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Nou, het vraagstuk hoeveel mensen er in de theaterzaal van 
Oelbroeck terecht kunnen, is ook opgelost: dat zijn er 683. 
Want er kon echt geen man meer bij op zondag 1 januari 
jongstleden. Misschien raar om in februari nog terug te kijken 
naar de nieuwjaarsbijeenkomst, maar het wordt toch hoog tijd 
dat de mannen van ‘Iets van NIKS’ de cover van de Trots sieren. 
Het cabaret ‘Iets van NIKS’ is al jaren een enorme publiekstrek-
ker in Sint Tunnis. Ruim voordat de zaal opengaat staan de 
mensen al bij de deur om zich maar te verzekeren van een 
goed plekje. Want de kenners weten dat Christan, Hans, John 
en Will elk jaar vakwerk afl everen. Zo ook dit jaar. Veel nieuwe 
gezichten en heel veel jeugd in de zaal. En een opperbeste 
sfeer om zo het nieuwe jaar te beginnen. Terecht noemde Iets 
van NIKS dit de drukste nieuwjaarsreceptie van Noord-Brabant. 

Ook een opperbeste sfeer bij de kinderfi etsen-inleverdag van 
de Stichting Leergeld. En weer een indrukwekkend getal: 141 
fi etsen ingeleverd. Een getal waar organisator Johan de Bruin 
niet eens over durfde te dromen. Hiermee kunnen heel veel 
kinderen en gezinnen blij worden gemaakt. U leest er in deze 
Trots meer over. 

Verder in deze Trots weer de gebruikelijke columns, rubrieken, 
interviews en inzendingen. We hebben er nu bijna drie jaar-
gangen opzitten en de Trots staat als een huis. Kortom, we zijn 
het nieuwe jaar begonnen zoals we 2022 zijn geëindigd: Trots 
op alles wat er in Sint Tunnis gebeurt. En daar gaat u in 2023 
nog veel van merken. 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Trots op alles wat er in Sint Tunnis gebeurt
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Onze verrassend goede 7-zone pocketveer matras 
met een heerlijk comfort voor een zachte prijs!
Dikte van ca. 21 cm. Voorzien van een heerlijke 
koudschuim comfortlaag. Meeste maten snel 
leverbaar.

Genest pocketveringmatras met 7 comfortzones 
voor heerlijke ondersteuning van uw lichaam, 
afgedekt met een hoogwaardig koudschuim in 
soepele of stevige uitvoering. Dit matras hoeft niet 
omgedraaid te worden. De afritsbare FERAN ICE® 
‘Cool&dry’ stretch tijk zorgt voor een koel en droog 
slaapklimaat. De totale dikte van de matras is 24 cm 
en daardoor goed combineerbaar met de andere
matrassen.

Matras

Matras
Topaas

All Seasons
matrassen

Toppers
Diverse maten en uitvoeringen

De Topaas Pocket heeft een heerlijke tijk en een
uitstekende 7-zone pocketvering voor de juiste
ondersteuning.
• Interieur: 7-zone pocketvering met 3cm 

koudschuim HR40 afdekking
• Tijk: Dubbeldoekhoes, doorstikt met 200 gram

anti-allergische watten, 2 zijden rits
• Hoogte 20cm

Hoogwaardig 7-zone pocketvering 
matras met koudschuim.

Bovenzijde is voorzien van een 
verkoelende SensICE® dubbeldoek tijk.

Matras
Jade
De Pulse®latex afdekking in dit geneste 
pocketveringmatras zorgt voor een weldadig 
comfort. De speciale high-low pocketveren zorgen 
voor extra ondersteuning en maakt draaien in bed 
makkelijker. Ook dit matras is voorzien van de
afritsbare FERAN ICE® ‘Cool&dry’ tijk met 
anti-allergische eigenschappen. Dit matras hoeft 
niet omgedraaid te worden. De totale dikte van de 
matras is 24 cm.
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Ervaar een zwevend gevoel
tijdens het slapen met de visco-schuim 
topper Saffier. 
• Tijk: FERAN ICE® ‘Cool&dry’ dubbeldoek, 

doorstikt met 300 gram anti-allergische watten
• Hoogte: 7cm
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Geniet van extra comfort tijdens het 
slapen met de topper Robijn. 
Deze topper is in een enkele of tegen 
meerprijs als splittopper uitvoering 
leverbaar.
• 4cm koudschuim HR60 (soepel) of 

HR55M (stevig)
• Tijk: FERAN ICE® ‘Cool&dry’ 

dubbeldoek, doorstikt 
met 300 gram 
anti-allergische watten

• Hoogte: 7cm

Voor een optimale persoonlijke slaapbeleving 
is deze topper in verschillende hardheden 
verkrijgbaar. 
Ook leverbaar met verkoelende SensICE® tijk.
• 8cm koudschuim HR60S (soepel), HR55M 

(stevig) of HR55H (extra stevig)
• Tijk: Climate Control dubbeldoek, doorstikt 

met 300 gram anti-allergische watten
• Hoogte 11cm

Matrassen in diverse maten leverbaar
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Onze verrassend goede 7-zone pocketveer matras 
met een heerlijk comfort voor een zachte prijs!
Dikte van ca. 21 cm. Voorzien van een heerlijke 
koudschuim comfortlaag. Meeste maten snel 
leverbaar.

Genest pocketveringmatras met 7 comfortzones 
voor heerlijke ondersteuning van uw lichaam, 
afgedekt met een hoogwaardig koudschuim in 
soepele of stevige uitvoering. Dit matras hoeft niet 
omgedraaid te worden. De afritsbare FERAN ICE® 
‘Cool&dry’ stretch tijk zorgt voor een koel en droog 
slaapklimaat. De totale dikte van de matras is 24 cm 
en daardoor goed combineerbaar met de andere
matrassen.
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Diverse maten en uitvoeringen

De Topaas Pocket heeft een heerlijke tijk en een
uitstekende 7-zone pocketvering voor de juiste
ondersteuning.
• Interieur: 7-zone pocketvering met 3cm 

koudschuim HR40 afdekking
• Tijk: Dubbeldoekhoes, doorstikt met 200 gram

anti-allergische watten, 2 zijden rits
• Hoogte 20cm

Hoogwaardig 7-zone pocketvering 
matras met koudschuim.

Bovenzijde is voorzien van een 
verkoelende SensICE® dubbeldoek tijk.
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pocketveringmatras zorgt voor een weldadig 
comfort. De speciale high-low pocketveren zorgen 
voor extra ondersteuning en maakt draaien in bed 
makkelijker. Ook dit matras is voorzien van de
afritsbare FERAN ICE® ‘Cool&dry’ tijk met 
anti-allergische eigenschappen. Dit matras hoeft 
niet omgedraaid te worden. De totale dikte van de 
matras is 24 cm.
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Geniet van extra comfort tijdens het 
slapen met de topper Robijn. 
Deze topper is in een enkele of tegen 
meerprijs als splittopper uitvoering 
leverbaar.
• 4cm koudschuim HR60 (soepel) of 

HR55M (stevig)
• Tijk: FERAN ICE® ‘Cool&dry’ 

dubbeldoek, doorstikt 
met 300 gram 
anti-allergische watten

• Hoogte: 7cm

Voor een optimale persoonlijke slaapbeleving 
is deze topper in verschillende hardheden 
verkrijgbaar. 
Ook leverbaar met verkoelende SensICE® tijk.
• 8cm koudschuim HR60S (soepel), HR55M 

(stevig) of HR55H (extra stevig)
• Tijk: Climate Control dubbeldoek, doorstikt 

met 300 gram anti-allergische watten
• Hoogte 11cm

Matrassen in diverse maten leverbaar
Peter Zuidstraat 7-9, Sint Anthonis

T: (0485) 38 19 02  |  E: info@vanhulstwonen.nl  

www.vanhulstwonen.nl

JAN BERKVENS

Koorstraat 17  Boxmeer 0485 571634 www.janberkvens.nl
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GARANTIE

Lepelstraat 12, Sint Anthonis
elke woensdag en zaterdag open van 10:00 tot 16:00

Aangeboden door:

en natuurlijk...
Kleding - LED Verlichting
Gereedschap - Speelgoed
en nog heel veel meer...

Kinderpakjes
Stofjassen
Overalls
Hoedjes

Gratis
GLOWSTICKS

bij besteding
vanaf € 5,-
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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 inleveractie van kinder� etsen bij de kiosk op de Brink 
is een daverend succes geworden. Organisator Johan de 
Bruin, die namens stichting Leergeld de actie opzette, is 
helemaal overdonderd door het succes van de actie. Maar 
liefst 141 � etsen leverde de actie op, waarvan tweederde 
kinder� etsen. 

