Op de agenda stond onder andere de samen-
stelling van de redactie, bestaande rubrieken en nieuwe 
ideeën, en zo ook de spelregels. We hebben ze nog eens 
kritisch bekeken, en eigenlijk verandert er niet veel. 
De deadline blijft de 20e van de maand (en heel af en toe 
om druktechnische redenen een of twee dagen eerder) en 
het maximale woordenaantal voor inzendingen blijft 200 
woorden. Zo blijft het mogelijk om zoveel mogelijk vereni-
gingen en personen zonder onderscheid aan het woord te 
laten. Voor ons zijn alle ingezonden artikelen immers even 
belangrijk. 

Als laatste nog even dit: inzenders blijken vaak de website 
van Samen Sint Anthonis en de Trots Sint Tunnis allebei 
onder de vleugels van de dorpsraad te scharen. Logisch, 
vanuit de Trots verwijzen we regelmatig door naar Sa-
men Sint Anthonis als iets voor ons blad niet geschikt is. 
Echter: Samen Sint Anthonis is het sociale online dorps-
plein voor en door inwoners bestemd voor de kerkdorpen 
van de voormalige gemeente Sint Anthonis. Dorpsverbin-
ders beheren dit online dorpsplein. Trots Sint Tunnis richt 
zich uitsluitend op het dorp Sint Anthonis. Waar mogelijk 
versterken we elkaar. De volledige spelregels kunt u na-
lezen op www.trotssinttunnis.nl.

We wensen iedereen weer veel leesplezier!

Redactie Trots Sint Tunnis



maak van uw huis een thuis

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.kimmynailsenpedicure.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Bridgeclub Den Brink gaf de pen door aan de badmintonclub. 
Ik ga op bezoek bij Monique de Jong, waar ook Frank Centen is 
aangeschoven.

Wanneer is de club opgericht en door wie?
“De familie Verbeek speelde met enkele mensen al, maar door 
een wervingsactie van Rob Vollenberg en Jan van Raaij is de 
club uiteindelijk opgericht op 1 mei 1976. We speelden toen 
in de oude sporthal de Remmensberg, vandaar onze naam BC 
Remmensberg.”

Hoeveel leden telt de club?
Monique: “We tellen op dit moment nog 16 leden, de jongste 
is 22 jaar en ons oudste lid is 88 jaar, beide even fanatiek!” Frank 
voegt toe: “We hopen natuurlijk op nieuwe leden. De leden 
die we nog wel hebben zijn altijd erg fanatiek en het is ook 
altijd een erg gezellige avondje uit. Er zijn zelfs leden die ooit 
verhuisd zijn maar die nog steeds elke woensdagavond vanuit 
bijvoorbeeld Rijkevoort of Boxmeer komen, dus dat zegt wel 
iets over onze club!”

Wat zijn activiteiten die jullie organiseren?
“Rond de feestdagen proberen we altijd een intern toernooitje 
te organiseren met een prijsje voor de winnaar. Tijdens de toer-
nooitjes zorgen we ook voor de inwendige mens. Denk aan 
een glaasje glühwein met kerst bijvoorbeeld. We doen ook wel 
activiteiten die niks met badminton te maken hebben, zoals 
een escaperoom en een BBQ.” 

Wat moet ik me voorstellen van het spel?
“Badminton kun je vergelijken met tennis. Je kunt het spelen 
als enkeling maar ook als duo. De shuttle heeft meer vaart dan 
een bal en deze mag en kan ook niet stuiteren voordat je hem 
terug speelt. Dit zorgt ervoor dat het spel snel gespeeld moet 
worden. Je beweegt dus aardig veel in het veld en je gebruikt 
ook bijna alle spieren. Ook spelen we een dorpscompetitie, als 
je wilt natuurlijk. Dit is vooral om wat extra uitdaging te heb-
ben in het spel. De competitie is tegen verschillende omlig-
gende dorpen. Hierbij speel je gemiddeld vijf keer thuis en vijf 
keer een uitwedstrijd.”

Wat moeten we nog weten?
“Ons ledenaantal is de laatste jaren omlaag gegaan, waar ook 
corona zijn steentje aan heeft bijgedragen. Wij zouden natuur-

lijk heel graag ons 50-jarig jubileum over vier jaar willen vie-
ren. Het zou nog mooier zijn als we dit konden doen met een 
grotere groep. De sfeer in onze club is erg ongedwongen en 
we nodigen hierbij de mensen uit om op woensdagavond om 
20.30 uur naar de sporthal te komen. Je mag vier keer gratis 
mee doen en daarna betaal je omgerekend 2,50 euro voor een 
avond met sportiviteit en gezelligheid. Voor de gratis avonden 
hoef je alleen sportkleding en zaalschoenen mee te nemen, de 
rest regelen wij. Je mag ook altijd een mailtje sturen.”

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij geven de pen door aan Motorcross der Azen.”

Als ik aan badminton denk, dan denk ik aan de camping waar 
we vroeger met een shuttle over en weer probeerden te slaan. Het 
was echt een spel wat we op vakantie altijd deden. Mooi om te 
horen dat dit een sport is waarbij mensen zelfs zeggen: ‘lekker even 
weg uit de sleur van alle dag’. Een teamsport is niet alleen voor je li-
chaam goed, maar zeker ook voor je geest. Sint Tunnis mag ook op 
deze club trots zijn! Een club die we toch niet verloren laten gaan 
in het dorp?

Contactgegevens Badmintonclub Remmensberg
info@bcremmensberg.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Badmintonclub Remmensberg

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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In 1811 - dat was de Franse tijd - kwam de ordehand-
having in Sint Tunnis in de handen van een gemeen-
teveldwachter. De Sinttunnisse gemeenteveldwach-
ters moesten zich qua woning jarenlang behelpen. 
Toen in 1876 een nieuw gemeentehuis werd ge-
bouwd, was daarin ook een ambtswoning voor de 
gemeenteveldwachter plus een cachot voorzien.
In 1936 werd het tijd voor een eigen ambtswoning. 
Het volledige bestek daarvan is bewaard gebleven 
(in het archief in ’s-Hertogenbosch). Zodoende weten 
we dat de bouw werd vergund aan timmerman-aannemer Fons 
van Hulst voor �  3.625,00 en het schilderwerk aan G. Kleijn voor 
�  274,24, beiden uit Sint Tunnis.
Er zijn twee bijzonderheden aan deze woning. De eerste is de 
ligging. De veldwachterswoning lag in een driehoek tussen de 
Breestraat en de huidige Henri Dunantstraat (zie kaartje uit het 
bestek). Toentertijd was dit punt een belangrijke splitsing voor 
het verkeer in de richtingen Gemert, Oploo en Wanroij. Toen 
plannen in februari 1936 bekend gemaakt werden, kreeg de 
gemeente in maart meteen een bezorgde brief van de ANWB. 
Men verklaarde een woning op dit punt maar gevaarlijk te vin-
den en raadde de gemeente aan er vooral geen hoge bomen en 
struiken te plaatsen. De tweede bijzonderheid is dat aan de wo-
ning twee cellen werden gebouwd van 1,58m x 2,12m. Zo kon 
de veldwachter te allen tijde een oogje in het zeil houden. Johan 
Peters, lid van onze vereniging, kent deze cellen van binnen. Vol-
gens hem werden die het ‘Spinhuus’ genoemd. Johan was als

