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Wanneer de Trots op de mat valt, wordt bij menig lezer de 
nieuwsgierigheid aangewakkerd. 
Wat gebeurt er in het dorp en wat gaat er gebeuren? Zelfs de 
nieuwsgierigheid naar wat er al gebeurd is, wordt bevredigd, 
door de verslagen van activiteiten maar ook door de interes-
sante stukken van de Heemkundekring. 

Het gaat echter verder dan de nieuwsgierigheid naar 
activiteiten. Eerlijk gezegd wakkeren we die nieuwsgierigheid 
misschien ook wel een beetje aan. Een van onze meest gele-
zen columns heet ook niet voor niets ‘Dries wil weten’. En wie 
zit er nu achter de column ‘mama’? (Tipje van de sluier: ik niet)  

Op de coverfoto geven we in ieder geval antwoord op de 
vraag: wie zijn nu die Trots(e) bezorgers? U ziet een groot 

deel van de bezorgers - die door weer en wind in het eerste 
weekend van de maand uw Trots bezorgen - op deze foto 
staan.

In deze Trots vindt u op bladzijde 13 het jaarverslag van Dorps-
raad Sint Tunnis. Tijdens de jaarvergadering op 12 oktober 
presenteert de dorpsraad dit verslag en nemen ze ons mee in 
hun plannen. 
Ook presenteren na de pauze vier ontwikkelaars hun bouw-
plannen in het Centrumplan van Sint Tunnis. En wie is daar nu 
niet nieuwsgierig naar?
   

Hella Kuijpers
Redactie Trots Sint Tunnis

De Trots maakt nieuwsgierig
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Preston wollen dekbed® 4-seizoenendekbed 
Dekbed van 100% Texels schapenwol
140 x 200 voor 159,-
240 x 200 cm voor 279,-

Hoofdkussen Dreamstar® Xclusive comfort
Een 3 kamer kussen van volledig natuurlijke 
materialen. Het bestaat uit 90% witte dons. 
Topcomfort voor u om op weg te dromen. 
79,95
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regulerende werking. In veel maten beschikbaar!
140 x 200 cm enkel van 219,- voor 159,-
140 x 200 4-seizoenen van 309,- voor 229,-
240 x 200 4-seizoenen van 559,- voor 409,-

Dekbed Dreamstar® Sensation 7Air Excellent
HET ALLERMOOISTE SYNTHETISCHE DEKBED 
VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND! Dankzij de spe-
ciale kwali-soft vulling, een zeer hoogwaardige, 
blijvend veerkrachtige vezel met 7 luchtkanalen, 
is dit dekbed heerlijk licht en zacht.
140 x 200 cm van 139,- voor 89,95
140 x 200 4-seizoenen van 259,- voor 179,-
240 x 200 4-seizoenen van 459,- voor 325,-

Hoofdkussen Dreamstar® micro air de luxe 
Geeft een goede ondersteuning en voelt 
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www.vanhulstwonen.nl
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Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

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

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

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

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

Na de succesvolle feestweekenden in april – ter gelegenheid 
van de heropening van Oelbroeck – gaat ook het Oelbroeck Fes-
tival op 16 oktober weer een breed publiek trekken. Met optre-
dens op twee podia van de orkesten van Muziekvereniging Sint 
Cecilia, het Oellandkoor, popkoor C’est la Vie en diverse artiesten 
‘van eigen bodem’ zoals Ido Ypma, Stephanie Bongers, Will en 
Marc Thijssen, Lieke Meijer en Noëlle van Kasteren staat het mid-
dagprogramma garant voor een mooie muzikale belevenis.
Wie graag met een biertje in de hand wil genieten van een drie-
tal bands, is in de avonduren in Oelbroeck op de goede plek. 
Met optredens van The Doors tribute band ‘The Bèkdoors’, de 
Nederlandstalige rockband Stugg en de psychedelic surf rock 
band Black Djangos gaat het dak er hoe dan ook vanaf. Last but 
not least sluit DJ Stijn de eerste editie van het Oelbroeck festival af.

Het Lied van Sint Tunnis
Het Oelbroeck Festival heeft z’n ontstaan te danken aan het Lied 
van Sint Tunnis, dat tijdens het festival wordt gepresenteerd. De 
oorspronkelijke versie van dit lied van Jo de Jong en Wim van de 
Berg is door componist en arrangeur Wim Hamans in een com-
pleet nieuw jasje gestoken. Alle muzikanten en artiesten die 
tijdens het Oelbroeck Festival optreden, hebben hun bijdrage 
geleverd aan de opnames van dit lied. 

Weten welke artiesten, bands, orkesten en koren optreden 
tijdens het Oelbroeck Festival en op welke tijden? Kijk op 
www.oelbroeck.nl voor het volledige programma en houdt 
de Facebook-pagina van Oelbroeck in de gaten voor het laat-
ste nieuws: www.facebook.com/oelbroecksintanthonis.

Het Oelbroeck Festival: een gratis muziekfeest voor iedereen!

	

Niks		
is		
wat		
het		
lijkt	

Op naar Kwizzut 2022
Na twee jaar gedwongen afwezigheid gaan Sint Anthonis 
en Ledeacker weer ‘kwizzen’ op 27 december. De feest-
avond met prijsuitreiking is op 14 januari. De inschrijvin-
gen zijn geopend en de eerste aanmeldingen zijn alweer 
binnen. Doe jij ook mee? Inschrijven kan tot 1 november.   

Kwizzut heeft weer uitdagende vragen en opdrachten in petto. 
Vorig jaar is het ook al gedeeld: het is belangrijk dat de kwis toe-
gankelijk is voor iedereen. Nieuw is dan ook de mogelijkheid 
voor kleine groepen om een deel van de vragen te maken. Je 
maakt dan een gedeelte 
van de vragen per catego-
rie. De moeilijkheidsgraad 
blijft hetzelfde voor grote 
en kleine groepen. Hope-
lijk zorgt dat ervoor dat 
nóg meer mensen mee 
gaan doen aan deze ge-
zellige Kwizzutavond. Op 
de avond zelf, bij het uitde-
len van de boekjes, kies je 
voor de grote of de kleine 
kwis. Voor meer informa-
tie: www.kwizzut.nu.

Op zondag 16 oktober vindt de eerste editie van het Oelbroeck Festival plaats in Oelbroeck in Sint Anthonis. Met op-
tredens van diverse artiesten, orkesten en koren in de middag en drie aansprekende bands en een DJ in de avond, is 
er voor iedere muziekliefhebber wat wils. En nog mooier: de entree van het Oelbroeck Festival is gratis! 

Het concert ‘Vrienden van Oelbroeck Live’ was in april een ware 
publiekstrekker in Oelbroeck.



Per 1 oktober openen wij 
onze deuren van de kringloop 
“Het kleine eert” op de 
Pastoor Jacobstraat 2C in Sint Hubert. 

Wij nemen graag uw herbruikbare goederen in 
ontvangst. Onze medewerkers zullen uw goederen ter 
plaatse beoordelen op basis van de volgende criteria: 
herbruikbaar, schoon en compleet. 

Als u twijfelt of de goederen voor hergebruik geschikt 
zijn, dan kunt u contact opnemen met 06-22777355. 
Wanneer goederen niet geschikt worden bevonden, 
dan gebeurt dit alti jd met opgaaf van reden. 

Om u een idee te geven van de goederen die wij niet 
ophalen en/of u niet kunt aanbieden, staat hier een 
korte lijst: 
Matrassen, kussens en ander minder hygiënische 
goederen, witgoed en chemisch afval.

Vanaf 1 oktober zijn wij geopend op woensdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt u op deze 
dagen ook goederen aanleveren. 