“Hier hadden we in onze stoutste dromen niet op durven ho-
pen. We kunnen wel zeggen dat deze pilot voor de stichting 
Leergeld geslaagd is”, zeggen de initiatiefnemers.
De stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen 
tot 18 jaar uit gezinnen die moeten leven van een laag inkomen 
of te weinig bestedingsruimte hebben om hun kinderen volle-
dig mee te laten doen binnen het onderwijs, sport en cultuur. 
Een goede fi ets is dan essentieel om naar school te gaan en mee 
te kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten. Na controle en 
waar nodig opknappen worden de fi etsen beschikbaar gesteld. 
“Een geweldig resultaat en een opperbeste sfeer. Mooi ook te 
zien dat kinderen zelf hun fi etsen kwamen aanbieden om er een 

ander kind blij mee te kunnen maken. Zij begrepen echt waar 
het hier om ging. Sint Tunnis heeft zich weer van haar beste kant 
laten zien”, aldus de initiatiefnemers en hun ondersteuners. 

Kinderfietsenactie voor Stichting Leergeld daverend succes

ander kind blij mee te kunnen maken. Zij begrepen echt waar 

Ontmoet
en beleef…
nu ook 
wonen in 
Oelbroeck?

Carnaval vier je met D’n Uutlaot!

Op 3 en 4 februari vinden de pronkzittingen plaats met weer 
veel talent van eigen bodem. Op 11 februari staat het  zieken-
bezoek op het programma (aanmeldingen hiervoor kunnen 
naar secretariaat@uutlaot.nl). Vrijdagavond 17 februari ontvangt 
D´n Uutlaot alle carnavalsverenigingen van de voormalige ge-
meente Sint Anthonis in Oelbroeck, waar de sleuteloverdracht 
is. Op 18 februari wordt de carnaval echt afgetrapt met de car-
navalsmis in de kerk en het concert Zing A Long Uut Ouw Lief. 
Op zondag is de optocht. Dit jaar met een andere route, die over 
de Brink loopt. Nieuw is de carnavalsmatinee 50+ op maandag 
waar gezelligheid en Eten van ’t Vèrke centraal staat. Deze dag 
vindt ook de Sint Tunnisse 
Avond plaats in de tent op 
de Brink. Dinsdag is het 
gezinsbal in Oelbroeck en 
de carnaval wordt afgeslo-
ten bij Wim in ’t Cafeetje.
De combinatie van tra-
ditionele en nieuwe ele-
menten zorgt voor een 
mooi gevarieerd pro-
gramma. Meer info: zie 
elders in deze Trots, in 
de carnavalskrant en op 
www.uutlaot.nl.

Eindelijk! Na twee jaren nauwelijks carnaval te hebben kunnen vieren, gaat het binnenkort weer los. Carnavalsvereni-
ging D’n Uutlaot presenteert een mooi programma dat dit jaar een aantal nieuwe onderdelen bevat.



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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Het was een complete verrassing voor Hanny en Gerhard Mar-
kerink toen enkele leden van de dorpsraad met de duim en de 
bloemen op hun stoep stonden. Nee, dat zij de duim van de 
dorpsraad zouden krijgen, daar hadden ze niet op gerekend. 
Terwijl deze vitale senioren toch bijna altijd wel ergens werken 
aan de leefbaarheid van Sint Tunnis. 
Te beginnen bij Gerhard, bij velen in het dorp bekend vanuit 
zijn tijd als jeugdagent. Ook nu is Gerhard voor jeugdzaken al-

tijd nog bereikbaar. “Op vakantie stond 
de telefoon nooit uit”, altijd bereikbaar 
blijven was het motto. Tegenwoordig 
is Gerhard nog vertrouwenspersoon bij Scouting Sint Patrick, 
betrokken bij het ophangen en verwijderen van de kerstver-
lichting, oproepkracht voor het barwerk bij Oelbroeck en de 
drijvende en stimulerende kracht achter echtgenote Hanny. 
Hanny Markerink is vanaf 1977 betrokken bij de EHBO-vereni-
ging in Sint Tunnis. Zij is vele jaren penningmeester en voor-
zitter geweest en nu achter de schermen nog betrokken als 
ondersteuner bij het bestuur. Ook zit Hanny al enkele jaren in 
de dorpsraad en toen, bij de uitbraak van corona, het ‘Samen 
Sint Anthonis’ platform (ontmoetingsplein waar hulpvraag en 
aanbod samenkomen) gevraagd werd om dit platform door 
te ontwikkelen, was Hanny bereid om dit op te pakken. In-
middels kent iedereen dat online dorpsplein als ‘Samen Sint 
Anthonis’, een voorbeeld voor het gehele Land van Cuijk. 
Samen Sint Anthonis begon als internetsite en is nu uitge-
groeid tot een breed palet van mogelijkheden. Van verbinden 
naar hulpverlenen. 
“Wij hopen dit werk nog lang voor Sint Tunnis te mogen doen”, 
zeggen ze beiden in koor als wordt gevraagd naar hun plan-
nen. Want naast reizen en wandelen is dat hun passie. “Actief 
blijven houdt je jong, we kunnen het iedereen aanbevelen.” 

Sint Tunnis is Trots op: Hanny en Gerhard Markerink

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’.  

Carnavalsmatinee 50-plus ‘Eten van ’t vèrke’
Carnavalsvereniging D’n Uutlaot organiseert samen met 
KBO Sint Anthonis een activiteit voor alle 50-plussers:  de 
carnavalsmatinee met als thema ‘Eten van ’t Vèrke’. 

Deze happening vindt plaats in Oelbroeck op 20 februari, vanaf 
14.00 uur. Een ouderwets gezellige middag met muziek van DJ 
Henri Pennings en optredens van eigen bodem. En er mag na-
tuurlijk gedanst worden! Ook Zeikmeiken jonger dan 50 jaar zijn 
van harte welkom. Aan de inwendige mens wordt gedacht. In de 
loop van de middag wordt er een buff et gepresenteerd met ‘goei 
gerei van ’t Vérke’: ouderwetse erwtensoep en ‘wèrm vleis’ met 
brood waarmee de maag goed wordt gevuld.
De entree voor deze middag inclusief eten bedraagt 15 euro. 
Kaartjes kunnen tegen contante betaling worden gekocht bij de 
Dorpshop en bij de balie van Oelbroeck tot vrijdag 10 februari. 

Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar en... vol is vol!

Kerststukjes: donatie voor Unicef
Op 9 december stond een bericht op Samen Sint Anthonis 
over de verkoop van zelfgemaakte kerststukjes door Nelly 
Grüntjes-Verbruggen, wonende in de Mr. Sprenkelsstraat 17 in 
Sint Anthonis. Ze gaf aan dat ze de opbrengst hiervan wilde 
doneren aan Unicef. Mede namens Unicef wil Nelly iedereen 
bedanken die een kerststukje bij haar heeft gekocht. Het is een 
mooi eindbedrag van € 280,00 geworden en dit bedrag is in-
middels overgemaakt aan Unicef.



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  

Rondom Sint Tunnis
Natuurlijk probeer je een column in Trots Sint Tunnis over het 
wel en wee van dit dorp te schrijven. Maar ik kan me niet aan 
het beeld onttrekken alsof Sint Tunnis  op een ivoren toren leeft 
terwijl rondom ons het leven in de wereld andere dingen laat 
zien om niet trots op te zijn. We zijn uiteindelijk volkomen af-
hankelijk van de wereld om ons heen en helaas vertoont deze 
omgeving momenteel veel zorgen en problemen. Niet dat we 
in allerlei opzichten schuldig zijn aan de problemen, maar doen 
alsof we daar niets mee te maken hebben is struisvogelpolitiek. 
In de naaste omgeving spelen bijvoorbeeld de energiecrisis, 
hetgeen leidt tot hoge kosten voor de energierekening en in-
krimping van het gezinsbudget voor huur, voedsel, kleding en 
meer zaken, en tegelijkertijd een fl inke prijsverhoging van allerlei 
producten waaronder de noodzakelijke levensmiddelen. Daar-
naast is er een woningtekort met betaalbare huisvesting voor 
onder andere jonge mensen en minder gefortuneerde personen 

en de migrantencrisis waar ook woonruimte voor de rechtma-
tige asielzoeker nodig is. Dat laatste geldt zeker voor mensen 
die hun oorlogsgebied zijn ontvlucht of degenen die weten dat 
het verblijf in hun land met een nieuwe regering waartegen zij 
zich verzet hebben onmiddellijk tot vervolging, gevangenisstraf 
of erger zal leiden. Een wereldprobleem van grote omvang en 
met miljoenen vluchtelingen. Uiteraard de oorlog in Europa tus-
sen het dictatoriale regime van Rusland en het land Oekraïne 
dat zich sinds 1991 aan de Sovjetdoctrine heeft ontworsteld 
en waar een vernietiging van menselijk leven en bestaan door 
Russische troepen, raketten en drones bezig is. Voeg daarbij de 
onderdrukking van de vrouwen in Afghanistan, Iran en andere 
landen; de grote kloof tussen rijke mensen en degenen die van 
een modaal inkomen moeten rondkomen; grensoverschrij-
dende situaties die in talrijke samenlevingsvormen voorkomen; 
acceptatie van lhbtiq+-ers; de voortschrijdende klimaatcrisis 
en nog vele problemen meer, dan begrijpt u waarschijnlijk mijn 
zorgen. Natuurlijk geldt het oude spreekwoord: verbeter de we-
reld, begin met jezelf. Maar hier zijn zulke grote problemen aan 
de orde die om mondiale oplossingen met nieuwe menselijke 
samenlevingsvormen en goede wereldleiders vragen.                     
Maar laten we positief naar Sint Tunnis kijken en daar probe-
ren het dorpsleven menswaardig te laten zijn en daar onder-
vind ik nog steeds goede impulsen en plannen met aardige,  
goedwillende mensen.      