 

jungske bevriend met 
een van de zonen van 
veldwachter Schelfaut 
(1896-1968). Een keer 
raakte hij al spelende 
opgesloten in een 
van de cellen van het 
Spinhuus en moest 
hij door een boze va-
der Schelfaut worden 
bevrijd. Op de foto kijken we vanaf De Zwaan (ramen links) de 
Breestraat in, richting ’t Leeker: recht voor ons zien we de voor-
gevel van de veldwachterswoning. Het veldwachtershuis is helaas 
inmiddels afgebroken, vermoedelijk in de jaren ’60. We hebben er 
helaas maar weinig foto’s van.

Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

De heemkundevereniging over...: 
De veldwachterswoning en het Spinhuus  

Cicero-lezing: ‘De duistere wereld van de ondermijnende criminaliteit’

Hugo Hillenaar.

Cicero Sint Anthonis maakt – na twee jaar ‘pauze’ van-
wege het coronavirus – een herstart! Op woensdag 14 
december neemt hoofdo�  cier van justitie Hugo Hillenaar 
u mee in de wereld van de ondermijnende criminaliteit. 
Hillenaar vertelt bij Cicero wat ondermijning is, welke ont-
wrichtende consequenties het heeft en hoe de overheid 
deze vorm van criminaliteit aanpakt. 

De onder- en bovenwereld zijn fl ink met elkaar verweven. Bij 
ondermijnende criminaliteit maken criminelen gebruik van 
diensten van de bovenwereld. Hugo Hillenaar – hoofdoffi  cier 
van justitie van het arrondissementsparket Rotterdam – zoomt 
in zijn verhaal bij Cicero in op de invoer van cocaïne in de Rot-
terdamse haven en de criminaliteit die hieruit voortvloeit. Denk 
aan liquidaties, vuurwapengeweld, ontvoeringen en corruptie. 
Hij vertelt over de daders en de aanpak van de ondermijnende 
criminaliteit vanuit het Openbaar Ministerie.

Cicero Sint Anthonis nodigt 
iedereen uit op woensdag 14 
december naar het boeiende 
verhaal van Hugo Hillenaar 
te komen luisteren. De avond 
vindt plaats in Oelbroeck, be-
gint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis. Geniet van een 
bijzonder, inspirerend verhaal 
en verbreed uw referentieka-
der. Daarna kan er onder het 
genot van een drankje worden 
nagepraat.
Op de hoogte blijven van de 
avonden die Cicero organi-
seert? Kijk op www.cicerosintanthonis.nl of volg Cicero via 
Facebook: www.facebook.com/cicerosintanthonis.
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Sinterklaas
Verlanglijstjes maken we niet meer, daar zijn wij volwasse-
nen te oud voor. Maar wel – tenminste zo gaat het nog bij 
ons thuis – kijken we elk jaar weer met spanning uit naar 
het lijstje van de kleinkinderen. Spanning die soms overslaat 
in verbazing. Wat kom je toch allemaal tegen. Geschenk-
jes waarvan je het bestaan absoluut niet weet. Memoria 
G.Skill? Daarvoor moet je eerst te rade gaan bij de oudste 
kleinzoon: ‘ Och oma, dat is om je PC te upgraden!’ 
Speel� guren die er in mijn beleving nu niet bepaald vrien-
delijk uitzien zoals de Jungle Heerser. Een heerser die je, zelfs 
in je dromen, nooit tegen hoopt te komen. En natuurlijk al-
lerlei ‘games‘ waarmee je in een virtuele wereld belandt die 
je verbeelding te boven gaat. En dan zucht oma: ’Ben ik al 
zo oud?’ Vraagt er dan niemand meer een pop, lego of een 
boek? Maar gelukkig: één kleindochter kun je alleen maar 
blij maken met een boek. Ga je met haar naar een boek-
handel dan is ze de eerste uren onder de pannen en kun je 
intussen gerust ergens ko�  e gaan drinken. Het is dat ze al 
lid is van de bibliotheek, anders was een lidmaatschap voor 
haar ook een uitgelezen geschenk.
Voor al die ‘grootouder Sinterklazen’ die zich nu suf zitten te 
prakkiseren boven die verlanglijstjes van hun kleinkinderen 
is dit misschien een tip. Geef ze een abonnement op de bieb, 
tot 18 jaar zelfs kosteloos! Daarmee kunnen ze alle kanten 
op: boeken lenen over de meest uiteenlopende onderwer-
pen, maar ook deelnemen aan een keur van activiteiten die 
de bieb te bieden heeft. Het piekeren is opgelost!

E.V.

Blijven leren bij de scouting
Scouting Sint Patrick Sint Anthonis vindt het belangrijk 
dat haar jeugdleden blijven leren. Ook als basis voor hun 
verdere leven. Dit wordt vormgegeven met de ‘doorlo-
pende leerlijn’. Deze leerlijn zorgt ervoor dat er een op-
bouw in het programma zit van de ontwikkeling van de 
meiden en de jongens. 
 
Om de jeugdleden daar zo goed mogelijk bij te ondersteu-
nen wordt de vrijwillige leiding hierin gefaciliteerd. Dit doet de 
Scouting met het kwalifi catieproces van Scouting Academy 
van Scouting Nederland. Van leidinggevenden wordt verwacht 
dat ze streven naar een bepaald competentieniveau om hun 
taak (organiseren en uitvoeren van scoutingprogramma) goed 
te kunnen uitvoeren. Heeft een leidinggevende dit niveau be-
haald, dan wordt dat gewaardeerd en erkend. Dat heet kwali-
fi ceren. Om te kunnen bepalen of een leidinggevende aan het 
gewenste competentieniveau voldoet, zijn kwalifi catie-eisen 
opgesteld. Bijvoorbeeld het bedenken, uitvoeren en evalueren 
van spelactiviteiten, een gesprek voeren met ouders en in de 
groepsraad. De kwalifi catie-eisen zijn per functie uitgewerkt in 
een kwalifi catiekaart. Het opdoen van deze competenties kan 
door een training, maar ook door het te oefenen en te doen bij 
de georganiseerde activiteiten. Of misschien zijn ze al opgedaan 
via eigen opleiding of werk. Leren mag iedereen op zijn manier.

Kerstmusical: De Sneeuwkoningin
Elk jaar in december organiseren ouders van leerlingen 
van basisschool De Leander uit Sint Anthonis en Ledeac-
ker een kerstvoorstelling, voor jong en oud. Deze keer is 
er gekozen voor het sprookje van Hans Christian Ander-
sen ‘De Sneeuwkoningin’.