20% 
KORTING OP 

VLOEREN*
t/m 8-10-2022

20% 
KORTING OP 
GORDIJNEN*

t/m 29-10-2022

Profiteer tijdens ‘oktober woonmaand’ 
van onze mooie kortingsacties! 

*Vraag naar de voorwaarden.

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

We hebben meerdere vacatures voor:

Bezorger met rijbewijs B
 

Sta jij graag in contact met leuke klanten en vind je het 
leuk om veel onderweg te zijn? Als bezorger bij héMax  
lever je levensmiddelen aan verschillende horecazaken door heel 
Nederland. Tijdens de routes kom je op de mooiste plekken van 
het land: van de grachtengordel in Amsterdam tot Chinatown in 
Den Haag. Je werktijden zijn van 6.00 tot 15.00 uur.

 
Jij bent:
•	 minimaal	één	dag	per	week	beschikbaar	(ca.	9	uur);	
•	 gedreven	om	de	beste	service	te	verlenen	aan	klanten;
•	 in	het	bezit	van	rijbewijs	B;
•	 fysiek	in	goede	conditie	om	kratten	te	tillen	en
	 containers	te	verplaatsen;
•	 iemand	met	verantwoordelijkheidsgevoel;
•	 het	gezicht	van	héMax.

 
Wij	zijn	een	groeiend	bedrijf,	wat	betekent	dat	er	in	de	toekomst	
meer dagen beschikbaar zouden kunnen komen.

 
Wil je graag solliciteren op deze functie? 
Stuur	dan	een	mail	naar	info@hemaxsaus.nl	of	bel	06-27223196.
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De duim van de maand oktober gaat naar René Ponsen. René 
kijkt op als twee leden van de dorpsraad de kamer binnenstap-
pen. Zij vertellen hem dat ze hem de duim komen overhandi-
gen. Er verschijnt een grote glimlach als hij dit hoort. Zijn vrouw 

Marleen wist van het bezoek. Marleen: 
“Ik moest moeite doen om René thuis 
te houden. We hadden afgesproken 
om te gaan fi etsen.” Dat is het leuke aan het overhandigen van 
de duim. De ontvanger van de duim weet van niets. 
René is een betrokken inwoner van Sint Tunnis en was met 
regelmaat te zien bij de raadsvergaderingen van de oude 
gemeente. Nu komt hij vaak naar de vergaderingen van de 
dorpsraad. In zijn maatschappelijke carrière was hij dertien jaar 
voorzitter van judovereniging Kodokan en zat hij daarnaast 
ook vier jaar in het bestuur van Oelbroeck.
Bij de dorpsraad heeft René zich de afgelopen jaren vooral 
ingezet voor de kernendemocratie, de G20 en de vitale ker-
nen. “Ik vind het prettig om goed afgebakende taken op me 
te nemen waarbij er een bepaalde mate van vrijheid is in 
de uitvoering”, zegt René. Ook nu nog is hij betrokken bij de 
dorpsraadwerkgroepen We Want You, de Dorpsagenda en de 
Kerstverlichting. De dorpsraad is blij de Duim aan René te kun-
nen overhandigen en is trots op wat hij allemaal gedaan heeft 
en nog doet!

Sint Tunnis is Trots op: René Ponsen

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’.  

Opening Landschapspark de Laan
Binnenkort kunt u erbij zijn: de feestelijke opening van 
Landschapspark ‘De Laan’. U hebt er al eerder over kunnen 
lezen. De opening vindt plaats op 8 oktober.

De kinderen van Basisschool Leander hebben vorig jaar met 
veel plezier het IVN geholpen de bomen in het landschapspark 
te planten. Dat ze dat heel goed gedaan hebben is te zien. De 
bomen groeien bijna tot aan de hemel! Om iedereen te laten 
kennismaken met wat groeit en bloeit en wat het park nog 
meer te bieden heeft, is er een feestelijke opening op 8 okto-
ber. U bent van harte welkom.
Dat dit park er nu zo mooi bij ligt, is te danken aan vele vrijwil-

ligers van diverse verenigingen. Zij hebben het initiatief geno-
men tot het realiseren van dit landschapspark. Met ondersteu-
ning van de gemeente is het haalbaar geworden om een ‘wat 
verlaten stukje grond’ om te toveren tot een klein paradijsje.
Op zaterdag 8 oktober is er vanaf 14.00 uur een ludiek 
programma met spellen voor de kinderen, een ouder-kind 
estafette, horden en speedladders, bootcamp, je eigen ge-
plante boom knuff elen, bloembollen planten, een IVN infor-
matiestand en een voetbalactiviteit van de DSV-jeugd. Om 
15.00 uur is de offi  ciële opening van het landschapspark. Deze 
wordt verricht door wethouder M. Janssen-van Gaal van de 
Gemeente Land van Cuijk.

´Uurtje gezondheid´ op Radio Land van Cuijk
Radio Land van Cuijk zendt elke woensdagochtend tussen 
9.00 en 10.00 uur programma´s over gezondheid uit. Ton van 
Katwijk gaat in gesprek met een huisarts, een apotheker, een 

fysiotherapeut of anderen die wat te vertellen hebben over 
gezondheid en wat u op dat gebied kunt doen. U kunt de zen-
der vinden op 105.9 of op 94 FM.



www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

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

Stamboomonderzoek wordt
een jungle
Onlangs zat ik gezellig op een terras met twee aardige per-
sonen uit Sint Tunnis en ze vertelden me enthousiast over 
hun stamboomonderzoek van hun beider families. Eén van 
hen had de huidige familienaam in de Franse tijd gekregen, 
toen rond 1811 iedere Nederlander bij de burgerlijke stand 
een familienaam moest hebben, en ze de oude naam gewij-
zigd hadden. De andere familienaam bleek afkomstig te zijn 
van een achtergebleven militair tijdens de Belgische Opstand 
van 1830-1839. In die periode bleef op bevel van koning Wil-
lem I een regiment militairen in de huidige provincie Noord-
Brabant gelegerd om eventueel België weer binnen te vallen. 
De betreff ende militair leerde hier een aardig meisje kennen, 
huwde haar en bleef in het Land van Cuijk wonen en gaf zijn 
familienaam aan zijn nakomelingen.
Stamboomonderzoek, genealogie, is een leuke bezigheid voor 
veel mensen, vooral als ze op leeftijd zijn en meer vrije tijd heb-

ben. Maar dat zal in de toekomst toch ingewikkelder worden. 
Een toevallige ontmoeting met twee personen die  eerlijk over 
hun relatie spraken maakte dat duidelijk. Ze woonden nu sa-
men maar waren beiden eerder gehuwd geweest. De vrouw 
had uit haar vorige huwelijk twee zonen met de familienaam 
van haar  ex-man en in de nieuwe relatie was er nog een doch-
ter geboren met de familienaam van haar huidige partner. De 
man was ook eerder gehuwd en had een zoon en een dochter 
die bij zijn ex-vrouw waren opgegroeid. De kinderen waren nu 
vijftigers en hadden intussen hun relaties. De twee zonen van 
de vrouw waren intussen gehuwd en de oudste zoon heeft 
drie kinderen en de andere zoon was vanwege werkzaamhe-
den in Singapore terecht gekomen en aldaar gehuwd met een 
Maleisische vrouw en had twee kinderen. Hun eigen dochter 
was intussen ook gehuwd en woonde met haar partner in Ne-
derland. De zoon van de man was vanwege zijn werk naar de  
V.S. geëmigreerd en daar gehuwd met een vrouw uit Panama 
en ze hebben twee kinderen. De dochter woonde in Nederland 
samen met een vriendin.
Als hun kleinkinderen later stamboomonderzoek willen 
doen zal dat een moeilijke opgave worden. Nogal wat lan-
den hebben geen of onvolledige betrouwbare burgerlijke 
gegevens en al kunnen ze digitaal veel opzoeken, de privacy-
wetgeving verhindert het geven van persoonlijke informatie. 
Een genealogisch examen lijkt noodzakelijk en waarschijn-
lijk een ex...amen.       

mama

Kerstmis voelt nog wat ver weg, maar dit nieuwe initia-
tief is te leuk om niet alvast te delen. En er wordt hulp ge-
vraagd, dus geen tijd te verliezen.