mama

Activia onderzoekt haalbaarheid 
eredivisievolleybal
In goed overleg met de besturen van volleybalvereniging 
Flamingo’s (Gennep) en volleybalvereniging Activia (Sint 
Anthonis) stopt stichting FAST na het lopende seizoen met 
team ARBO Rotterdam FAST. 
Activia is bereid om te onderzoeken of het haalbaar is om de 
eredivisielicentie van FAST over te nemen. Het doel is om het 
eredivisievolleybal in de regio te handhaven. Het werk wat 
stichting FAST de afgelopen jaren verricht heeft, vormt het 
fundament om op verder te bouwen. Dames 1 van Activia 
heeft als team hiervoor een goede basis gezien de uitsteken-
de resultaten: momenteel koploper in de landelijke topdivi-
sie, één niveau lager dan de eredivisie.
“Wij zijn er als vereniging trots op dat we mogen nadenken 
over promotie naar de eredivisie. Zowel voor de vereniging 
als voor dames 1 is het een groot compliment en een uitda-
ging. In de komende periode gaat Activia aan het werk om 
te bekijken of we deze stap naar het hoogste landelijke vol-
leybalniveau ook echt kunnen gaan zetten”, licht het bestuur 
van Activia toe. Activia gaat ervoor en houdt u op de hoogte 
(onder andere via www.activia.tv). 

De tweede film met een ‘bekske’ 
op 16 februari in Oelbroeck
Met medewerking van Biblioplus en Sociom|Zin draait 
de organisatie dit jaar vier � lms met een ‘bekske’. Hebt u 
hiervoor belangstelling?  In de bibliotheek en op diverse 
andere plekken liggen � yers met daarop de titels van de 
� 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 bezoe-
kers, 30 in totaal, is door deze rechten beperkt. U dient zich 
dan ook van te voren aan te melden om teleurstelling te voor-
komen. Dit kunt u op twee manieren doen: een e-mail sturen 
naar joschristiaans@home.nl met daarin uw aanmelding 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 op donderdagmiddag, inloop vanaf 13.30 uur.  De 
data zijn 16 februari, 19 oktober en 16 november.
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www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Stichting Motocross Der Azen gaf de pen door aan Stichting Ko-
ningsdag Comité. Aan tafel zit ik met Renz van Nisselroy (voorzitter) 
en Marjan Peters (pr), 2 van de 11 leden die deze stichting runnen.

Wanneer is de stichting opgericht en met welk doel?
Renz: “dat is een mooie vraag, want ik heb hier toevallig de of-
fi ciële papieren van de stichting waarin staat dat deze op 28 
april 1995 is opgericht met als voorzitter Harry Gerrits, met als 
doel het organiseren van de Sinterklaasintocht en Koningsdag. 
In 2018 viel er bij iedereen een fl yer in de bus dat deze stichting 
zou stoppen. Er zijn toen 11 mensen opgestaan - die elkaar op 
dat moment niet eens allemaal kenden - om dit te voorkomen. 
We hebben besloten om de intocht en Koningsdag los van 
elkaar te maken. Daaruit is ‘Oranje Comité Sint Anthonis Lede-
acker’ ontstaan. “

Is 11 mensen in één stichting niet wat veel?
“Absoluut niet! We wilden zoveel mogelijk mensen in onze stich-
ting. Wanneer je meer mensen hebt, heb je meer kwaliteiten 
verenigd en minder persoonlijke verantwoordelijkheden. Dat 
is een chemie, de druk wordt lager waardoor je beter en meer 
presteert en wilt doen. We besloten te starten met een totaal 
leeg draaiboek, met als doel om een Koningsdag te organise-
ren voor iedereen in het dorp. Wat vinden kinderen leuk en hoe 
krijgen we vader, moeder, opa en oma ook mee naar die dag. 
Verder hebben we een format voor drie jaar en dan gaan we 
weer kijken naar andere dingen, afwisseling met vernieuwde 
activiteiten.”

Wat organiseren jullie?
“In oktober komen we al de eerste keer bij elkaar”, vertelt Mar-
jan. “Dan wordt het draaiboek doorgesproken en gaat ieder met 
de eigen taak aan de slag. We hebben een kleedjesmarkt, een 
entertainer ‘Ronnie Ballonnie’, luchtkussens/stormbaan, voet-
baldarten en schminken. Onze vergunning loopt tot 18.00 uur, 
daarna neemt de plaatselijke horeca het over.”

Met wie werken jullie samen?
“We werken samen met de vrijwillige brandweer, toneelvereni-
ging Karrespel uit Oploo, RM Sound en natuurlijk onze plaatse-
lijke horeca. Ons doel is een dag voor iedereen, dus is samen-
werken belangrijk.”

Wat moeten we nog weten?
“Onze stichting is er voor iedereen, voor het hele dorp. Saam-

horigheid staat bij ons hoog in het vaandel. We staan er altijd 
voor open als mensen bij onze stichting willen aansluiten om de 
dag mee te organiseren. Ook zijn we blij en dankbaar voor onze 
plaatselijke ondernemers. Velen zijn sponsor van onze stichting. 
Ook krijgen we soms een kleine bijdrage van onze bezoekers, 
bijvoorbeeld in de coronatijd. Dit geeft ons de fi nanciële mo-
gelijkheid om deze dag tot een succes te maken voor ons dorp.”

Aan wie geven jullie de pen door?
“We geven de pen door aan tennisvereniging TVS.”

Koningsdag: vroeger, op mijn versierde fi ets, waar ik zo mijn best 
voor had gedaan. De versierde fi ets is misschien weg, maar wat mo-
gen we trots zijn dat er mensen in deze stichting zitten die zorgen 
dat we niet ergens anders de verjaardag van onze koning moeten 
gaan vieren maar dat gewoon in eigen dorp kunnen doen.

Contactgegevens Stichting Koningsdag Comité
oranjecomitesal@gmail.com  
Facebook: koningsdagsal
Instagram: koningsdag_sal

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Stichting Koningsdag Comité

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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Lang lag er aan de Breestraat, schuin 
tegenover de voormalige garage van 
Van de Weem, braakliggende grond 
(‘D’n Berg’), die in het bezit was van 
boer Mathijs Verberk (1784-1836, 
woonachtig in ’t Hert). Rond 1840 
verkocht Verberks weduwe (Geer-
trui Toonen) de grond aan Martinus 
Remmen.
In de jaren ’30 zag de Noord-Brabant-
se Christelijke Boerenbond hier een 
ideale plaats voor een nieuwe huis-
houdschool voor meisjes, die op 12 
januari 1935 offi  cieel werd geopend 
en ingezegend (zie foto). Vanaf 1928 
hadden de meisjes van lerares Marie 
van Hoenselaar (1903-1994) deel-
tijdles gehad in een lokaal in het 
Bondsgebouw op het Kerkplein. De 
huishoudschool bleef zo’n 23 jaar ge-
vestigd op dit punt aan de Breestraat. 
Nadat in 1959 een splinternieuw 
schoolgebouw (‘Sint Margriet’) aan 
de Hoefstraat was opgeleverd, diende het gebouw aan de 
Breestraat als politiepost. In 1966 verhuisde de politie naar een 
nieuw bureau, eveneens aan de Hoefstraat.