De Sneeuwkoningin is misschien niet het bekendste werk van 
Hans Christian Andersen. Velen zullen niet meer weten dan de 
titel. Het verhaal gaat over een magische spiegel die versplin-
tert en waarvan de splinters terecht komen op aarde. Wanneer 
er een splinter in je oog komt wordt je wereld koud en lelijk. 
Dat gebeurt ook met Kay. Kay wordt nors en heeft nergens 
meer zin in. Hij ontmoet de Sneeuwkoningin en ze neemt hem 
mee naar haar IJspaleis voorbij de poolcirkel. In het dorp wordt 
Kay vermist en Gerda besluit hem te gaan zoeken. Als ze einde-
lijk in het paleis van de Sneeuwkoningin komt is Kay allerminst 
van plan om mee te gaan.
De Sneeuwkoningin is misschien wel de mooiste en leukste 
voorstelling uit de kersttraditie van basisschool De Leander. 
Deze voorstelling is op woensdagavond 21 december in Oel-
broeck. De zaal is open vanaf 20.00 uur en de voorstelling start 
om 20.30 uur. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
is van harte welkom! De voorstelling voor de leerlingen vindt 
plaats op donderdagochtend 22 december.

De kerstverlichting brandt weer

Ook dit jaar verzorgt Dorpsraad Sint Tunnis weer de sfeervolle 
kerstverlichting. Met de hulp van een aantal vrijwilligers zijn de 
‘rijzende sterren’ afgelopen maand geïnstalleerd.  

Ook dit jaar verzorgt Dorpsraad Sint Tunnis weer de sfeervolle 
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Door Arie Cornelissen

Hij staat te popelen, de intocht in Sint Tunnis staat op het 
punt van beginnen. In de verte hoort-ie al de opgewon-
den kinderstemmen. Gelukkig heeft de Sint nog tijd voor 
een gesprek. Hij kijkt om zich heen en checkt de attribu-
ten. “Mijn staf, het grote boek, jaja, ik geloof dat alles oké 
is. Ik vind een zorgvuldige voorbereiding belangrijk. Geen 
half werk, snap je”, zegt de Sint. Hij klinkt goed. Naar eigen 
zeggen houdt de Sint er niet van om met een te gedragen 
klank te praten. “Nee, geen overacting. Daar prikken ook de 
kinderen doorheen.”

De Sint is niet onbekend met zijn feest in de Sint Tunnisse 
omgeving. “Het is me bekend hoe ze hier het Sintfeest vier-
den. Ik zie de Pieten nog zo met een kabelbaan van de flats 
in de Deken Molmansstaat naar beneden vliegen. Ze had-
den altijd wel een bijzondere act. Er is veel gelachen.”

Mooie baard
“Waarom ik nu deze ‘baan’ heb? Nou, het leek me wel leuk 
en ze waren niet dik gezaaid geloof ik. Ik besef wel dat je als 
Sint nu meer in de picture staat. Daar moet ik me op voor-
bereiden. Als Piet kun je wat vrijer te werk gaan. Ik houd er 
ook van om verzorgd te zijn. Dat is ook de traditie hier in 
Sint Tunnis. Perfect in de kleren te zitten.”

Sint is gek op het Sinterklaasfeest. “De verwondering van 
de kinderen, de verwachtingsvolle snoetjes. Dat is genie-
ten. Hoe ik het ga invullen? Ik blijf dicht bij mezelf en wil 
een rustige Sint zijn. Met af en toe een kwinkslag. Het moet 
een waardig figuur zijn. Ik zal er dan ook zeker geen karika-
tuur van maken. Een goede Sint is in mijn ogen een heilig-
man die verbindt, die sympathiek overkomt en die er voor 
alle kinderen is. Ja, natuurlijk, als het nodig is spreek ik mijn 
Pieten vermanend toe. Want weet je, dat ondeugende en 
stoute blijven ze houden. Ik zorg ervoor dat de boel bij el-
kaar blijft. Sowieso is het mijn taak om er voor iedereen te 
zijn en niemand uit te sluiten.”

Sint wrijft eens door zijn baard. Hij is er klaar voor om over 
enkele minuten de kinderen te begroeten. Hij heeft er alle 
vertrouwen in dat het lekker gaat. “We hebben ons degelijk 
voorbereid. Samen met de Pieten en het Sint-comité, dat  
achter me staat, hebben we er veel energie in gestoken. Een 
gevarieerde groep, met hele leuke Pieten. Zelf heb ik nog 

eens met aandacht gekeken naar de televisie. Het Sinter-
klaasjournaal heb ik op de voet gevolgd. Altijd handig om 
erop in te kunnen spelen in gesprekken met de kinderen. 
En ja, mocht ik iets niet weten. Ook niet erg. Ik kan me altijd 
verschuilen achter mijn hoge leeftijd en vergeetachtigheid.“

‘Kleine schoen’
Naast de intocht in Sint Tunnis en Oploo gaat de Sint naar 
de school en ook op huisbezoek bij ‘kinderen met een klei-
ne schoen’, zoals hij dat noemt. “Heel speciaal. Prachtig ook, 
dat wij een beetje extra aandacht geven aan kinderen uit 
gezinnen die het wat minder breed hebben. De stichting 
Leergeld heeft ons hierbij ondersteund. Een geweldig ini-
tiatief.”

Er wordt op de deur geklopt. Hard geklopt. Sint kijkt op 
zijn horloge. “Ah mooi. Ik voel nu toch wel enige spanning 
hoor. Dezelfde vlinders als de kinderen hebben. We gaan  
zometeen in Oelbroeck in een ’live-interactie’. Daar is hard 
aan gewerkt. Iets met een verbinding met een verslaggever 
en een paniek-Piet. Ik ben reuze benieuwd.”

MINSE

“Ik blijf dicht bij mezelf”
Sinterklaas maakt zijn debuut. In Sint Tunnis trekt-ie voor de eerste keer zijn tabbert aan. Hij heeft er zin in. “Ik ben 
een rustige Sint, met af en toe een kwinkslag.” 

“Mooi dat er voor kinderen met ‘een kleine schoen’ iets extra’s 
gedaan wordt”, vindt Sinterklaas, die speciaal bij hen op huisbe-
zoek gaat.