Op 17 december wordt er een magische Lichtjestocht uitge-
zet waarbij het kerstverhaal wordt verteld. Georganiseerd voor 
kinderen en volwassenen. Onderweg word je verrast door 
zang, theater en dans waarbij het kerstverhaal tot leven komt. 
De organisatie werkt samen met verenigingen en onderne-
mers uit Sint Anthonis en Ledeacker en wordt ondersteund 
door Dorpsraad Sint Tunnis. 
De wandeling van twee kilometer start bij de speeltuin op het 
Hanenspoor en eindigt bij de kerststal op de Brink. Je hoeft 
alleen maar de lichtjes te volgen om de juiste weg te vinden.  
Actuele informatie staat op de Facebook-pagina: www.
facebook.com/Lichtjestocht. 
 
De organisatie heeft hulp nodig. Lijkt het je leuk om als spe-
ler deel te nemen aan het kerstverhaal? Ervaring is niet nodig. 
Mail naar lichtjestochtsintanthonis@gmail.com of stuur een 

Wandel mee en beleef het kerstverhaal bij de Lichtjestocht

bericht via de FB-messenger. 
Daarnaast is de organisatie op zoek naar vrijwilligers. Vooral op 
de dag zelf is er hulp nodig voor het aansteken van de lamp-
jes, aankleden van de route en andere hand- en spandiensten. 
Ben je in de middag of avond, al is het maar een paar uurtjes, 
beschikbaar? Meld je aan. 



TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sint Anthonis | Deurne | Best | www.htbaccountants.nl

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl www.vindmakelaardij.nl

www.kempenkuppers.nl
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Het Oellandkoor gaf de pen door aan de Zonnebloem, 
afdeling Sint Anthonis en zo ga ik op bezoek bij Marika Kuijpers 
en Marie-José Fransen.

Wanneer is de Zonnebloem opgericht en met welk doel?
“De Zonnebloem afdeling Sint Anthonis is 42 jaar geleden op-
gericht. Onze eerste notulen dateren van 7 oktober 1980 maar 
op 25 november in datzelfde jaar was bij Van Haren de offi  ciële 
oprichtingsvergadering. Twee medewerkers van het eerste 
uur zijn nog steeds actief, dus al 42 jaar! Onze vereniging is er 
voor mensen die een (blijvende) lichamelijke beperking heb-
ben. Met de hulp van medewerkers willen wij er zijn voor deze 
mensen. In het begin vooral door een bezoekje te brengen, 
later zijn daar ook activiteiten bijgekomen. Je kunt dit ook uit 
onze naam herleiden”, zegt Marie-José. “Wij als vereniging wil-
len het zonnetje zijn voor onze gasten.”

Komen de gasten alleen uit Sint Anthonis?
“Nee”, vertelt Marika, “wij zijn er voor alle mensen uit de kerk-
dorpen van de oude gemeente, behalve Oploo. Oploo heeft 
een eigen Zonnebloem-afdeling. We hebben momenteel 69 
oudere gasten in de leeftijd van 70 tot eind 90 jaar en 18 me-
dioren, deze gasten zijn vanaf de leeftijd 40 tot 70 jaar. Men 
wordt gast via het Nationaal Bureau, de huisarts, via de kinde-
ren of via Sociom. Onze vereniging telt 25 bezoekende mede-
werkers en vijf mensen die ons helpen met de jaarlijkse Natio-
nale Zonnebloemloterij.“

Wat doet de Zonnebloem?
“Vaak zie je dat de gasten eenzaam zijn door hun beperking. 
Bij opgave van de gast wordt deze gekoppeld aan een me-
dewerker. De medewerkers doen de huisbezoeken, hoe vaak 
dit gebeurt beslist de medewerker. Daarnaast organiseren we 
als vereniging activiteiten, 1-op-1 of groepsactiviteiten, zoals 
rolstoelwandelen in de Staatsbossen, de nieuwjaarsborrel en 
een gezellige muziekmiddag. Met de medioren gaan we ge-
zamenlijk koffi  edrinken bij de plaatselijke horeca, organiseren 
we creatieve middagen, een lunch of barbecue en af en toe 
een uitstapje. De Nationale Zonnebloem organiseert voor de 
gasten de bootreis, regioreizen of meerdaagse reizen.” 

Werken jullie samen met andere verenigingen?
“Nou dat is grappig, want met de opening van Oelbroeck heb-
ben we dit voor de eerste keer gedaan. We hebben een se-

niorenmiddag georganiseerd met Platform Toegankelijk Sint 
Anthonis en de KBO. Dit is ons allen zeer goed bevallen. We 
hadden 225 gasten, daarom hebben we besloten op dinsdag 
18 oktober weer een seniorenmiddag te organiseren”, zegt 
Marie-José.

Wat moeten we nog weten?
“We merken dat de gasten er echt van opbloeien als we langs 
zijn geweest. De Zonnebloem draait vooral op sponsoring 
en natuurlijk de bekende loterij. We willen leuke activiteiten 
aan kunnen bieden, liefst zonder eigen kleine bijdrage. Door 
corona waren we iets meer beperkt om met grote groepen 
iets te gaan doen, maar van de 1-op-1 activiteiten genieten 
de gasten ook. Wil je gast of medewerker worden van de 
Zonnebloem, dan kun je altijd contact opnemen met Marie-
José.”

Aan wie geven jullie de pen door? 
“Wij geven de pen door aan Bridgeclub Den Brink.”

Zolang als je alles kunt zonder daarover te hoeven nadenken, is al-
les ‘gewoon’. Op het moment dat je afhankelijk wordt van anderen 
of een bezoekje met de kop koffi  e gebeurt te weinig, wordt je leven 
beperkt. Mooi is het dan om te horen dat er mensen zijn die hun 
vrije tijd benutten voor een glimlach op het gezicht van een ander. 
De Zonnebloem: weer een vereniging waarop we door hun vrijwil-
lige inzet Trots mogen zijn!

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: De Zonnebloem

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. 



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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Wie was de eerste dokter in 
Sint Tunnis? Heel Sint Tunnis 
zal roepen: Jos Verbeeck van 
de Blauwvoet! Maar dat is 
niet zo! De eerste dokter in 
Sint Tunnis was Joannes 
(Jan) van Boxmeer (1803) 
uit Uden. De voorouders van deze familie 
kwamen uit Veghel – we weten niet of ze 
écht uit Boxmeer kwamen.
In 1835 trouwde hij in Gorinchem met 
de tien jaar jongere Elisabeth Rosendaal 
(†1875). Het paar kreeg drie kinderen. Na het  volgen van een 
vierjarige opleiding kreeg Van Boxmeer in Den Bosch het di-
ploma van ‘plattelandsheelmeester’ (1840) en ‘vroedmeester’ 
(1841) – hij was geen volwaardig medicus dus.
Vijf jaar later, in 1845, vestigt Van Boxmeer zich in Sint Tunnis 
op het adres Wijk A9. Dit ligt aan de Breestraat tegenover de 
kerk, op de plaats waar vele jaren later Hub Verstegen zijn win-
kel zou hebben. In 1851 koopt hij het pand van Jan Arts (toen 
burgemeester van Beers).
We vinden zijn inschrijving in het Nieuw Statistisch Jaarboek 
der Geneeskunde (1852) en ook zijn standplaats (Antonis (St.)) 
en de jaren waarin hij zijn diploma’s behaalde (plaatje).
Er zijn helaas geen legenden over deze eerste arts in Sint Tun-
nis bewaard gebleven. Wel vonden we een geboorteakte uit 
1859 waarbij de dokter zelf aangifte doet van de geboorte van 
Hendrika, dochter van de 21-jarige ongehuwde Wilhelmina 

Pennings. Na Van 
Boxmeers overlijden 
in 1877 kwam er 
in Sint Tunnis geen 
nieuwe arts.
Hoewel: zoon Wil-
lem Steven (1836-
†1903) haalde in 
1863 zijn diploma; 
hij nam taken als 
heel- en vroed-
meester over maar hij woonde in Ledeacker. In Het Pharma-
ceutisch Weekblad vinden we vader en zoon vermeld.

Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

De heemkundevereniging over...: Dokter van Boxmeer in Sint Tunnis 

Veel belangstelling tijdens inloop project Oelbroeck
Zowel buurtbewoners als geïnteresseerden voor een 
nieuwe woning in het centrumgebied van Sint Antho-
nis lieten zich op 14 september zien in Oelbroeck. 

Drie uur lang stapten enkele tientallen bezoekers de infor-
matieruimte binnen, om zich bij te laten praten over het 
woningbouwproject Oelbroeck, onderdeel van het Cen-
trumplan. Aan de hand van plantekeningen gaven mede-
werkers van de gemeente Land van Cuijk tekst en uitleg 
over de ruim 60 te bouwen woningen en supermarkt, par-
keervoorzieningen en de groene inrichting van het project-
gebied. 
Volgens de gemeente wordt op zijn vroegst in de tweede 
helft van 2023 of begin 2024 gestart met de bouw van de 
woningen. Voor meer informatie: zoek onder het kopje 
‘Projecten’ op www.landvancuijkwoont.nl.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

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



Dorpsraad Sint Tunnis |  Jaarverslag 2021
Hierbij bieden wij u het jaarverslag van onze dorpsraad aan. Niet alleen in de Trots, maar ook live willen we dit graag 
met u delen. Dit doen we op 12 oktober in Oelbroeck, met na de pauze een viertal ontwikkelaars van het Centrumplan 
die zich presenteren en hun plannen toelichten. 

We kunnen terugkijken op een goed jaar. In de onderstaande artikelen kunt u lezen waar wij zoal mee bezig zijn ge-
weest en wat de stand van zaken daarbij is. En uiteraard nemen we u mee in onze plannen voor de komende jaren.  

Dorpsraad Sint Tunnis is opgericht in 1996 en bestaat uit elf vrijwilligers die er naar streven samen en belangeloos de algemene 
belangen van de inwoners te behartigen. Ons uitgangspunt is daarbij het behoud en de verbetering van het welzijn en de leef-
baarheid in de directe omgeving. Daarbij zijn wij gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. De 
dorpsraad is geen politieke partij en bedrijft ook geen politiek. Ook zijn we geen loket van de gemeente. Onze vergaderingen
zijn openbaar, elke laatste woensdag van de maand in Oelbroeck. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website 
www.dorpsraadsinttunnis.nl.

In 2021 bestond de dorpsraad 25 jaar. Dat hebben we gevierd met een druk bezochte reünie van oud dorpsraadleden. Bovendien 
is naar aanleiding van dat jubileum een boek verschenen van de hand van (toen nog) dorpsraadlid Joep Baltussen, een prachtig 
verslag van de historie en het werk van de dorpsraad. 

De traditionele dodenherdenking op 4 mei 2021 was een 
sobere bijeenkomst. Vanwege de corona pandemie heeft 
de gemeente er, in overleg met de dorpsraad, voor gekozen 
een korte, plechtige herdenking te doen. Wij zijn van me-
ning dat, hoe lastig dan ook, deze herdenking moet door-
gaan. 

Dodenherdenking 4 mei

2021 was een belangrijk jaar voor het landschapspark achter 
zorgcentrum Op ‘t Hoogveld. Eindelijk zijn er de fi nanciële 
middelen om tot een defi nitieve inrichting te komen, wat er-
toe leidt dat we nu eindelijk in de realisatiefase zijn gekomen. 
Als u nu door het landschapspark wandelt, ziet u dat er aan ge-
werkt wordt. Er moeten nog enkele speeltoestellen geplaatst 
worden en de natuurlijke begroeiing moet nu zijn werk gaan 
doen. Na de oplevering gaat een werkgroep verder met het 
beheer (klein onderhoud) van het park en zal de dorpsraad 
haar functie in deze werkgroep neerleggen en overdragen aan 
het dagelijkse bestuur van die werkgroep. 

Het Landschapspark

Met de maandelijkse uitreiking van ‘De Duim’ willen we de vele 
vrijwilligers die zich zowel voor als achter de schermen inzet-
ten voor ons dorp bedanken. In 2021 is de duim 12 keer uit-
gereikt en gelet op de vele reacties die wij daarover mochten 
ontvangen, worden onze keuzes op prijs gesteld. 

De Duim



Jaarverslag 2021

In 2021 hebben we helaas geen nieuwjaarsreceptie kunnen 
organiseren en dus ook het Cabaret Iets van NIKS niet de 
ruimte kunnen bieden om hun mening te geven over ‘Sint 
Tunnis’. 

Nieuwjaarsreceptie

De dorpsontwikkelingsplannen zijn afgerond en door de voor-
malige gemeente Sint Anthonis allemaal gehonoreerd. Dit 
betekent dat de dorpsraad nu de budgetten beheert van de 
uitvoering van de nog lopende plannen. De plannen zijn ge-
maakt met een groep van 20 betrokken inwoners. De onder-
liggende vraagstelling was helder: wat is goed en willen jullie 
behouden en wat vinden jullie voor verbetering vatbaar? Ons 
belangrijkste doel immers is ervoor te zorgen dat het in Sint 
Anthonis nóg beter leven is. 

Waar hebben we in geïnvesteerd en wat is nog onderhanden? 
Dat leest u op deze en de volgende pagina.

Wij verwelkomen de mensen in Sint Anthonis en wensen ze 
tot ziens, maar in het bord is eveneens een verlicht informatie-
display verwerkt. Bedrijven kunnen hier advertenties plaatsen 
en organisaties kunnen dit display gebruiken om aandacht te 
vragen voor hun activiteiten, zodat zij de aandacht krijgen die 
zij verdienen zonder dat de dorpsentree verloedert. 

Kombord

Dorpsontwikkelingsplannen 
algemeen

Onbekend maakt onbemind. Maar andersom is ook waar: be-
kend maakt bemind. Daarom werken we aan goede, liefst posi-
tieve communicatie in het dorp. Een onderdeel van het plan ligt 
nu voor u: Trots Sint Tunnis werd ook dankzij ons Dorpsontwik-
kelingsplan opgestart. We werken toe naar één fysiek communi-
catieplatform waardoor inwoners, ondernemers, verenigingen 
en andere organisaties nog beter kunnen samenwerken en el-
kaar kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan een activiteiten-
kalender waardoor iedereen weet wat er te doen is. Bovendien 
ondersteunt de dorpsraad het platform Samen Sint Anthonis.

Project Communicatie

Het tweede project was het realiseren van de kerstverlich-
ting. Dankzij het Dorpsontwikkelingsplan hebben we de 
kerstverlichting kunnen vernieuwen. Met het opknappen 
van de N602 is ervoor gezorgd dat correcte aansluitingen in 
de lantaarnpalen zijn geregeld. Dorpsraad Sint Tunnis staat 
voor de komende jaren garant voor de organisatie, man-
uren en kosten van installatie en onderhoud.