In de voormalige politiepost begon-
nen Wim en Els Heling in 1966 het con-
fectie-atelier Chéri. Op het hoogtepunt 
van de bedrijvigheid hadden zij 40 
meisjes in dienst; de gemaakte kleding 
ging onder andere naar V&D en C&A.
In 1975 werd het gebouw aange-
kocht door Henri Vollenberg (1944). 
In augustus 1980 trok de supermarkt 
Edah (opgericht in Helmond in 1910, 
zie foto) erin en vormde een grote 
concurrentie voor de Centra van 
Theo Verstegen (1933-2019). Na slui-
ting van de Edah in 2003 kwam er 
een ‘beddenzaak’. Veel bedden zijn 
er waarschijnlijk niet verkocht, want 
bij een inval in 2015 werden er liefst 
1500 hennepplanten gevonden. 
Sindsdien staat het gebouw leeg. 
Het zal binnenkort worden gesloopt 
om plaats te maken voor een vesti-
ging van Jan Linders.

Rob Ermers en Paul Eling, 
met dank aan Jac van Kempen en Angeline Aben-Derks

Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

De heemkundevereniging over...:

Een écht multifunctioneel gebouw: 
school, politiebureau, supermarkt en hennepkwekerij  

Twee boeiende Cicero-sprekers: Mark van Houdenhoven en Antoon Smits
Cicero Sint Anthonis ontvangt op woensdag 8 februari 
Mark van Houdenhoven van de Maartenskliniek op het 
podium van Oelbroeck. Op woensdag 1 maart is het de 
beurt aan agrarisch ondernemer Antoon Smits.

Mark van Houdenhoven uit Cuijk is voorzitter van de Raad 
van bestuur van de Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar 
Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij gaat tijdens de Cicero-
avond op 8 februari in op de vraag hoe kan worden voorko-
men dat de gezondheidszorg en zieke mensen volledig afhan-
kelijk worden van medische techbedrijven. Wat hem betreft is 
het belangrijk optimaal te profi teren van de positieve eff ecten 
van het gebruik van algoritmen en data in de gezondheids-
zorg, zonder dat hierin wordt doorgeslagen. 

Op 1 maart verwelkomt Cicero een ‘oude bekende’. Antoon 
Smits - geboren en getogen in Wanroij - was namelijk in 2015 
de eerste spreker bij Cicero Sint Anthonis. Hij staat nu weder-
om op het podium en vertelt deze keer over hoe het is om te 
‘boeren’  in Oekraïne tijdens de oorlog.
Cicero Sint Anthonis nodigt iedereen uit op woensdag 8 fe-
bruari en 1 maart naar de boeiende verhalen van Mark van 
Houdenhoven en Antoon Smits te komen luisteren. De avon-
den vinden plaats in Oelbroeck, beginnen om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Geniet van bijzondere, inspirerende verhalen 
en verbreed uw referentiekader. Daarna kan er onder het ge-
not 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.



www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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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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Column  |  Biblioplus

Hè toe….nog één verhaaltje!
Welke voorlezende mama, papa, oma of opa herkent die 
vraag niet? Ook al vallen de oogjes bijna dicht, altijd weer 
die vraag om dat éne extra verhaaltje. Lekker knus onder 
het dekbed kijken een paar slaperige oogjes je zo vol ver-
wachting aan dat je niet kúnt weigeren. Tenminste zo ver-
gaat het mij telkens weer. En och, wat maakt het uit, één 
verhaaltje extra voor het slapen gaan kan nooit kwaad. Je 
neemt het liefste wat je hebt mee naar een wereld van alle-
dag of naar een wereld waarin de gekste dingen gebeuren. 
En voor je er erg in hebt vallen de oogjes dicht en worden 
in dat dromenland verdere avonturen beleefd. Want voor-
lezen wekt de fantasie op. Of het nu bij ‘Jip en Janneke’ is 
die poppejans in bad stoppen en de hele badkamer heerlijk 
kliedernat spetteren. Of ‘Kikker’ die zijn verjaardag viert met 
al zijn dierenvriendjes. Wie kent niet ‘Rupsje Nooitgenoeg’ , 
dat kleine rupsje dat maar eet en eet om tenslotte een schit-
terende vlinder te worden. En dan ‘Boer Boris’, die met zijn 
kleine tractortje de gekste dingen meemaakt, naar zee gaat 
en zelfs een olifant tegenkomt.
Ja, voorlezen hoort erbij als je kinderen en kleinkinderen 
hebt. Het is van zo’n groot belang dat jaarlijks de Nationale 
voorleesdagen gehouden worden: dit jaar van 25 janu-
ari tot 5 februari. Met ‘Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje’ (voor zijn speelgoedbeesten) als uitverkoren voor-
leesboek! Maar lieve lezer, ook buiten die dagen blijft voorle-
zen een feest en heb je thuis al je voorleesboeken uitgelezen: 
de bieb heeft er nog voldoende.

E.V.

Groots Optochtfeest op de Brink!
Na jarenlang een mooi optochtfeest te hebben gevierd in 
Oelbroeck, wordt het dit jaar anders aangepakt met een 
groots optochtfeest op de Brink!

In samenwerking met de mannen van Brouwplaats en Brui-
sende Brink wordt de Brink op zondagmiddag met carnaval 
een bruisende plek van carnavalsvierders die samen genieten. 
Vanaf de kiosk wordt het geheel muzikaal ondersteund door 
DJ Henri Pennings die samen met alle carnavalsvierders in het 
Zeikmeikenrijk een mooi feest gaat bouwen.

Let op, andere optochtroute!
En let op! Dit jaar is ook de route van de optocht anders 
dan andere jaren. De route start nu bij Oelbroeck en daarna: 
Breestraat, Alexandriëstraat, Visioenenstraat, Lepelstraat en 
vervolgens over de Brink zelf.  De groepen en wagens vervol-
gen hun weg verder richting Oelbroeck waarna alle deelne-
mers verzamelen op de Brink voor de prijsuitreiking.
Voor de kinderen wordt er in de tent op de Brink een speciale 
ruimte ingericht. Bij slecht weer vindt het optochtfeest in de 
tent zelf plaats. Dus volg de optocht op de Brink of elders en  
kom na de optocht naar de Brink waar de prijsuitreiking en het 
grote optochtfeest plaatsvindt! Op de Brink en in de tent is de 
toegang die middag geheel gratis!

Collecteer voor het goede doel! 
Een jaar telt 525.960 minuten verdeeld over 12 maanden, 52 
weken en 365 of 366 dagen. Natuurlijk is dat voor niemand iets 
nieuws. Maar zou je misschien van al die minuten in één jaar 
er 240 kunnen missen? Kunnen missen om te collecteren voor 
de Week van de Goede Doelen in Sint Anthonis, die dit jaar 
gehouden wordt tussen 22 en 30 maart 2023?
Veertien CBF goedgekeurde doelen snakken naar nieuwe col-
lectanten, want met de uitbreiding van de woningen in Sint 
Anthonis dreigt een tekort aan mensen die 240 minuten over 
hebben voor een ander. Die, twee aan twee, in een aangewe-
zen route huis-aan-huis enveloppen in de brievenbus doen en 
een week later met duidelijk herkenbare bussen ophalen.
Kun je in één jaar 240 minuten missen, denk dan eens aan 
het collecteren voor de Week van de Goede Doelen Sint 
Anthonis en geef dat door aan: irenevloet18@gmail.com of 
erica@verbeeten.com.

Expositie waterdruppelfoto’s
Martien van Dommelen fotografeert al ongeveer 15 jaar. Hij 
zocht een manier om zich hierin te onderscheiden, dit heeft hij 
gevonden in waterdruppelfotografi e. 
In de weekenden fotografeert hij voetbalwedstrijden van de 
plaatselijke voetbalclub DSV. Bij slechter weer leeft hij zich uit 
in zijn studiootje, waar hij vallende/botsende waterdruppels 
vastlegt. Geen enkele vorm is hetzelfde wanneer er twee of 
drie vallende waterdruppels op elkaar botsen. Martien ge-

bruikt verschillende instellingen 
en kleuren om de druppels nóg 
sprekender te maken. Dit levert 
prachtige foto’s op, stuk voor stuk 
uniek en bijzonder. Martien geeft 
workshops en lezingen over drup-
pelfotografi e bij fotoclubs en cul-
turele cafés. Van 11 januari tot 23 
maart zijn de foto’s van Martien te 
bewonderen in de bibliotheek van 
Sint Anthonis. 
Wil je zelf ook eens exposeren? 
Kijk dan op www.biblioplus.nl/
exposities of stuur een mailtje naar 
info@biblioplus.nl. 
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genieten als vanouds
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Sint Anthonis | Deurne | Best | www.htbaccountants.nl

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl www.vindmakelaardij.nl

www.kempenkuppers.nl

Kinesiologie, K-pni, Endermologie,
Craniosacraal therapie en

orthomoleculair voedingsadvies

www.leeflijn.nl  |   06 53893583

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

Als Paul van Aarle (71) het opvangterrein bij camping ‘t Buute-
land afl oopt kijkt hij nog eens om. Hij is blij dat-ie samen met zijn 
vrouw Daphne voor de gevluchte Oekraïners iets kan beteke-
nen. “Ze zijn dankbaar en soms tot tranen geroerd, alleen al om-
dat ik met hen in hun eigen taal kan communiceren”, zegt Paul.
Voor Paul en Daphne was het logisch om de Oekraïners te gaan 
ondersteunen. “We voelen een warme band met de volkeren 
in de voormalige Sovjet Unie. Van 1996 tot 1998 hebben we er 
gewoond en veel gereisd in het achterland, dat was  een bijzon-
dere tijd met mooie herinneringen.”
Beiden zijn van huis uit dierenarts. Op zoek naar avontuur gin-
gen ze na hun opleiding meerdere uitdagingen aan. Zo deden 
ze ontwikkelingswerk in Afrika, oefenden ze hun vak uit in Ame-
rika en keerden begin jaren tachtig terug naar Nederland. “Ik 
ging werken bij Intervet in Boxmeer, een internationaal bedrijf 
in diergeneesmiddelen. Na een aantal jaren kreeg ik de kans 
om een vestiging voor Intervet op te gaan zetten in Moskou. 
De verleiding om weer nieuwe culturen te kunnen ontdekken 
konden we niet weerstaan. Gelukkig sputterden onze vier, toen 
nog jonge, kinderen niet tegen.”