“Mooi dat er voor kinderen met ‘een kleine schoen’ iets extra’s 
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Hypotheek  ∙  Bank  ∙  Verzekering  tel: 0485-451040 
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Door Ronald Korsten

Aan het woord is George van Els. Al ruim 15 jaar is hij mede 
verantwoordelijk voor de programmering. Meestal een zoge-
naamde ‘mc’ die de sfeer er in brengt, dan twee artiesten, een 
pauze en weer twee artiesten. Voor de invulling van het pro-
gramma heeft George goede contacten met diverse bureaus.
“Het zakelijke deel en de verdere organisatie van de avond ligt 
bij Oelbroeck. Jos van Raaij heeft het Comedy Huus destijds 
met veel enthousiasme naar Oelbroeck gehaald. Ook met het 
huidige Oelbroeck-team kan ik prettig samenwerken. Zij staan 
sowieso open voor initiatieven, nieuwe ideeën. Denk hierbij 
bijvoorbeeld ook aan Sint Tunnis Rocks.” 
“Natuurlijk vind ik dat het ook zakelijk een succes moet zijn. Ik ben 
kritisch op de artiesten die aangeboden worden, maar ook ik ken 
ze niet altijd tevoren. De laatste artiest is de ‘headliner’: die moet 
sowieso garant staan voor een goede avond. Dan kiezen we in 
het algemeen voor iemand die zijn sporen al verdiend heeft.”
Er zijn dit najaar inmiddels alweer drie avonden geweest. “Voor 
het eerst laten we de toeschouwers allemaal zitten. Daar heb ik 
even mijn twijfels bij gehad, maar dat gaat toch erg goed. We 
stonden erom bekend dat we een mondig publiek hadden en 
nu is het toch wat meer een luisterend publiek. Ik merk dat dit 
ook andere mensen gaat trekken en ben nu echt om.”
Komende vrijdag 9 december is de eerstvolgende avond. De 
entreeprijs is bij voorverkoop € 12,50 (zie www.oelbroeck.nl) 
en aan de kassa € 15,-. George veert op: “ Wist je dat we een ar-
rangement met Friends hebben afgesproken? Je kan daar een 
driegangen-menu bestellen voorafgaand aan het optreden 
voor € 35,- en dat is inclusief het ticket!”
“Vrijdag komt Wouter Monden als headliner. Mocht je niet di-
rect weten wie dat is, hij heeft het Sint Tunnisse volk in zijn 

shows nog eens mooi op de hak genomen (terug te zien op 
de Facebook-pagina van Oelbroeck). In de toekomst gaan we 
ook wat andere dingen proberen: artiesten van naam met een 
try-outprogramma en wat variaties op de line-up van vier ar-
tiesten met een mc. Ik heb er sowieso al weer zin in!”

Comedy Huus Oelbroeck al meer dan 15 jaar jong

“Het begon allemaal in De Herberg aan de Noordkant. Maar wanneer we precies begonnen zijn, weet ik al niet meer. 
We zochten naar verbreding van de invulling van De Herberg en met stand up comedy sloegen we een nieuwe weg in. 
Ik was zelf direct de grootste fan!”

Een enthousiaste Instagram-post na weer een succesvolle editie 
van het Comedy Huus in Oelbroeck.
Een enthousiaste Instagram-post na weer een succesvolle editie 

EHBO zoekt BHV-ers om samen te werken bij evenementen
EHBO-vereniging Het Zwaluwstaartje uit Sint Anthonis 
vindt het mooi en belangrijk als BHV-ers (bedrijfshulpver-
leners) en EHBO-ers kunnen samenwerken bij evenemen-
ten. Dit is waar deze vereniging naar toe wil.

Er zijn steeds minder bevoegde EHBO-ers in Nederland, maar 
zij zijn nog steeds hard nodig bij evenementen. Wel zijn er in 
Nederland steeds meer BHV-ers, omdat dit een verplichting is 
op de werkvloer in Nederland. Wat is het verschil tussen BHV 
en EHBO? Een BHV-er leert op de eerste plaats levensreddend 
handelen, brandbestrijding en ontruiming om dit toe te pas-

sen op de werkvloer. Een EHBO-er wordt opgeleid voor alle 
mogelijke ongevallen die bijvoorbeeld thuis, op straat of bij 
evenementen kunnen optreden. Denk aan levensreddend 
handelen, AED-gebruik, onwelwording, ongevallen met kin-
deren en sportletsels.  
Ben jij BHV-er en wil jij je inzetten om een steentje bij te dra-
gen tijdens evenementen in de regio? Aarzel niet, stuur een 
e-mailtje naar: secretaris@zwaluwstaartje.nl. De EHBO-vereni-
ging neemt dan contact met je op om de mogelijkheden met 
je te bespreken.



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



December 2022 | nr 33 19

Door Henny Lenkens

Tijdens de presentatie op de jaarvergadering van Dorpsraad Sint 
Tunnis, welke werd verzorgd door Marcel Merks (Van Stiphout 
Projectontwikkeling, Sint-Oedenrode) en Anoul Bouwman (ar-
chitectenbureau Visser en Bouwman, Rosmalen), liet Merks we-
ten dat de plannen inmiddels ‘heel concreet’ zijn. Het plan om-
vat een appartementencomplex op de hoek Breestraat-Peter 
Zuidstraat en vier typen woningen op het braakliggende terrein 
(voormalige voetbalveld) pal achter deze locatie. 

Appartementen
Het appartementengebouw verrijst op de plek waar het voor-
malige café ’t Hert en autobedrijf Smit Leasing gevestigd wa-
ren. In het gebouw, dat drie lagen + kap hoog wordt, komen 
14 appartementen (koop), in vloeroppervlak variërend van 82 
tot 148 m2, zo vertelde Marcel Merks. Bewoners van de appar-
tementen kunnen direct achter het gebouw parkeren.

Koopwoningen
Voor het gebied achter het appartementencomplex heeft het ar-
chitectenbureau een plan uitgewerkt voor 36 koopwoningen in 
vier verschillende soorten. Aan de hand van een PowerPointpre-
sentatie schetste architect Anoul Bouwman bezoekers van de jaar-
vergadering een beeld van de variatie aan woningen in het plan. Zo 
verrijzen er 4 levensloopbestendige woningen, 17 rijwoningen, 14 
twee-onder-één-kapwoningen en 1 geschakelde vrijstaande wo-
ning. Ook dit zijn koopwoningen. Samen met de 14 appartemen-
ten is het plan OelBroeck goed voor 50 nieuwe woningen!

Bereikbaarheid
In het plan wordt rekening gehouden met de inmiddels aan-
gelegde langzaam verkeerroute voor voetgangers en fi etsers 
tussen de Brink en de ‘binnendoor’ naar de brede school. Voor 
een veilige oversteek is hier in 2020 bij de reconstructie van de 
Breestraat een zebrapad aangelegd. Voor auto’s is de hoofd-
aansluiting van het gebied dezelfde als die naar de nieuw te 
bouwen supermarkt. De parkeerplaatsen van de rijwoningen 
bevinden zich in het gebied.

Bouwstart
Marcel Merks sprak de verwachting uit dat in het eerste kwar-

taal van 2023 een start kan worden gemaakt met de verkoop 
van 28 woningen (Type C, D, E, F en G). De 14 appartemen-
ten gaan later in 2023 in de verkoop, terwijl de verkoop van 8 
tweekappers (Type B) afhankelijk is van de bouw van de super-
markt. Afhankelijk van de verkoop starten de bouwwerkzaam-
heden van de eerste 28 woningen later in 2023. 
De website woneninoelbroeck.nl geeft aanvullende informa-
tie over het project. Via deze projectwebsite kunnen geïnte-
resseerden zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Ook 
heeft het project een eigen Facebookpagina: facebook.com/
woneninoelbroeck.