Kerstverlichting



Jaarverslag 2021

In 2021 hebben we, na ruim 30 jaar, weer een kinderbouwweek 
georganiseerd. Tientallen vrijwilligers hebben de jeugd enkele 
prachtige dagen bezorgd aan het einde van de schoolvakantie. 
Ook de fi nanciële ondersteuning van enkele lokale ondernemers 
mag hier niet onvermeld blijven, dankzij hun bijdragen hebben 
meer dan 140 kinderen een fantastische bouwweek gehad. 

Kinderbouwweek

Jaarlijks krijgt Dorpsraad Sint Tunnis, in het kader van zelfstu-
ring, een bijdrage van de gemeente ten behoeve van nieuwe 
ontwikkelingen met het oog op de leefbaarheid. Dorpsraad 
Sint Tunnis heeft als doel om de leefbaarheid in het dorp te be-
vorderen en eigen initiatieven van de inwoners te stimuleren.
In 2021 hebben we vier lokale subsidies toegekend voor een 
gezamenlijk bedrag van bijna € 2.100,-.

Leefbaarheidsfonds 

Meer dan 150 jongeren konden zich in het voorjaar weer uit-
leven op de Brink. Met springkussen, klimtorens en andere uit-
dagingen was hun middag zeer geslaagd. Met een hapje en 
drankje erbij dankzij de sponsoring van de lokale middenstand 
was de middag compleet. 

Buitenspeeldag jeugd

Achter de schermen hebben we veel tijd gestoken in de uit-
werking van het dorpsontwikkelingsplan. De resultaten daar-
van zijn in 2022 al duidelijk zichtbaar in ons dorp. Andere zijn 
nog in de opstartfase. Een greep uit die werkzaamheden:

En waar waren we nog meer mee 
bezig?

Vanuit het dorpsontwikkelingsplan willen we aandacht en 
energie stoppen in de (toekomstige) behoeften van onze in-
woners. Dat begint bij het in beeld brengen van die behoeften 
en moet leiden tot allerlei nieuwe activiteiten. Dit willen we 
doen samen met bestaande organisaties. 

Welzijnsorganisatie
Vele verenigingen of activiteitencommissies hebben het moei-
lijk. Niet met het organiseren van de activiteiten, maar wel met 
de bestuurlijke invulling en verantwoording. Dat bleek wel 
uit de door de dorpsraad georganiseerde Verenigingsavond. 
Daarom is de dorpsraad bezig met de oprichting van een 
zogeheten kapstokstichting. De bestuurlijke activiteiten en 
verplichtingen worden in een bovenliggende stichting onder-
gebracht en daadwerkelijke activiteiten kunnen gewoon door-
gaan en zijn beter geborgd voor de toekomst. De commissies 
werken met eigen budgetten en planningen, maar kunnen op 
bestuurlijk niveau terugvallen op de kapstokstichting. 

Kapstokstichting



Jaarverslag 2021

In 2022 is voor het eerst de jaarlijkse kermis vervallen, en de ver-
wachting is dat de kermis in die traditionele vorm niet meer te-
rugkeert. We hebben met ondersteuning van de lokale horeca 
en heel veel vrijwilligers een alternatief kermisprogramma op-
gesteld, waarvan we gerust kunnen zeggen dat dit een succes
was. Alle reden voor de dorpsraad om op de ingeslagen weg 
verder te gaan, zeker nu er zoveel enthousiasme is over de op-
zet en de bezoekersaantallen.  

De dorpsraad heeft in 2022 een advies mogen geven over de 
verkoop van het voormalige gemeentehuis. Onze invalshoek 
was simpel: op welke wijze kan het gemeentehuis worden 
gebruikt om de leefbaarheid en het welzijn van Sint Anthonis 
te borgen en mogelijk te verbeteren. Wij zijn blij en trots dat 
de gemeente ons advies volledig heeft overgenomen. Maar 
daarmee zijn we er nog niet, nu komt het aan op de invulling. 
Samen met de ontwikkelaars willen wij kijken hoe het gebouw 
het kloppend hart kan worden in het dorp. Dus levendig, 
sociaal en bruisend. 

Gemeentehuis

Mede door de steun van de voormalige gemeente Sint Antho-
nis en de honorering van de vele ingediende projecten, heeft 
de dorpsraad een gezonde fi nanciële positie. Echter, een zeer 
groot deel van hetgeen we in kas hebben, is geld met een 
afgesproken bestemming in het kader van het dorpsontwik-
kelingsplan. 

Financiële positie
Wat vinden wij nu belangrijke onderwerpen met betrekking 
tot de toekomstige leefbaarheid in ons dorp? Daarbij realiseren 
wij ons dat we als groepje vrijwilligers lang niet alles kunnen. 
Dus moeten we ons focussen op speerpunten, de belangrijke 
zaken waar wij wel iets in kunnen betekenen. Deze hebben we 
onlangs opnieuw vastgesteld:

Onze speerpunten

Niet alleen het aanzicht van ons dorp willen we upgraden (ten-
minste, waar wij dat kunnen), maar ook onze centrale ontmoe-
tingsplaats de Brink willen we aanpakken. Dat project noemen we 
de Bruisende Brink. In eerste instantie hebben we het dan over de 
inrichting van de Brink, maar veel belangrijker nog worden de ac-
tiviteiten die daar georganiseerd kunnen worden. Met een Com-
missie Bruisende Brink, dat een subsidiepotje beheert, willen we 
initiatieven stimuleren en ondersteunen. Zo staat er een prach-
tige kiosk op de Brink van waaruit grotere en kleinere evenemen-
ten kunnen plaatsvinden. Er komt een activiteitenagenda waarop 
alle Sint Tunnisse activiteiten staan, ons streven is uiteindelijk dat 
er ieder weekend ‘iets’ te doen is op onze fraaie Brink. 

Bruisende Brink

Ik realiseer me dat dit jaarverslag niet de ideale vorm is. Schrij-
ven is immers éénrichtingsverkeer. Daarom nodigen wij u van 
harte uit aanwezig te zijn op onze jaarvergadering op 12 okto-
ber in Oelbroeck. Aan de andere kant, we bereiken nu wel veel 
meer inwoners om te laten zien waar we mee bezig zijn en zijn 
geweest. Graag nodigen wij u daarom uit om eens een kijkje te 
nemen op onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl.  

Jos van Duren  
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Tenslotte

Kermis
Verenigingen die het moeilijk hebben om bestuursfuncties in te 
vullen kunnen terugvallen op de commissie ‘we want you’. Deze 
commissie bestaat uit een groep lokale en ervaren bestuurders 
die bij een ‘matchingsvraag’ uit hun netwerken kunnen putten 
en mogelijk andere bestuurders kunnen enthousiasmeren. 