Enorm uitkijken
Zakelijk viel de tijd in Moskou niet mee. “Het is een bureaucra-
tisch land, met een corrupte overheid en je moet enorm uitkij-
ken met wie je zaken doet. Men laat niet zo snel het achterste 
van de tong zien. De gewoonte van de Russen om met het 
‘schuiven van geld’ medewerking te realiseren, ging tegen mijn 
principes in. Ik houd van eerlijkheid. In Oekraïne had ik betere 
ervaringen. Daar had ik een zakenpartner, met wie ik tot op he-
den nog altijd contact heb, geholpen met het opzetten van een 
kantoor. De Oekraïners lijken meer op West-Europeanen. Ze zijn 
soepeler in de omgang en bescheidener dan de Russen.”
Viel het in het dagelijkse werk niet mee, privé heeft de familie 
Van Aarle een geweldige tijd beleefd in Moskou. “In de gewone 
omgang zijn de Russen bijzonder vriendelijk. Ze hebben veel 
historisch besef, een prachtige cultuur, waar ze dol op zijn. Ze 
zijn trots op hun muziek en hun gewoontes. Beleven het leven 
en uiten zich doorgaans in extremen. Als ze plezier hebben wor-
den ze wel eens dronken en als ze verdriet hebben huilen ze 
tranen met tuiten. We voelden ons er thuis. Ook op de prettige 
contacten met Oekraïners kijk ik met veel plezier terug. En als 
muziekliefhebber was het voor mij helemaal smullen daar. We 
hebben genoten van de muzikanten, poëzie en taal. Zo’n fi jne 
tijd kun je alleen beleven als je als gezamenlijk gezin vol achter 
zo’n buitenlands avontuur staat.” 
Hoewel Paul de actualiteit volgde, ervoer hij de inval van de 

Russen als schokkend. “Het deed me pijn. Echt pijn”, zegt Paul 
met een lichte emotie in zijn stem. “Toen de oproep kwam om 
in Sint Tunnis vluchtelingen te helpen, hebben wij ons meteen 
aangemeld.”

Uitbundig zwaaien
Op het terrein van ‘t Buuteland staan dertien woonunits. Voor 
de bewoners van één van deze noodwoningen, Oekraïners met 
een etnisch-Russische achtergrond, zijn Paul en Daphne con-
tactpersoon. We helpen ze vooral met allerlei sociale aspecten 
en dagelijkse dingen. Het duurde eff e voordat het ijs gebroken 
was, maar nu is er een goed contact.”
Paul en Daphne regelden inmiddels van alles. Van het kopen 
van een fi ets tot het begeleiden bij een bezoek bij de gemeente. 
En van het aanmelden bij een judoclub tot het bieden van een 
luisterend oor. “Fijn werk. Als lid van muziekvereniging Sint Ceci-
lia is het extra leuk dat ik de kinderen heb kunnen helpen om 
te kunnen spelen op een gitaar en piano. Daar beleven ze veel 
plezier aan. Als ze langs ons huis fi etsen, zwaaien de kinderen 
altijd uitbundig. Mooi die glimlach die we dan altijd zien.”

MINSE

“Russen en Oekraïners zijn aardig, maar ook verschillend”
Het deed hem pijn toen president Poetin de oorlog begon. Paul van Aarle woonde en werkte in Rusland en helpt nu 
Oekraïners in Sint Anthonis. “Mooi als je kunt zorgen voor een glimlach.”

Paul van Aarle met gezin in Moskou en bij de opvang op camping ‘t 
Buuteland: “Onze ervaringen in Rusland en Oekraïne komen van pas.”
Paul van Aarle met gezin in Moskou en bij de opvang op camping ‘t 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

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

Breestraat 16 A - Sint Anthonis

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

–
–

“De wereld van risico’s en verzekeren verschuift al jaren 
richting doe-het-zelf polissen en callcenters, maar dat is 
juist wat ik niet wil. Ik wil er zijn voor de mensen, een goed 
advies geven en vooral met verstand van zaken mijn klan-
ten helpen”. 

Aan het woord is René Arts van Arts verzekeringen. Ruim 30 
jaar ervaring en al twaalf jaar onafhankelijk adviseur en een 
specialist in schadeverzekeringen. “Daar ligt mijn kracht, in het 
afwegen van risico’s en in het geven van een goed advies, ook 
bij schade. Dan gaat het niet alleen over de premie, maar voor-
al ook over de dekking en voorwaarden. Zodat klanten niet 
worden verrast en er ook nooit alleen voor staan.”

Arts verzekeringen werkt niet met een keuzemenu of een call-
center, maar je krijgt René of echtgenote Willian direct zelf aan 
de lijn. Zij kennen hun klanten en situatie persoonlijk en wer-
ken met korte lijntjes. Zowel intern, naar de verzekeringsmaat-
schappijen als naar de klanten, dat is wel zo makkelijk. René 
heeft veel plezier in zijn werk en straalt dat ook uit. Want te-
vreden klanten bevestigen zijn goede keuzes. “Liever een witte 
raaf in de wereld van schadeverzekeringen dan een dertien-in-
een-dozijn aanpak. Echt ontzorgen en de klant centraal zetten 
kan alleen als je je in die klant kunt verplaatsen. En dat doen wij.”

Wilt u het zelf eens ervaren, bel Arts verzekeringen op 0485-
384759 of loop eens binnen aan de Breestraat 47 in Sint 
Anthonis.

www.arts-verzekeringen.nl

Adverteerder aan het woord

René Arts: “Ik ben een witte raaf in de verzekeringswereld”
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Door Ronald Korsten

“In mijn tijd als pastoor in Schaijk heb ook ik wel eens meege-
lopen met de optocht. We hadden een kroeg tegenover de 
pastorie die zich bepaald niet hield aan de geluidsnormen. Ik 
kreeg nul op mijn rekest bij de gemeente en maakte gebruik 
van de mogelijkheid van de optocht om op een ludieke ma-
nier mijn ergernis te uiten. Misstanden aan de kaak stellen is 
goed; met eenvoudige teksten rake opmerkingen maken. En 
tijdens de carnaval kan je een masker opzetten, je verplaatsen 
in een andere identiteit, enkele dagen buiten jezelf treden. Het 
kan ook zijn dat het masker juist af gaat en de ware persoon
naar buiten komt.”
“Zelf vind ik overigens het woord ‘samen’ belangrijk. Met fami-
lie, de buurt, vrienden ga je op pad. Je kan in het feestgedruis 
meegaan en jezelf op een moment verliezen. Op die grens 
wordt zichtbaar waar je normen en waarden liggen. Binnen 
een groep mag je dan ook aangesproken worden op onge-
wenst gedrag. Iedereen maakt fouten en kan er van leren.” 

“Daarnaast zijn er ook mensen die het ‘samenzijn’ ontberen. Het 
zou mooi zijn indien we daar in deze dagen ook oog voor heb-
ben. Mensen meevragen die het feest anders aan zich voorbij 
laten gaan. Dus iedereen erbij betrekken, ook bijvoorbeeld de 
zieken niet vergeten. Daar heeft de carnavalsvereniging hier 
overigens zeker aandacht voor.”
“Voor mij is de periode ná de carnaval echter het belangrijkste.
Na enkele dagen gek gedaan te hebben, wordt het tijd voor 
bezinning. In de 40 dagen naar het paasfeest toe, kennen we 
van oudsher de vastenperiode. In die periode ga je op zoek 
naar jezelf. Wat zijn de belangrijke dingen in je leven? Het mas-
ker gaat af - wie ben ik, jezelf herontdekken, de verbonden-
heid met je omgeving zoeken. Kijken wat je nodig hebt om 
te groeien. Voor mij is dan het méést ultieme dat je het geluk 
hebt gevonden in God.”
“Ik nodig eenieder uit voor de carnavalsmis op zaterdagavond. 
Graag geef ik dan de zegen over de carnavalsactiviteiten zodat 
deze goed verlopen tot vreugde van iedereen!”