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad werden de plannen van een aantal bouwprojecten in Sint Anthonis gepresenteerd. In de serie 
‘Bouwprojecten in Sint Anthonis’ worden deze projecten in Trots Sint Tunnis toegelicht. In de tweede a� evering het bouwproject OelBroeck, be-
staande uit een appartementencomplex met 14 woningen op de hoek Breestraat-Peter Zuidstraat en 36 woningen in het achterliggende gebied.

Bouwprojecten in Sint Anthonis - Deel 2

Bouwproject OelBroeck: 50 nieuwe woningen voor Sint Anthonis

“Een plezierige woonbuurt creëren met oog voor het dorpse karakter, die op een vanzelfsprekende manier past bij Sint 
Anthonis”, zo omschrijft Van Stiphout Projectontwikkeling het nieuwbouwplan OelBroeck, niet te verwarren met het 
gelijknamige multifunctionele centrum elders in Sint Anthonis. 

Op de onderste foto de nieuwbouwwoningen van het type F.Op de onderste foto de nieuwbouwwoningen van het type F.
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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!

Selectie van DSV in nieuwe kleding gestoken
De selectie (eerste en tweede team) en technische staf van 
voetbalvereniging DSV Sint Anthonis zijn weer volledig 
voorzien van nieuwe tenues, trainingspakken en sport-
tassen. Dit is mogelijk gemaakt door de hoofdsponsoren 
Tegelhandel Van der Rijt en restaurant De Heksenboom 
uit Sint Anthonis.

Om dit op een mooie manier kenbaar te maken zijn er met een 
stralende herfstzon foto’s gemaakt op locatie bij beide bedrij-
ven. Bij Tegelhandel Van der Rijt zijn de DSV-ers hartelijk ont-
vangen met koffi  e en een versnapering. Na de fotosessie is er 
bij restaurant De Heksenboom onder het genot van een hapje 
en drankje gepraat over het voetbalplezier en de doelstellin-
gen voor komend seizoen.
DSV dankt de sponsoren voor het vertrouwen, de bijdrage en 

Wandelen door het Kerstverhaal in de Lichtjestocht    

Op 17 december wordt er voor jong en oud in Sint An-
thonis een lichtjestocht georganiseerd. De deelnemers 
worden onderweg verrast door zang, theater en dans 
waarmee het Kerstverhaal tot leven wordt gebracht. De 
organisatie belooft een ‘magische avond’. 
 
De tocht start op het Hanenspoor en eindigt bij de kiosk op de 

Brink. Je hoeft alleen maar de lichtjes te volgen om de juiste 
weg te vinden. Starten doe je tussen 18.15 en 19.00 uur en 
op kindertempo ben je ongeveer een uur aan het wandelen. 
Deelname aan de tocht is gratis. Een vrijwillige bijdrage is wel-
kom en zorgt voor continuïteit van de lichtjestocht volgend 
jaar. Parkeren is mogelijk bij Oelbroeck. Meer informatie is te 
vinden op Facebook: www.facebook.com/Lichtjestocht.

de samenwerking die voor de komende vier seizoenen op-
nieuw is aangegaan.
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Reünie Berg- en Beekschool

Al voor de corona liepen we met de gedachten om een reünie 
te organiseren van de Berg- en Beekschool. Dit jaar hebben 
we allemaal de leeftijd van 50 bereikt, dus hét moment om 
de daad bij het woord te voegen. Op 5 november mochten 
we in de blokhut van de Scouting vier oud-leerkrachten en 36 
oud-klasgenoten verwelkomen die van 1976 tot en met 1984, 
verdeeld over twee klassen, samen de basisschoolperiode 
hebben doorlopen. We kunnen terugkijken op een geslaagde 
avond waar onder het genot van een hapje en een drankje 
leuke herinneringen werden opgehaald.

Jean-Pierre Verhofstad, Lonneke Steenbakkers,
Jacobien Verstegen, Daniëlle van Loosbroek

In het zonnetje

Wij, de vaste vrijwilligers van de danceparty voor mensen 
met een beperking, zouden heel graag Corrie Schilderink 

Lezerspost!
Wilt u iets delen met de lezers van Trots Sint Tunnis? Dat kan in de rubriek ‘Lezerspost’! Het kan gaan om een geboorte, huwelijk, overlij-
den of een andere gebeurtenis, maar ook zomaar een mooi, leuk, verrassend of ontroerend moment of een bijdrage over een actueel 
onderwerp. Stuur een e-mailtje met uw berichtje (houd het kort en bondig) en eventueel foto naar redactie@trotssinttunnis.nl. De 
redactie plaatst uw bijdrage dan (indien geschikt voor plaatsing) in deze rubriek.

in het zonnetje willen zetten. Corrie zet zich met volle over-
tuiging in voor het Platform Toegankelijkheid Sint Anthonis 
en zorgt ervoor dat de stem van de mensen met een han-
dicap gehoord wordt. Iedere maand maakt zij het mogelijk 
dat er in het Oelbroeck een danceparty wordt gehouden 
voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beper-
king. Door haar, en ons hechte team, kan iedereen genie-
ten van een zorgeloze en gezellige avond. Met veel muziek, 
de elke maand terugkerende dansjes en een lekker drankje. 
Wij willen Corrie graag een hart onder de riem steken en 
laten weten dat wij ontzettend trots op haar zijn!

Tamara, Laura, Christ, Amber en Fleur

Buurt Den Hil schaft AED aan

De bewoners van de wijk Den Hil en deels De Staat hebben 
geld ingezameld voor de aanschaf van een AED. Met trots 
kunnen wij vertellen dat deze AED reeds geplaatst is aan de 
Stapelvensestraat. 

Petra van Dijk



De lokaal en in de verre regio wereldberoemde pindasaus van 
Max van den Heuvel was een geweldig product om zijn bedrijf 
op te starten. Maar Max legt zijn horizon nu een stuk verder. “Ik 
ben nu meer en meer een unieke handelsonderneming met 
klanten in de horeca en de retailmarkt” zegt Max. Staande in 
het magazijn tussen de vele producten die hij levert, vertelt de 
vriendelijke en energieke ondernemer over zijn toekomstplan-
nen. 
Nu al levert hij door heel Nederland. Met vaste routes naar het 
noorden, het westen of in de regio. Max is in staat zijn klanten 
te voorzien van een zogeheten private label. De producten die 
zijn klanten afnemen hebben het label van die klant zelf. Zeg 
maar een eigen huismerk. Daarom heeft hij het ook zo druk, 
hij is bezig met het opzetten van een uniek concept. Daarmee 
verovert hij een steeds stevigere plek op de markt van met 
name het betere fastfood. “We groeien hard, daarom hebben 
we ook behoefte aan chauff eurs en orderpickers. Onze klanten 
kennen ons van een goede service, een uitstekende kwaliteit 
en een scherpe prijs. En de markt is constant in beweging, dus 
wij willen meebewegen. Onze medewerkers zijn ook onze visi-
tekaartjes, zij bepalen de klanttevredenheid.” 