We want you
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Column  |  Biblioplus

Gi-ga-groen!
Wat een titel, waar slaat dit op? Op Kinderboekenweek 
2022. Gi-ga-groen: het thema van die week van 5 tot 16 
oktober. Een thema, welbewust gekozen, om aandacht te 
vragen voor de natuur. De natuur die hier in ons dorp Sint 
Tunnis nog zo heerlijk dichtbij is. Wij boffen, we hebben 
de Staatsbossen binnen handbereik. Bossen waar we vrij 
en blij doorheen kunnen lopen, rennen, fietsen. Waar we 
kunnen speuren naar dierensporen en kunnen luisteren 
naar al die verschillende vogelgeluiden. Waar we, nu de 
herfst in aantocht is, lekker kunnen sloffen door de blade-
ren die van de bomen vallen en waar de frisse lucht het 
duurste parfum overtreft. Gi-ga-groen!
Maar woon je in de grote stad dan moet je die natuur ver 
zoeken. Kun je er vaak alleen maar van dromen. Is daarom 
de serie van die ‘Waanzinnige boomhutten’ door schrijver 
Andy Griffiths zo’n groot succes? Boeken waarin de meest 
wonderlijke avonturen worden beleefd tot in een boom-
hut van nu al 143 verdiepingen! Stel je eens voor: hoger 
dan de bomen op de Brink! 
Gi-ga-groen: aandacht voor de natuur. Of het nu in het 
grote bos of in een kleine achtertuin is. Maar wij, jong en 
oud, moeten ervoor openstaan. Natuur waar we zuinig 
op moeten zijn. Daarom: chapeau voor het thema van de 
Kinderboekenweek 2022. Waar in alle biebs in heel Neder-
land tussen 5 en 16 oktober gi-ga-groene aandacht aan 
wordt besteed.

E.V.

Oktoberfeest voor senioren: 
kom genieten in Oelbroeck

Na de zeer geslaagde seniorenmiddag op 25 april ter gelegen-
heid van de heropening van het vernieuwde Oelbroeck heb-
ben de KBO, Zonnebloem, PGSA en Oelbroeck besloten om er 
een nieuwe editie aan toe te voegen. Het mooie programma 
staat dit keer in het teken van de bekende Oktoberfeesten, die 
iedereen vooral vanuit Duitsland kent. Alle senioren uit Sint 
Anthonis zijn welkom. De middag is gepland op dinsdag 18 
oktober tussen 13.30 en 16.30 uur. De entree voor deze mid-
dag is 5 euro per persoon. Aanmelden is verplicht en kan tot 
uiterlijk 8 oktober. U kunt zich aanmelden bij de receptie van 
Oelbroeck, telefoon 0485-385166.                     
De leden van de Zonnebloem, KBO en PGSA worden recht-
streeks door hun vereniging benaderd en moeten zich ook via 
hun vereniging opgeven.             
De werkgroep ‘Kom genieten in Oelbroeck’ gaat er met alle 
aanwezigen een fantastische middag van maken.

Cursus ‘Start to run’ bij Duvaria
Duursportvereniging Duvaria start op de woensdagavond 
12 oktober met een cursus ‘Start to run’. In 12 weken ga je 
onder professionele begeleiding de uitdaging aan om vijf 
kilometer te kunnen hardlopen. 

Dit doe je op je eigen niveau, in je eigen tempo. Niet de 
snelheid is van belang, wel het ontwikkelen van een goede 
loopstijl. Het plezier in het hardlopen staat voorop. De leden 
van Duvaria trainen ook op woensdagavond. Kom gerust 
een keer kijken/meedoen of laat je informeren.
Bij Duvaria beoefenen de leden in Sint Anthonis één of 
meer duursporten. Er wordt aan hardlopen, fietsen, schaat-
sen, wandelen, mountainbiken en skeeleren gedaan.
Dat hardlopen bijdraagt aan een betere conditie en helpt 
het gewicht te reduceren dan wel op peil te houden, is al-
gemeen bekend. Maar wist je ook dat het goed is voor je 
humeur, je brein jong houdt en je beter gaat slapen? En 
dat het je, ondanks de inspanning, een ontspannen gevoel 

geeft?
Hardlopen is niet duur en eenvoudig te leren. Je betaalt voor 
deze cursus € 30,-. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Start: 
woensdag 12 oktober, 19.30 uur bij Landschapspark De Laan, 
Kerkveld, Ledeacker (auto’s parkeren bij Oelbroeck, fietsen  
stallen bij de baan). Aanmelding en meer informatie:  
duvaria@gmail.com.

Dag van de Ouderen voor alle senioren van Sint Anthonis
Welzijn Ouderen Sint Anthonis wil graag alle senioren van de 
voormalige gemeente Sint Anthonis wijzen op de Dag van de 
Ouderen. Deze is op vrijdag 7 oktober van 13.00 tot ongeveer 
17.00 uur en wordt gehouden in ´t Wapen van Wanroij. De 
kosten voor deze middag bedragen € 7,50 per persoon, dit is 
inclusief twee consumpties.

De dag van de Ouderen staat garant voor een informatieve en 
muzikale middag met Brabantse gezelligheid. De thema´s tij-
dens deze middag zijn: ‘bewegen voor ouderen’ en ‘fietsveilig-
heid’. Alle senioren van de voormalige gemeente Sint Anthonis 
zijn van harte welkom deze middag bij te wonen.



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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Door Arie Cornelissen

Ben (75) staat graag voor anderen klaar. “Toen mijn moeder 
15 jaar geleden ging wonen in zorgcentrum ‘Op ’t Hoogveld’ 
ben ik daar vrijwilligerswerk gaan doen. Ik kookte er één keer 
per week. Kokkerellen deed ik altijd al graag. In die tijd ont-
stond ook het idee om de bewoners te plezieren met spullen 
en verhalen uit vervlogen tijden.”
Samen met Jo Verstraten heeft Ben inmiddels een reper-
toire van drie verschillende activiteiten, waarmee ze tegen 
een kleine vergoeding vooral senioren vermaken. “In de pe-
riode mei-juni trekken we erop uit met ‘Grootmoeders kast 
opruimen’. We gaan dan naar een zorgcentrum of een bond 
van ouderen en nemen allerlei kleding en spullen mee uit 
grootmoeders tijd. Die krijgen we in bruikleen van de heem-
kundeverenigingen van Oploo en Rijkevoort. Denk aan een 
zogenoemde klepboks, oude korsetten, doopjurken, een lan-
ge Solex-jas of een ‘dôdskleed’. Jo Verstraten vertelt er allerlei 
verhalen bij over de tijden van toen. We showen de kleding, 
maar soms trekt een van de aanwezige ouderen of iemand 
van het verplegend personeel spontaan iets aan. Zo ook een 
keer een oude trouwjurk. Dat vinden ze prachtig. Het is ook 
wel eens voorgekomen dat ik gauw het oude trouwpak van 
de bruidegom aandeed. ‘Kiek, zij goan vrèmd’, lachten ze dan.”
Ben en Jo verrichten hun activiteiten op verzoek. “We krijgen 
veel aanvragen”, zegt-ie enthousiast. “We zijn klein begon-
nen, maar steeds meer zorgcentra en ouderenverenigingen 
weten ons te vinden. Zo zijn we ook actief in bijvoorbeeld 
Uden, Mill, Wanroij, Venray, Cuijk en Boxmeer. Dat is mooi. 
Want al kost het ons de nodige voorbereidingstijd, we heb-
ben het er graag voor over.”

‘Oh ja, zo ging dè’
Een andere activiteit van Ben en Jo is de ‘Graandag’. Hierbij 
staat het boerenleven van vroeger centraal. “We hebben bij 
dit vermaak allerlei soorten graan bij ons. Bijvoorbeeld tarwe, 
rogge en gerst. Jo vertelt hoe er destijds gezaaid en geoogst 
werd. En wat erbij kwam kijken. Veel was nog handwerk. Hard 
werken met bijvoorbeeld de zicht en de pik. Diverse ouderen 
hebben een agrarische achtergrond, dus ook hier is het van 
‘oh ja, zo ging dat toen’. We hebben één keer iets heel bij-
zonders meegemaakt. Een man die al jaren aan een rolstoel 
gekluisterd was en niet kon staan, was zó enthousiast toen 
we het oude gereedschap lieten zien, dat hij spontaan om-
hoog kwam uit de rolstoel en riep ‘zó moete dè vasthouden’. 
Iedereen stond versteld.”
Het derde vermaak dat Ben en Jo bieden is de ‘Slachtdag’,

vooral in de periode oktober-november. Er wordt verhaald 
over hoe de varkens geslacht werden met een handpistool 
met ijzeren slagpen, hoe ze daarna opgebonden werden op 
een ladder. Hoe kookten ze balkenbrij met een ‘bruuspot’. 
Hoe maakten ze ook alweer een foekepot van de blaas van 
een varken. “Ze mogen het vasthouden, eraan ruiken, het 
maakt ons niet uit. Als ze er maar lol aan beleven. En dat doen 
ze, want vaak gaan de ouderen zelf allerlei herinneringen uit 
hun jeugd ophalen en verhalen vertellen.”