Pastoor Jos Hermans over carnaval: maskers op of maskers af?

Aan tafel met onze pastoor Jos Hermans over zijn kijk op carnaval: “Carnaval is de omgekeerde wereld: het volk mag 
regeren, de prins krijgt de sleutel van de gemeente, notabelen worden op de hak genomen en gebeurtenissen te kijk 
gezet.  De wereld op zijn kop.”

Informatiemiddag: 
cursus ‘voorkom dat u valt’
Eén op de drie 65-plussers valt, meestal in huis of op 
straat. Welzijn Ouderen Sint Anthonis organiseert daarom 
in samenwerking met fysiotherapeut Ronald Korsten een 
informatiebijeenkomst over valpreventie, bewegen, voe-
ding en gezondheid. Deze vindt plaats in Oelbroeck op 
donderdag 23 februari om 13.30 uur.

Deelnemers krijgen informatie over valpreventie en over een 
cursus die daarover gegeven gaat worden. Over wat de cur-
sus inhoudt, hoe lang deze duurt, waar de trainingen gegeven 
worden en over de vergoeding van de kosten. Natuurlijk krijgt 
men ook informatie over bewegen, gezonde voeding en ge-
zondheid. De informatiemiddag is bedoeld voor inwoners van 
de voormalige gemeente Sint Anthonis.
Waarom een informatiemiddag? Uit landelijke cijfers blijkt dat 
er elke vijf minuten een valincident is. De meeste valincidenten 
zijn in huis (44%) en op straat (10%). Van de 65-jarigen valt per 
jaar één op de drie. Van de 75-jarigen valt jaarlijks gemiddeld 
de helft. Er zijn steeds meer problemen bij senioren met bot-
breuken en kneuzingen. Ouderen wonen steeds langer thuis. 
Een cursus valpreventie volgen kan helpen om dit op een ge-
zonde en veilige manier te doen.

Activia en Oelbroeck sluiten 
overeenkomst voor vijf jaar
Op 17 januari tekenden Activia en Oelbroeck een overeen-
komst voor de huur van de sporthal voor een periode van 
vijf jaar. Na een gedegen onderhandeling zijn beide partijen 
zeer tevreden over de afspraken die zij voor de komende jaren 
hebben kunnen maken. Het geeft zekerheid voor een langere 
termijn. Zoals bekend is Oelbroeck vanaf 1 mei 2022 verant-
woordelijk voor de gehele accommodatie (met uitzondering 
van de Leander), zodat er met alle betrokken huurders nieuwe 
overeenkomsten moesten worden aangegaan. 



Het bedrijf P. Caspers is een handel in diervoeders, strooi-
selproducten, honden- en kattenbrokken, afrasterings-
materiaal en diverse bedrijfsbenodigdheden. Het bedrijf 
is geopend op zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur of op tele-
fonische afspraak.

Met ruim tien jaar ervaring en actief als zelfstandig onderne-
mer is Peter Caspers inmiddels een vertrouwd gezicht bij heel 
veel agrarische bedrijven, of bedrijven met connecties in de 
agrarische sector. “We zijn een klein bedrijf dat het de klant zo 
goed als mogelijk naar de zin wil maken. We denken mee en 
geven ons advies, dat waarderen de klanten bijzonder. Maar 
we hebben niet alleen zakelijke klanten. Ook particulieren met 
paarden of kleinvee kunnen bij ons terecht”, aldus Peter. “We 
hebben een breed assortiment in diervoeders, kleindiervoe-
ders, hooi, stro en verschillende strooiselproducten. Bovendien 
verkopen we handgereedschap, tuinartikelen en beregenings-
materiaal. Ook hebben we potgrond, diverse meststoff en voor 

in de tuin en graszaad. Ook voor gazons en paardenweiden. 
Eventueel is bezorging mogelijk.”

P. Caspers, Striep 2, Oploo, Tel. 06-23676170

Adverteerder aan het woord

P. Caspers: handel in diervoeders en vele andere producten 

Vrijwilligerswerk GGZ

‘Als ik zorg voor de koffi  e, kom jij dan bij me langs?’
Ben jij iemand die mensen met een psychische kwetsbaar-
heid een luisterend oor kan bieden? Of vind je het leuk om 
samen een activiteit te ondernemen? Word dan bezoek-
maatje. Denk er eens over na of maak een afspraak voor 
een vrijblijvend gesprek. Bel of app naar 06-23789978 of 
stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl.

Theo Rovers,
coördinator vrijwilligerswerk GGZ Oost Brabant

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-mail-
tje met uw berichtje (houd het kort en bondig) en eventueel 
foto naar redactie@trotssinttunnis.nl. De redactie plaatst uw 
bijdrage dan (indien geschikt voor plaatsing) in deze rubriek.
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Divers programma Cultureel Café
Op 23 februari vindt er weer een Cultureel Café plaats met een 
boeiend, divers en gezellig programma. Het publiek maakt deze 
avond kennis met:

Elly Neyenhof (Nijmegen), Dwars� uit & zang
Elly werkt al 36 jaar als dwarsfl uitdocente bij de ‘Lindenberg,’ 
Centrum voor de Kunsten in Nijmegen. Deze avond brengt zij 
fragmenten uit haar soloprogramma Tutti-Flutti ten gehore.

Edwin de Klein (Venray), Beeldend kunstenaar en educator
De hedonistische drang binnen zijn makerschap is een beweeg-
reden om tot beeldend werk te komen.  Binnen dit proces wordt 
hij gestuurd door experiment, humor en een fascinatie van ‘het 
gedwongen isoleren van de mens’ in bijvoorbeeld tbs-klinieken. 
De mystiek die hier hangt en de doordachte architectuur van de 
instellingen inspireren hem.

Twan Robben (Beugen), Schrijver-docent
30 september presenteerde Twan in zijn geboortedorp Beugen 
de streekroman ‘Vermannen’. Deze soort van tragische klucht 
vertelt de bijzondere en ongemakkelijke familiegeschiedenis 
van twee dappere, verweesde broers die een boerderijtje erven. 

Het Cultureel Café begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
in Oelbroeck. De entree bedraagt € 5,00. 
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Column 

DSV start onder 23 competitie
DSV is een ‘onder 23 competitie’ begonnen. Hiermee wil 
DSV meer aansluiting bij het 1e team vanuit de jeugd be-
vorderen. In die onder 23 competitie zal DSV tegen een 
paar teams uit de regio spelen, onlangs was dan ook de 
eerste wedstrijd. Maar hoe zien die onder 23 teams er dan 
uit? Het team speelt onder leiding van Cor Berkers, de trai-
ner van het 2e team van DSV. Daarnaast zullen Harm Na-
buurs en Gerard Hendriks ook assisteren/trainen. De spe-
lersgroep zal bestaan uit vijf spelers van het 1e team van 
DSV, vijf spelers van het 2e team van DSV en vijf spelers van 
de ‘onder 19’ van DSV. Dit zal afwisselend gedaan worden 
door de spelers van de leeftijd 17 t/m 23 jaar en hierin zal 
dan ook de keuze aan de speler gelaten worden of je mee 
wilt doen of niet. De wedstrijden zullen doordeweeks ge-
speeld gaan worden om de wedstrijden op zaterdagen en 
zondagen niet te hinderen. Dit is voor de spelers van het 
‘onder 19 team’ een kans om zich te laten zien en gewend 
te raken aan het hogere niveau. Voor de spelers van het 1e

en 2e team is het een kans om wedstrijden te gaan spelen 
zodat ze hun wedstrijdritme in stand houden, en om de 
jongere spelers te helpen. 
Dinsdag 10 januari was de eerste wedstrijd van deze 
onder 23 competitie. DSV speelde uit tegen Wittenhorst 
onder 23, maar het wist helaas niet te winnen. Een 4-2 
nederlaag in Horst, maar desondanks werd er niet slecht 
gespeeld tegen een tegenstander die meerdere spelers 
van het 1e team had geleend. Daarnaast had de onder 23 
meerdere keren met dubbele cijfers gewonnen, dus met 
een 4-2 nederlaag kon DSV nog leven. 