Heb je interesse om met Max mee te groeien, neem dan even 
contact met hem op. De vacature-advertentie staat in deze 
Trots Sint Tunnis op pagina 4.

www.hemaxsaus.nl

Adverteerder aan het woord

Hémax: van pindasaus naar een unieke groothandel

Adventsactie voor De Cocon

Op zondag 27 november startte de Advent, de vier we-
ken voorafgaand aan Kerstmis. Een tijd waarin we ver-
wachtingsvol uitzien naar Kerstmis: de wederkomst van 
onze Verlosser. Het is ook de periode waarin we onze 
steun geven en onze solidariteit aan hulpbehoevenden 
tonen. Het thema van de Adventsactie is dit jaar: de-
len smaakt naar meer. Dit jaar willen we in de parochie 
hospice De Cocon ondersteunen met onze bijdrage. 
In De Cocon zorgen vrijwilligers ervoor dat terminaal 
zieke mensen uit de wijde omgeving van het Land van 
Cuijk de juiste zorg krijgen. Het hospice is gevestigd in 
een mooi vrijstaand huis, gelegen in de dorpskern van 
Sint Anthonis. Het heeft de kleinschaligheid en intimi-
teit van een woonhuis en biedt plaats aan vier gasten.     
Bezoek is, na overleg met de gast, altijd welkom. De ko-
mende vier weken van de Advent zullen naast ons ge-
bed op weg naar Kerstmis ook de vrijwilligers en gasten 
van de hospice kunnen rekenen op onze steun. Dank 
bij voorbaat voor uw fi nanciële gift voor de Advents-
actie dit jaar.

Pastoor Jos Hermans

Lezerspost!
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Mooiland maakt 93 woningen in Sint Anthonis toekomstbestendig
Wie momenteel door de wijk Zandseveld rijdt, ziet een groot 
aantal woningen in de steigers staan, zoals op de hoek Rand-
weg-Willem Schiksstraat (zie foto). Op werkdagen parkeren vak-
lui hier hun werkbussen, want die zijn druk in de weer om de 
woningen toekomstbestendig te maken. 
De werkzaamheden maken deel uit van het ‘Onderhoudsproject 
Sint Anthonis’ van Woningcorporatie Mooiland, waarbij in het hele 
dorp liefst 93 woningen onder handen worden genomen: Den Hil 
(4 stuks), Harrie van den Bergstraat (10), Kolonel Silvertoplaan (4), 
Meester Bergholtzstraat (10), Pastoor van Erpstraat (27), Randweg 
(24), Stapelvensestraat (8) en Willem Schiksstraat (6).
Samen met een aantal gespecialiseerde bedrijven is aannemer 
Caspar de Haan in het dorp bezig met regulier onderhoud aan 
muren, dak, schoorsteen, balkons, kozijnen en (indien nodig) de 
keuken, badkamer en toilet. De elektrische installatie en gaslei-
ding worden gecontroleerd, evenals de brandveiligheid (rook-
melders). In de huizen wordt een mechanisch ventilatiesysteem 
geplaatst. Daarnaast worden in de 93 woningen tal van energie-
besparende maatregelen doorgevoerd, zoals isolatie (tochtwe-

ring), het vervangen van enkelglas door HR++ glas en het plaat-
sen van zonnepanelen op de daken (afhankelijk van de woning 
6 of 10 panelen).

Na een mooie start in september 2022 zijn er inmiddels diverse 
hobbygroepen actief in het Hobbycentrum Sint Anthonis. Zoals 
tekenen en schilderen, maken van wenskaarten, werken met 
glas zoals Ti� any en glas in lood en het werken met sto� en. 
Ook de Reparatiewerkplaats en het Naaiatelier zijn voort-
varend van start gegaan. Elke zaterdag in de oneven weken 
staan er reparateurs klaar om spullen waar mogelijk een 
tweede leven te geven.  
Vanaf november worden er maandelijks workshops aange-
boden. Gezellige, informatieve en actieve bijeenkomsten met 
andere geïnteresseerden. De aftrap was op vrijdagavond 25 
november met een whiskyproeverij. In december kan er een 
mooi kerstbloemstuk worden gemaakt en in januari kun je 
leren klussen. Volg het aanbod via Samen Sint Anthonis. 

Voor aanmelding, de kosten en nadere informatie: kijk op 
SamenSintAnthonis.nl. 

Hobbycentrum Sint Anthonis

Maandelijks worden er workshops aangeboden in Oelbroeck!

Voor aanmelding, de kosten en nadere informatie: kijk op 

Lezerspost!

Trekking jaarlijkse Zonnebloemloterij
Op 10 oktober vond de trekking van de jaarlijkse Zon-
nebloemloterij plaats. Hiermee zijn de winnaars bekend 
van de vele prijzen, waaronder geldbedragen, e-bikes, 
tablets, uitjes en weekendjes weg. 

Ook vrijwilligers van de afdeling Sint Anthonis e.o. gingen de 
afgelopen maanden met lotenboekjes langs de deuren. Met 

de opbrengst van de jaarlijkse loterij geeft de Zonnebloem 
mensen met een lichamelijke beperking iets om naar uit te kij-
ken: een vrijwilliger die op bezoek komt, samen een dagje uit 
of een mooie vakantie. Mensen die meespelen met de loterij 
maken kans op mooie prijzen. De winnende lotnummers staan 
op www.zonnebloem.nl/loterij en de uitslag staat ook op NOS 
Teletekstpagina 552.
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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 peper- en zoutstelletjes
“Mijn naam is Petra van der Linden, 61 jaar en ik verzamel peper- en zoutstelletjes. 
Hoe dat zo gekomen is, is een heel verhaal. In het kort: Ik ging op 10 november 
1983 trouwen en omdat het ‘een moetje’ was (zoals ze dat vroeger noemden), al-
leen voor de wet. Daarna hadden we een feestje bij mijn ouders thuis. Toen ik later 
de cadeaus bekeek, zaten er wel vier peper- en zoutstelletjes bij. Ja, wat moet je 
daarmee? Nou, zo is het ontstaan. Intussen heb ik ze in allerlei vormen en maten: 
dieren, fruit, van hout, rvs, Delfts blauw en zelfs een stel met een linkerborst voor 
zout en een rechter voor peper! De variëteit maakt het dus zo leuk om te verza-
melen. Het gebeurt echter ook dat ik een stel tegenkom dat te duur is, je hebt ze 
echt met hogere prijskaartjes. Daarom heb ik voor mezelf gezegd dat er een limiet 
aan moet zitten, zodat het leuk blijft om te verzamelen. Bij mij is dat hooguit 2 
euro. Meestal kreeg ik ze ook als cadeautje of - als de kinderen naar het buitenland 
gingen - als souvenir. 
Mochten mensen nog peper- en zoutstelletjes hebben staan die ze aan me kwijt 
willen, houd ik me aanbevolen. Ze kunnen ingeleverd worden bij mij thuis (Burge-
meester Goossensstraat 15) of bij de bibliotheek, waar ik als vrijwilliger werk.”