Erwtensoep en balkenbrij
Bij zowel de Graan- als de Slachtdag mogen de aanwezigen 
smullen van Ben’s kookkunsten. “Ik maak voor iedereen soep 
en kleine pannenkoeken met spek of kaas. Sommigen oudjes 
eten er wel tien op. Zo lekker vinden ze die. Bij de Slacht-
dag maak ik roggebrood met kaantjes, zure zult, balkenbrij, 
bloedworst en erwtensoep.”  
Voorlopig gaat Ben door. “Jo en ik hebben er veel schik in. Ze 
hebben ons gevraagd om met de carnaval in Sint Tunnis iets 
te gaan opzetten. Dat kan gezellig worden. En zolang we de 
mensen zien genieten, doen wij dat ook. Een glimlach geeft 
al zóveel voldoening. Met iets kleins, veel voor een mede-
mens betekenen. Dat doet ons goed. En die ander ook. Elke 
keer weer.”

Voor info en aanvragen: Ben Willems, telefoon: 0485-382615

MINSE

“Als we een glimlach zien is onze dag geslaagd”
‘Héé, dat hadden we ook toen we nog jong waren.’ Een opmerking die Ben Willems vaak hoort als hij samen met Jo Ver-
straten kleding of andere attributen van ´vroegerdaag´ laat zien aan een groep ouderen. Of hen laat genieten van oude 
gerechten. “Het is leuk om te doen.”

Jo Verstraten en Ben Willems laten ouderen de tijd van vroeger be-
leven. “Leuk om mensen te laten genieten.”
Jo Verstraten en Ben Willems laten ouderen de tijd van vroeger be-



maak van uw huis een thuis

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.kimmynailsenpedicure.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Door Ronald Korsten

Friezin Maike heeft altijd een grote passie voor paarden gehad 
en werkte voorheen als woonbegeleider bij mensen met een 
beperking. Het idee voor een paardenstal waarbij mensen met 
een beperking mee kunnen helpen bij het verzorgen van de 
paarden was dan ook een logische stap: “Voor de paarden bie-
den wij een professioneel opfokbedrijf waarbij de gezondheid 
en het welzijn van het paard altijd centraal staat. Optimale be-
wegingsruimte, kwalitatief ruwvoer en kleine, ruim opgezette 
groepen zijn hierbij de uitgangspunten. De paarden moeten 
veel bewegingsvrijheid krijgen zodat ze optimaal op kunnen 
groeien. Voor de mensen met een beperking houden we bij 
de bouw rekening om straks veilig met de paarden te kunnen 
werken.”
Stephan is fi nancieel directeur bij een grote groep dierenart-
senpraktijken en is een zoon van Jan en Nelly Peters. Na diverse 
omzwervingen woont hij weer in Sint Tunnis. Trots vertelt hij 
over de kinderen: “Onze Julian van 3 kijkt zijn ogen uit naar 
de machines die over ons erf heen rijden en onze Flore van 1 
lijkt nu al het paardenvirus te pakken te hebben. Hij vervolgt: 
“We verwachten dat eind dit jaar de stal klaar is. In het tweede 
kwartaal van volgend jaar gaan we dan ook een plek bieden 
voor de mensen met een beperking.”
Maike: ”We willen allereerst de verzorging van de paarden 
goed geregeld hebben, zodat we de dagbesteding hier op-
timaal op af kunnen stemmen. Geleidelijk kunnen we dan te-
vens de dagbesteding van de grond krijgen. Het is voor ons 
belangrijk dat dit kleinschalig blijft, met aandacht voor het 

individu. Werken met paarden is natuurlijk heerlijk, maar niet 
noodzakelijk. Ook voor mensen zonder affi  niteit met paarden 
is er de mogelijkheid de daginvulling af te stemmen op de per-
soon. Wanneer iemand in een moestuintje wil werken, moet 
dat ook gewoon kunnen. Dan gaan we kijken wat we kunnen 
doen; daarin willen we vooral ook fl exibel zijn.”
Er is overigens al veel animo voor wat betreft de paarden. 
Maike: “De paardenopfok zit al vrijwel vol voor het aankomend 
jaar, dat geeft energie en vertrouwen dat we onze dromen zo 
verder kunnen najagen.” 

Stephan en Maike gaan voor een paardenverblijf en dagopvang

Degene die regelmatig over de Peelkant komt, heeft waarschijnlijk al de bouwactiviteiten gezien. Stephan Peters en 
Maike Rispens hebben elkaar in Australië leren kennen, wonen sinds vier jaar aan de Peelkant 44 en zijn inmiddels be-
gonnen om hun toekomstdromen te verwezenlijken: een hypermoderne paardenstal in combinatie met een kleinscha-
lige dagopvang voor mensen met een beperking.

Een mooi familiekiekje van het gezin van inmiddels alweer een 
tijdje geleden. Zoon Julian is inmiddels drie en zusje Flore (niet op 
de foto dus) is er bij gekomen.

Een mooi familiekiekje van het gezin van inmiddels alweer een 

Oktober is de maand van de Kunstmatige Intelligentie 
(KI) en andere moderne technologieën voor Bibliotheek 
BiblioPlus. Op het programma staan onder andere work-
shops Virtual Reality, nepnieuws, 3D-printen en spoofi ng, 
een kindercollege over Kunstmatige Intelligentie en een 
schrijversbezoek van Ewoud Kieft.

De diverse activiteiten voor jong en oud worden georgani-
seerd in de bibliotheken in Boxmeer, Gennep, Sint Anthonis, 
Mill, Cuijk en Grave. De activiteiten vinden plaats tussen 27 
september en 24 oktober. 
Nieuwe technologieën, zoals Kunstmatige Intelligentie, ont-
wikkelen zich als een razende. Er gebeurt op dit gebied veel 
moois en interessants, maar het kan soms ook een beetje eng 

zijn en ingewikkeld of ver van je bed lijken. Om jou meer in-
zicht te geven in de ontwikkelingen – op zowel creatief en 
inspirerend als preventief en informatief gebied – bezoek je 
in oktober de activiteiten in de verschillende vestigingen van 
BiblioPlus.
Met de maand van de Kunstmatige Intelligentie en andere 
moderne technologieën geeft BiblioPlus extra aandacht aan 
Digitaal Burgerschap. Bibliotheken zetten hun dienstverlening 
op dit gebied vooral in om burgers te laten kennismaken met 
technologie en ze ermee te laten experimenteren en oefenen. 
Op donderdag 6 oktober wordt in de bibliotheek van Sint An-
thonis de workshop ‘spoofi ng en nepnieuws’ gegeven. Ga voor 
het volledige programma, meer informatie en reserveren naar 
www.biblioplus.nl/agenda.

Spijker je kennis over moderne technologieën bij in de bieb
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Kinesiologie, K-pni, Endermologie,
Craniosacraal therapie en

orthomoleculair voedingsadvies

www.leeflijn.nl  |   06 53893583

 

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

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

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

Organiseer je in 2023 een evenement waarbij je gebruik 
wilt maken van de EHBO van EHBO-vereniging Het Zwa-
luwstaartje, dan dien je dit voor 27 januari 2023 aan te 
vragen. 