  Lansana Traoré

5e editie ‘Zing A Long Uut Ouw Lief’
‘Zing A Long Uut Ouw Lief’ is inmiddels een echte carnavals-
proms. Voor de vijfde keer wordt dit concert georganiseerd 
door Muziekvereniging Sint Cecilia en carnavalsverenging D’n 
Uutlaot. Op zaterdag 18 februari kan iedereen vanaf 20.00 uur 
weer meezingen met het harmonie-orkest, combo en een grote 
variatie aan lokale artiesten. “We gaan samen een mooie avond 
neerzetten waar het publiek kan luisteren, meezingen en de po-
lonaise kan lopen, alles mag”, zegt Thijs van Kempen. “Het belooft 
weer een mooi feestje te worden”, vult Arno Rombouts aan. “Het 
carnavalsconcert is een samenwerking tussen twee verenigin-
gen, maar de samenwerking komt vooral tot stand samen met 
het enthousiaste publiek. Het zou mooi zijn als het publiek in de 
zaal weer net zo enthousiast meedoet als de voorgaande jaren.” 
Om er voor te zorgen dat iedereen, jong en oud, kan genieten 
zijn er zit- en staanplaatsen.  “En je komt natuurlijk in je mooiste 
carnavalstenue,” aldus Arno. 
Kaarten voor de  carnavalsproms zijn voor € 12,50 te koop bij De 
DorpShop (contant betalen) en Oelbroeck. Ook online zijn de 
kaarten te bestellen via https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/
event/zing-a-long-uut-ouw-lief.

‘ZMEA’ en ‘Kip of het ei’ winnaars van Kwizzut 2022
Van uitstel komt afstel zeggen ze. Er volgde nog wel uit-
stel op uitstel, maar wat was de organisatie blij dat Kwiz-
zut na twee afgelaste jaren eindelijk door kon gaan. De 
deelnemers hadden dit jaar voor het eerst de keuze om 
een grote of kleine kwis te maken. Ontzettend leuk om te 
zien dat er op 27 december 39 teams enthousiast aan het 
kwizzen waren in Ledeacker en Sint Anthonis. 

Na drie weken vol spanning was het zaterdag 14 januari einde-
lijk zover: de prijsuitreiking van Kwizzut 2022. Alle deelnemers 
en geïnteresseerden waren welkom om de ontknoping van de 
kwis mee te maken en samen te feesten. In een volle zaal in 
Oelbroeck volgde de presentatie, waarbij het wachten was op 

het spannendste gedeelte: de bekendmaking van de top drie 
van zowel de grote als de kleine kwis. De organisatie bedankt 
alle deelnemers voor de deelname en feliciteert de winnaars!

Uitslag grote kwis: 
1. ZMEA, 2. Mafkezen, 3. Stunnis we goan 

Uitslag kleine kwis: 
1. De kip of het ei, 2. Nec scire fas est omnia, 3. ‘t LekerPlus 

Na de prijsuitreiking startte het feestje onder het genot van 
dj Dre-Z. In het laatste uurtje zorgde dj Zifi ron voor een spet-
terende afsluiting van de feestavond. 
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Wil je graag meer met de computer gaan doen? Of weet je 
niet goed hoe het werkt? Je bent nog niet helemaal thuis 
met internet of wilt graag leren omgaan met sociale me-
dia zoals Facebook en Twitter? En dan graag alles doen in 
je eigen veilige omgeving? Dan is de cursus Klik & Tik dé 
opstart hiervoor.

Maak je gebruik van een tablet, dan zijn er ook cursussen voor 
iPad en Android. Het doorlopen van een cursus duurt, afhanke-
lijk van je eigen snelheid, gemiddeld zes tot acht bijeenkomsten. 
Er is sprake van een instapsysteem en bij vier deelnemers is de 
groep vol, daarna kom je op een wachtlijst.

De locatie is Hobbycentrum Oelbroeck en de start is vanaf week 
4, dinsdag 24 januari, daarna in de oneven weken en steeds van 
9.30 tot 11.30 uur.
De kosten voor BiblioPlus-leden zijn € 25,- en voor niet-leden 
€ 35,-. Daarvoor krijg je een cursusboek, begeleiding, gebruik 
van een laptop tijdens de cursus en inloggegevens om nog een 
jaar lang gebruik te kunnen maken van verschillende cursus-
sen. Ook is deze prijs inclusief het lidmaatschap van SeniorWeb 
t.w.v. € 36,-. 
Aanmelden is nog steeds mogelijk via digicursussa@gmail.com, 
bij BiblioPlus Sint Anthonis of bij de receptie van Oelbroeck.

Hobbycentrum Sint Anthonis

Het Hobbycentrum gaat in samenwerking met BiblioPlus 
een cursus Klik & Tik opstarten 

23e Halve Marathon van Sint Anthonis
De 23e Halve Marathon van Sint Anthonis start op zaterdag 
18 maart om 15.00 uur vanaf blokhut De Hoefse Hut in Sint 
Anthonis. De Halve Marathon wedstrijd wordt gelopen over 
één grote ronde door het prachtige bos- en heidegebied van 
de staatsbossen van Sint Anthonis. Hiermee is het een van de 
mooiste halve marathon parcoursen van het jaar voor veel van 
de deelnemers. Alle deelnemers lopen dit jaar weer met de 
IPICO chip.
Naast het prachtige parcours en de gezellige sfeer, ontvan-
gen de eerste 250 voorinschrijvers voor de Halve Marathon 
een functioneel hardloop T-shirt van hoofdsponsor Kempen- 

Küppers accountants. Wees dus snel met voorinschrijven.
Voor wie niet kan wachten of gewoon zin heeft in een leuke 
trainingsloop is op zaterdag 25 februari om 15.00 uur een par-
coursverkenning. De start is op dezelfde plek bij de blokhut.
Naast de Halve Marathon is er de mogelijkheid om een 5 kilo-
meter wedstrijd te lopen. Deze start 15 minuten na de start 
van de Halve Marathon. Verdere gegevens over de Halve Ma-
rathon, de 5 kilometer wedstrijd en de parcoursverkenning 
kunt u vinden op www.halvemarathonsintanthonis.nl. Daar 
kunt u zich ook voorinschrijven.

Woensdag 8 februari om 19.30 uur geeft Daniëlle van de 
Mortel in het Hobbycentrum in Oelbroeck een workshop 
‘servies stippen’. Wit keramiek wordt omgetoverd in kleur-
rijke bordjes en schaaltjes. 

Deelnemers krijgen uitleg over verschillende technieken, ma-
terialen en kleurencombinaties. Ze gaan een thee-tipje en een 
schaaltje stippen. Verschillende patronen, stipdiktes en kleu-
rencombinaties zorgen voor een vrolijk geheel. Al het materiaal 
wordt verzorgd, de deelnemers hoeven zelf niets mee te bren-
gen. Na afloop nemen de deelnemers het zelf gestipte servies 
mee naar huis. Stippen is bijzonder ontspannend. De workshop 
duurt 2,5 uur.

Aanmelden
De kosten zijn € 20,00 per persoon, inclusief materialen en kof-
fie en thee. Aanmelden kan tot en met maandag 6 februari, 
door het bedrag over te maken naar Hobbycentrum Sint An-
thonis  NL 18 RABO 0310 5347 55 o.v.v. ‘Servies stippen’, naam 
en telefoonnummer. Het maximale aantal deelnemers is acht 
personen. Mocht de workshop onverhoopt niet doorgaan dan 
ontvangen degenen die zich aangemeld hebben telefonisch 
bericht. 

Vragen over deze workshop? Stuur een e-mail naar het Hobby-
centrum via hobbycentrumsintanthonis@gmail.com.

Workshop ‘We gaan servies stippen!’
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Door Henny Lenkens

De afgelopen drie maanden zijn in Trots Sint Tunnis drie van 
de in totaal zes projecten in het centrumplan gepresenteerd: 
(1) nieuwbouw supermarkt Jan Linders (wordt Albert Heijn) in 
combinatie met woningbouw (Concept-nl Projectontwikkeling 
BV), (2) bouwproject Oelbroeck (Van Stiphout Projectontwik-
keling) en (3) bouwproject locatie Van de Weem (Region Vast-
goedontwikkeling). Deze drie projecten worden in de loop van 
dit jaar tot ontwikkeling gebracht. De overige drie projecten 

zijn nog niet zo ver gevorderd dat deze al in Trots Sint Tunnis 
kunnen worden behandeld. Het betreft de verbouwing van het 
voormalige gemeentehuis (Koers Eindhoven), de verbouwing 
van de voormalige Emté supermarkt (Region Vastgoedontwik-
keling) en de bouw van twee woongebouwen aan Breestraat 
zuid-Henri Dunantstraat (Region Vastgoedontwikkeling). 
Met de projectontwikkelaars, die publicatie in Trots Sint Tunnis 
zeer op prijs stellen, is afgesproken dat de plannen zo spoedig 
als mogelijk in dit blad worden belicht. Naar verwachting zal 
dit nog voor de bouwvak het geval zijn.