Oelbroeck zoekt coördinator 
vrijwilligers

Oelbroeck is volop in beweging. Het wil de naam van ‘dé cen-
trale ontmoetingsplek van Sint Anthonis’ waarmaken. Daar zijn 
vrijwilligers voor nodig, veel vrijwilligers. Zij maken - samen 
met het vaste team medewerkers - ontmoeting mogelijk on-
der één dak en voor alle inwoners van Sint Anthonis. Sinds de 
verbouwing is Oelbroeck groter geworden en zijn er steeds 
meer vrijwilligers die zich voor Oelbroeck inzetten. Gastvrou-
wen en gastheren bij de Ontmoeting en de Receptie, vrijwilli-
gers die Oelbroeck aan de buitenkant onderhouden en vrijwil-
ligers bij het verzorgen van licht en geluid. 
Oelbroeck is op zoek naar iemand die - samen met de twee 
coördinatoren van de Ontmoeting en de Receptie - een team 
vormt om alles rondom het vrijwilligersteam en het vrijwilli-
gerswerk zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Heb je belangstelling voor het werk van de coördinator vrij-
willigers of wil je meer weten? Kijk op www.oelbroeck.nl voor 
een uitgebreide functieomschrijving. Deze functie is op vrij-
willige basis. Voor meer informatie kun je ook terecht bij de 
coördinator van Oelbroeck, Hans Rausch, e-mail: hans.rausch@
oelbroeck.nl. 

Kerststal op de Brink
Vanaf 10 december tot en met 8 januari staat de kerststal weer 
op de Brink. Behalve tijdens oud en nieuw kan de stal met ezel 
en schapen weer elke dag worden bezocht. Het St. Antonius-
gilde verheugt zich op jullie komst!
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Prins Arno II en prinses Lieke prinsenpaar van het Zeikmeikenrijk
Het was alweer drie jaar geleden dat prins Bas d’n Urste uit-
kwam als prins van CV D’n Uutlaot. Tijdens het prinsenbal van 
12 november zette hij na drie jaar zijn steek af. CV D’n Uutlaot 
bedankt Bas, zijn adjudanten Nino en Bram en nar Freek voor 
hun tomeloze inzet!
Nadat Bas was afgetreden, werd eindelijk het nieuwe prinsen-
paar bekend: op het podium van Oelbroeck verschenen Arno 
en Lieke Rijkers als de nieuwe prins en prinses. En dat was vooral 
een grote verrassing voor hun oudste zoon Stijn die kort daar-
voor tot jeugdprins was uitgeroepen! Samen met jeugdprinses 
Jenna Kuenen zwaait hij de scepter voor het jeugdcarnaval.
Arno en Lieke worden bijgestaan door adjudant Willem en page 
Janneke Huvenaars. Hun narren zijn Nick van Hees en Freek 
Huvenaars. Jeugdprins Stijn vindt zijn broer Teun als adjudant 
aan zijn zijde en jeugdprinses Jenna haar page Ilja van Haaf. De 
jeugdnarren zijn Sem Cremers en Matthijs Rombouts. 
Op zaterdag 17 december staat de prinsenreceptie op het pro-
gramma. Deze vindt plaats in Oelbroeck en begint om 20.00 uur.

Winterveldtoertocht TOS
Op zondag 11 december vindt weer de TOS-winterveldtoer-
tocht plaats. Na twee jaren waarin de tocht niet door kon gaan, 
wordt nu de draad weer opgepakt. Er kan gekozen worden uit 
twee afstanden: 35 en 50 kilometer. Er is een gevarieerd en uit-
dagend parcours uitgezet over onverharde paden en wegen 
in de bosrijke omgeving van Sint Anthonis en Oploo. Het par-
cours is geschikt voor de geoefende en de beginnende moun-
tainbiker. Natuurlijk zijn de veldrijders, de bezitters van fat-
bikes en van gravelbikes ook van harte uitgenodigd. Uiteraard 
is er een pauzeplaats, waar drinken en versnaperingen in ruime 
mate aanwezig zijn. De route is volledig met pijlen uitgezet.
De start en fi nish zijn bij de blokhut van Scouting Sint Patrick 
aan het St. Patrickpad 5 te Sint Anthonis. Er kan worden gestart 
tussen 8.30 uur en 10.00 uur. De fi ets kan worden gereinigd bij 
de fi nish. Ook is er een bewaakte fi etsenstalling.
Voorinschrijving kan via www.fi etssport.nl/inschrijven/50447. 
Ook daginschrijving is mogelijk. Op de dag zelf kan er wor-
den gestart met Scan en Go. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 
Leden van de NTFU krijgen een korting van € 1,00.

Nieuwe ambtsketen Land van Cuijk
De gemeente Land van Cuijk bestaat sinds 1 januari 2022. Bij 
een nieuwe gemeente hoort een nieuwe ambtsketen. In au-
gustus van dit jaar heeft de gemeente hiervoor een ontwerp-
wedstrijd uitgeschreven. De keuze is gevallen op een creatie 
van Paul de Haas en Hester Vonk Noordegraaf van Hester Siera-
den Atelier uit Overloon. Zij zijn de winnaar en gaan de keten 
ook vervaardigen. Er kwamen elf lokale inzendingen binnen.  
Het ontwerp bestaat uit 20 schakels met daaronder een pen-
ning met aan de ene kant het Rijkswapen en de andere kant 
het wapen van gemeente Land van Cuijk. Op vijf schakels zijn 
de oude wapens van de voormalige gemeenten afgebeeld. De 
overige opengewerkte schakels zijn geïnspireerd op de Maas-
heggen. De schakel waar de penning aan vast zit heeft een 
vijfhoekige vorm wat de samenvoeging van vijf gemeenten 
symboliseert. Op deze schakel komen 33 meidoornbessen, die 
verwijzen naar de 33 kernen waaruit de gemeente Land van 
Cuijk bestaat.
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“Verzekering, bank, hypotheek. We willen allemaal zo onbe-
zorgd mogelijk leven. Niet alles heb je zelf in de hand, maar 
gelukkig kun je genoeg zaken goed regelen. Dankzij Assuran-
tiekantoor W. Verheijen in Wanroij. Wij helpen jou bij fi nanciële 
beslissingen op belangrijke momenten in jouw leven. Met een 
vertrouwd team. Deskundig en dichtbij. Al zestig jaar lang stip-
pelen wij voor jou de beste weg uit. Samen met jou. Want jij 
bent het die ons boeit en beweegt. Zowel privé als zakelijk. 
Altijd met jouw eigen adviseur aan tafel, met een volkomen 
onafhankelijk advies.”
 