Bouwprojecten in Sint Anthonis 

Drie projecten toegelicht in de Trots; drie projecten ‘on hold’
Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad in oktober 2022 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 toege-
licht. De serie staat nu even ‘on hold’ omdat de overige drie projecten nog niet ver genoeg gevorderd zijn.

Landschapspark Hoogveld krijgt steeds meer vorm
Door de vrijwilligers van Landschapspark Hoogveld is en 
wordt hard gewerkt om het park klaar te maken voor de 
o�  ciële opening dit voorjaar. 

Wie nu door het park loopt kan al veel nieuws zien. Zo zijn er 
bij de drie ingangen informatieborden geplaatst. Er is een hele 
mooie werkschuur gebouwd en er is een aantal banken en pick-
nicktafels bij gekomen. Kinderen kunnen in een zandbak en met 
de waterpomp spelen. Van takken van de geknotte wilgen is een 
wilgentunnel aangelegd. De kunstwerken die al langer in het park 
staan krijgen, in overleg met de kunstenaars, een opknapbeurt. 
Dit gebeurt op zaterdag 11 maart, tijdens de NLdoet-vrijwilligers-
dag. Wilt u helpen? Neem dan contact op met Gerry Janszen, tel.  
06-22545819. 
Over een poosje worden de fruitbomen gesnoeid en de moge-
lijkheid wordt bekeken om een honden-losloopgebied aan te 
leggen aan de zijkant van het park. Wilt u ook vrijwilliger worden 
bij het landschapspark of meehelpen om activiteiten te organise-

ren? Kom dan gerust eens kijken op elke eerste zaterdag van de 
maand, want dan is het klusochtend in het park! Of neem contact 
op met de voorzitter, Joost van der Cruijsen, tel. 06-15878042.

Scouting Sint Patrick is trots maar niet blij
Scouting Sint Patrick Sint Anthonis bestaat dit jaar 75 jaar. Iets 
om supertrots op te zijn. Maar de scouting is naar eigen zeg-
gen niet blij. Door een schrijnend te kort aan leiding hebben ze 
momenteel een wachtlijst. Ze kunnen niet alle kinderen die dat 
willen de unieke scoutingervaring geven. Dat doet hen verdriet.  
Wil je helpen om Scouting Sint Patrick weer blij te maken? Wil 
je een plek in het verenigings- of in het stichtingsbestuur invul-
len? In beide besturen zijn vacatures. Wil jij (al dan niet om de 

andere week) je inzetten en bezig houden met de jeugdleden? 
Dan ben jij de persoon waar Sint Patrick op wacht. Wil je je op 
een andere manier inzetten voor de scouting? Dan is de fl ex-
pool misschien iets voor jou. Of ben je meer van het klussen?
Kortom als je op de een of andere manier iets voor de scouting 
zou kunnen en willen betekenen, neem dan contact op via info@
sint-patrick.com, www.sint-patrick.com of bel 06-11114488.
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Het dorp is weer een kunstwerk rijker. Vandaag werd bij de 
Mannen van de Merret een oude ‘trofee’ geschonken door 
de Auw Prinsen van Sint Anthonis, belangeloos opgehan-
gen door Theo van Gaal. Theo werkt zelfstandig als lasser 
onder de noemer: TVG las- en montagetechniek (e-mail: 
tvg-Imtechniek@hotmail.com). 
Het kunstwerk symboliseert heel mooi de gedachte van de 
Merret: vijf personen die op een spelende wijze in verbin-
ding staan met elkaar. De Mannen van de Merret waren erg 
blij met dit kunstwerk en gingen graag even met Theo op 
de foto. Auw Prinsen en Theo: hartstikke bedankt! 

Op 30 december plaatste Marco Gerrits  onderstaand bericht op Samen Sint Anthonis:

Sint Anthonis een kunstwerk rijker  

Heb jij ook iets meegemaakt en wil je dit delen met dorpsbewoners? Plaats dit dan op samensintanthonis.nl. 
Om dit te kunnen doen, dien je wel ingeschreven te zijn op Samen Sint Anthonis. Ben je dit nog niet? Ga dan naar www.
samensintanthonis.nl, schrijf je gratis in en maak een persoonlijk profi el aan. Vervolgens kun je berichten, activitei-
ten, hulpvragen en prikbordadvertenties plaatsen!

Eindelijk weer een Antoniusfeest als vanouds
Na drie jaar kon het gilde zondag 15 januari weer het feest van
schutspatroon H. Antonius Abt vieren. Onder een mooie zon 
trok het gilde op naar de dorpskerk waar tijdens de viering twee 
nieuwe gildebroeders werden geïnstalleerd: de nieuwe pastoor 
Jos Hermans als gildeheer en als nieuwe gildebroeder Ton Sij-
nen. Samen legden ze de eed af en traden ze toe tot het gilde.
Na de viering werd samen genoten van een heerlijke Brabant-
se koffi  etafel met ‘goei gerei van ’t vèrke’, zoals bloedworst en 
balkenbrij. Het was een gezellige middag met een opgetogen 
sfeer. De gildeleden waren blij dat ze dit eindelijk weer samen 
mochten vieren. 
In deze wintermaanden schieten de schutters elke donder-
dagavond met de kruisboog op de 10-meter baan in de Blok-
hut (binnen). Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje 
te komen nemen en een praatje te maken.  

Expositie in de bibliotheek: gedichten van Mieke Braamse 
Mieke Braamse schrijft al jaren gedichten en verhalen. In 2012 
heeft ze de dichtbundel ‘Het paradijs’ uitgebracht en een half jaar 
geleden het boek ‘Sporen van een moeder’. Haar gedichten zijn nu 
te zien en te lezen in de vitrines van de bibliotheek in Sint Anthonis. 
Mieke schrijft over de mensen en dingen die ze om zich heen 
ziet. Een vogel in de boom voor haar huis, een wandeling in 
de natuur of een spelend kind. In haar gedichten kan ze haar 
gevoel kwijt. Wanneer er iets in haar hoofd zit, schrijft ze het op 

en kijkt ze er later nog eens naar. Het ritme is daarin belangrijk 
voor Mieke. Ze schaaft net zolang aan een gedicht totdat ze er 
tevreden over is.
Ben je benieuwd naar de gedichten van Mieke? Kom dan naar 
de bibliotheek in Sint Anthonis en laat je tot en met 23 maart 
inspireren door haar prachtige teksten.
Zelf exposeren? Dat kan! Kijk op www.biblioplus.nl/exposities 
of stuur een mail naar info@biblioplus.nl. 
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Gemeente Land van Cuijk
Centraal bezoekadres:
Louis Jansenplein 1, 5431 BV  Cuijk
tel. 0485-854000
Postadres: Postbus 7, 5360 AA  Grave
www.gemeente-landvancuijk.nl

www.samensintanthonis.nl

www.dorpsraadsinttunnis.nl

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

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880

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

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

Belangrijke contactgegevens en websites

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

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

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

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

Meldingen via MijnGemeente app
Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een mel-
ding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt 
direct binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opge-
lost. Download de MijnGemeente app via de Google Play Store 
(Android) of AppStore (Apple). 
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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
Aanvang: 13.00 uur

Bomenuitdeelactie
IVN de Maasvallei deelt gratis 
bomen uit  
Locatie: Parkeerplaats Oelbroeck
Tijd: 10.00-12.00 uur

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

Woensdag 8 februari
Workshop
Workshop servies stippen in het 
Hobbycentrum
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 19.30-22.00 uur
Deelname: € 20,00

Cicero
Lezing van spreker Mark van Houden-
hoven van de Maartenskliniek
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Donderdag 16 februari
Filmmiddag
Samen een interessante � lm 
met een ‘bekske’ kijken
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 13.30 uur
Entree: € 7,50

Woensdag 22 februari
De Verwondering
Samen bekijken en nabespreken van 
een a� evering van De Verwondering
Locatie: Parochiecentrum
Tijd: 10.00-11.30 uur
Entree: gratis

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

Donderdag 23 februari
Informatiemiddag
Welzijn Ouderen Sint Anthonis 
informeert over o.a. valpreventie
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 13.30 uur
Entree: gratis

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

Zaterdag 25 februari
Parcoursverkenning
Parcoursverkenning Halve Marathon
Start: Blokhut Hoefse Hut
Aanvang: 15.00 uur
Deelname: gratis

Woensdag 1 maart
Cicero
Lezing van spreker Antoon Smits over 
‘boeren’  in oorlogstijd in Oekraïne
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 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 
4 maart. Kopij aanleveren 
kan t/m 20 februari per e-mail 
via: redactie@trotssinttunnis.nl.