Hypotheken: want het is al lastig genoeg…
“Op de woningmarkt zijn het spannende tijden met hoge hui-
zenprijzen en een stijgende rente. Starter of doorstromer? Wij 
wijzen iedereen de weg!”
 
Verzekeringen: gemak en zekerheid
“Je huis, gezin en gezondheid, vakantie. Of jouw bedrijfsge-
bouw, inventaris, vervoer en transport. Bronnen van plezier 
en tevredenheid. Maar wat als het hoofdbrekens worden? Een 
goede verzekering neemt veel zorgen weg. Onze sleutelwoor-
den? Gemak en zekerheid.”

 
RegioBank: buurtzaam!
“Assurantiekantoor W. Verheijen is al vijfenvijftig jaar Zelfstan-
dig Adviseur van RegioBank. Voor fi jne contacten, de bakker 
om de hoek, de sportvereniging op fi etsafstand. Een grote 
bank die zich ‘klein’ voelt. De buurtzame bank!”

www.verheijen-wanroij.nl

Adverteerder aan het woord

Assurantiekantoor W. Verheijen: ‘Jij bent het die ons boeit en beweegt’

Koninklijke Onderscheiding voor Theo de Groot 

Op zondagmiddag 6 november is Theo de Groot uit Sint 
Anthonis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door 
waarnemend burgemeester Hillenaar tijdens het jaarlijk-
se huldigingsconcert van Muziekvereniging Sint Cecilia in 
Sint Anthonis. 

De heer de Groot is al 68 jaar een muzikant en vrijwilliger in 
hart en nieren. Vanaf 1954 is hij lid en actieve vrijwilliger van 
Muziekvereniging Sint Cecilia in Sint Anthonis. Ruim 25 jaar 
speelt hij fagot in twee van de orkesten van Sint Cecilia, het 
grote Blaasorkest en het Brinkorkest. Daarnaast speelt hij op 
projectbasis in diverse ensembles. Van 1964 tot 1988 is hij 
bestuurlijk actief geweest voor muziekvereniging Sint Cecilia. 
Vanaf 1998 is hij lid van de werkgroep Vrienden en Sponsoren 
en vanaf 2015 is hij vrijwilliger van het muziekarchief. Even-
eens is de heer de Groot van 1984 tot en met 1999 muzikant 
en vrijwilliger geweest van Fanfare St. Joseph in Stevensbeek. 
Van 2011 tot 2016 was hij chauff eur van de buurtbus in Sint 
Anthonis.
Vanwege de intensieve en betrokken inzet van de heer de 

Groot op lokaal niveau, heeft de koning het besluit genomen 
om de heer de Groot te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.
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Gemeente Land van Cuijk
Centraal bezoekadres:
Louis Jansenplein 1, 5431 BV  Cuijk
tel. 0485-854000
Postadres: Postbus 7, 5360 AA  Grave
www.gemeente-landvancuijk.nl

www.samensintanthonis.nl

www.dorpsraadsinttunnis.nl

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

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880

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

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

Belangrijke contactgegevens en websites

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

Afvalkalender LET OP: deze kalender geldt voor alle straten met uitzondering 
van de straten in het buitengebied. Voor de straten Blauw-
straat, Den Hoek, Korte Striep, Lepelstraat (gedeeltelijk), Peelkant 
(gedeeltelijk), Rondveld, Sambeekse Dijk, Steenakker, Stevens-
beekseweg (gedeeltelijk) en Vlagberg geldt een andere route. 
Bekijk hiervoor DeAfvalApp van de gemeente Land van Cuijk.

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

Legenda:

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

Meldingen via MijnGemeente app
Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een mel-
ding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt 
direct binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opge-
lost. Download de MijnGemeente app via de Google Play Store 
(Android) of AppStore (Apple). 

De afvalkalender van 2023 is vanaf half de-
cember beschikbaar. Deze is dan te vinden op 
www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender of via 
DeAfvalApp van de gemeente Land van Cuijk te be-
kijken. 
In de januari-editie van Trots Sint Tunnis staan de 
ophaaldata van januari en februari weer vermeld.
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Vrijdag 9 december
Comedyhuus
Met diverse stand up comedians
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 15,00 (voorverkoop: € 12,50)

Za 10 en 24 december
Reparatiewerkplaats/
naaiatelier
Vrijwilligers staan klaar om kleine 
defecten te repareren
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 9.00-12.00 uur

Zondag 11 december
Winterveldtoertocht
TOS organiseert een veldtoertocht 
voor mountainbikers en veldrijders
Startlocatie: Scouting St. Patrick
Starttijd: 8.30-10.00 uur
Deelname: € 5,00

Woensdag 14 december
Cicero
Lezing van spreker Hugo Hillenaar 
over ondermijnende criminaliteit
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Vrijdag 16 december
Dance party EXTRA
PTSA organiseert prinsenreceptie 
voor jongeren met een beperking
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 19.30-22.00 uur

Zaterdag 17 december
Lichtjestocht
Magische wandelig  georganiseerd 
voor kinderen en volwassenen
Startpunt: Hanenspoor
Tijd: 17.30-19.30 uur
Deelname: gratis

Zaterdag 17 december
Prinsenreceptie
Feliciteren van de nieuwe hoogheden 
van het Zeikmeikenrijk
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Zondag 18 december
Kerstmarkt
Gezellige kerstmarkt bij 
dagbesteding Tante Sjaan
Locatie: Kol. Silvertoplaan 2c
Tijd: 11.00-16.00 uur
Entree: gratis

Kerstconcert
Sfeervol kerstconcert van 
Muziekvereniging Sint Cecilia
Locatie: Kerk
Tijd: 19.00 uur
Entree: gratis

Donderdag 22 december
Kerstmusical
Ouders van leerlingen van De Leander 
spelen ‘De Sneeuwkoningin’
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.30 uur
Entree: gratis

Zaterdag 24 december
Herdertjesviering
Kerstviering voor kinderen van de 
bassisschool en hun ouders
Locatie: Kerk
Aanvang: 18.00 uur

Nachtmis
Met muzikale begeleiding Oellandkoor
Locatie: Kerk
Aanvang: 21.00 uur

Zondag 25 december
Eucharistieviering
Met het gemengd koor
Locatie: Kerk
Aanvang: 10.30 uur

Maandag 26 december
Eucharistieviering
Viering op Tweede Kerstdag
Locatie: Kerk
Aanvang: 10.30 uur

Dinsdag 27 december
Kwizzut
Teams doen vanuit huis mee aan de 
jaarlijkse dorpskwis
Locatie: Sint Anthonis en Ledeacker
Aanvang: 18.30 uur

Woensdag 28 december
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van 
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 29 december
Cultureel Café
Laagdrempelige avond met een 
variatie aan kunstenaars
Locatie: Tussen Harrie en Toon
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00

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

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 7 januari. 
Kopij aanleveren kan t/m 20 december per e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.