Indien je nog geen datum weet voor het evenement, vraagt 
de EHBO-vereniging je toch een aanvraag in te dienen. Doe 
dit ook wanneer je niet zeker weet of het evenement door 
gaat. Alleen aanmeldingen die via de EHBO-website www.
zwaluwstaartje.nl binnenkomen, worden in behandeling ge-
nomen. Voor inhoudelijke vragen over de hulpverlening en 
EHBO-aanvraag kun je een e-mail sturen naar evenementen@
zwaluwstaartje.nl. Heb je andere vragen? Neem contact op via 
het contactformulier op de website of stuur een e-mail naar 
secretaris@zwaluwstaartje.nl.
De EHBO-leden vervullen een belangrijke rol in de eerstehulp-
verlening bij evenementen in Ledeacker, Oploo, Stevensbeek, 

Sint Anthonis en Westerbeek. Ben je bhv’er en denk je iets voor 
EHBO-vereniging Het Zwaluwstaartje te kunnen betekenen, 
neem dan contact op met het secretariaat.

EHBO Evenementencommissie 2023 gestart!



Bedankt

Wij willen via deze weg graag iedereen bedanken voor de 
lieve berichten, kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoe-
ken na het overlijden van mijn lieve man, ons pap, schoon-
vader en trotse opa: Jan van Tilborg.

Marian van Tilborg
Kinderen en kleinkinderen

Uit liefde voor muziek

Waar een toevallige ontmoeting bij de papiercontainer 
bij Boerderijwinkel Verdaasdonk toe kan leiden. Of ja, zo 
toevallig was deze ontmoeting niet. Rob Ronda zocht con-
tact met Muziekvereniging Sint Cecilia, dacht aan het oud 
papier en sprak aldaar iemand aan. De vraag was simpel: 
‘zouden jullie een piano willen hebben’, maar het achterlig-
gende verhaal was groter en diepgaander. In juni overleed 
Mirjam Biekens, de echtgenote van Rob. Het was haar wens 
dat hun piano voort zou leven. En zo geschiedde; het ge-
sprekje bij de papiercontainer leidde tot vele acties.  Rob, 
de vereniging, pianotechnicus Daanen en Hans Rausch 
kwamen tot een plan. De piano zou overgebracht worden 
naar de bar-ruimte in Oelbroeck. Sint Cecilia houdt de zorg 
over het instrument, na een opknapbeurt is eenieder die er 
graag op wil spelen van harte welkom. 
Er is nóg een instrument geschonken: een gitaar. Deze is 
terechtgekomen bij een Oekraïens meisje. Zij kon in haar 
vlucht haar instrument niet meenemen en kan nu ook haar 
liefde voor muziek blijven uitoefenen. 
En zo blijkt maar weer: muziek verbindt, zorgt voor nieuwe 
energie, ideeën en mogelijkheden! 
De piano is voor iedereen, op respectvolle wijze, te bespe-
len in Oelbroeck (let op: tussen 12.00 en 15.00 uur is het 
niet mogelijk op de piano te spelen). Voor meer informatie: 
info@mvsintcecilia.nl. 

Muziekvereniging Sint Cecilia

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.
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Impressies van een ‘dorpsgenoot’ 
uit… Sint-Antonius (België)

Ik ben Jan Vorsselmans en woon in Sint-Antonius, gelegen 
in de Antwerpse Voor- en Noorderkempen in Vlaanderen, 
België. Wij spreken in de volksmond van Sint-Teunis. En ook 
ik woon, net zoals jullie, in Brabant, want de provincie Ant-
werpen behoorde vroeger tot het hertogdom Brabant.
Samen met twee fi etsvrienden van ons groepje ‘De lol-
trappers’ beleefde ik een mooie midweek in Sint Anthonis, 
waar we logeerden in een leuk chalet in het vakantiepark 
De Ullingse Bergen. We aten in Grand Café Friends en in 
Restaurant De Heksenboom, een topper. En we deden 
onze inkopen in supermarkt Jan Linders. Allemaal goed! 
Opvallend steeds: iedereen is vriendelijk. We voelden ons 
meteen thuis in Sint Anthonis en omstreken.
We verkenden het Land van Cuijk met de fi ets. Onderweg 
genoten van een fris biertje op een leuk terrasje. Heel in-
teressant waren het terras en het oude interieur van Kof-
fi ehuus Ons Moe in Oploo, het kerkdorp waar we ook de 
watermolen en de houten windmolen bewonderden. Van-
uit Ons Moe vertrekt trouwens een mooie fi etsroute. Ook 
de Bos- en Peelroute heeft veel natuurlijke schoonheid. De 
Staatsbossen, de uitgestrekte landerijen met mooie boer-
derijen, de brink met de kerk en het Heilig-Hartbeeld in het 
centrum van Sint Anthonis, de twee molens van Oploo en 
nog zoveel ander fraais lieten een onvergetelijke indruk na. 
Nu horen jullie het eens van een ander, niet?

Beste groeten van ‘dorpsgenoot’ Jan Vorsselmans 
uit Sint-Antonius-Zoersel
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Hoe gaat het met de inwoners in de regio GGD Hart voor 
Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis 
heeft veel invloed gehad op het leven van ons allemaal. 
De GGD Hart voor Brabant brengt daarom de gevolgen 
van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het 
welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit 
doet zij in samenwerking met het RIVM, het CBS en de an-
dere GGD’en. 

Meer dan 96.000 willekeurig gekozen mensen worden bena-
derd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kun-
nen vanaf 19 september een uitnodiging voor het onderzoek 
ontvangen via de post. De vragenlijst bevat verschillende on-

derwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en 
corona. Het onderzoek loopt tot begin december.
De GGD voert de GGD Gezondheidsmonitor normaal gespro-
ken eens per vier jaar uit. Nu wordt er een extra meting gedaan 
waarbij ook wordt gekeken naar de gevolgen van de corona-
periode. Met de resultaten bekijkt de GGD per gemeente wat 
nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezond-
heidsmonitor 2022? Lees meer op de website van de GGD Hart 
voor Brabant: www.ggdhvb.nl/gezondheidsmonitor. 

Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid

Inzameling GFT-e vanaf 26 september weer wekelijks
Vanaf 26 september haalt de gemeente Land van Cuijk de 
groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e) weer weke-
lijks op. In de wintermaanden wordt de GFT-e container een-
maal per twee weken geleegd, dit gaat in vanaf 1 december.

Tip.: download de Afvalapp,  zo weet je altijd de actuele 
ophaaldagen. Of kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/
afvalkalender voor de nieuwe kalender.

Vastgoedsector aangespoord om
misstanden te melden
Meld Misdaad Anoniem start samen met de private sec-
tor en overheden een campagne tegen misstanden in de 
vastgoedbranche. 

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doelein-
den. Panden kunnen worden ingezet voor drugs, de opslag 
van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld 
wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk ge-
maakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen 
helpen. 
Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar: “De impact van de 
criminaliteit op ondernemers en werknemers is groot. Denk 
daarbij aan imagoschade, onveilige werksituaties en zelfs in-
timidatie. Bovendien leidt het tot onacceptabele veiligheids-
risico’s in de kernen en het buitengebied. Daarom is het zo 
belangrijk dat iedereen in de vastgoedbranche, die bepaalde 
handelingen niet vertrouwt, dat op een veilige plek kan mel-
den.’”
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen 
politie). Melden kan telefonisch (via nummer 0800-7000) en 
online (meldmisdaadanoniem.nl) via een beveiligde omge-
ving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimi-
teit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt 
jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opspo-
ringsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. 
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Maar liefst 180 kinderen uit Sint Tunnis en Ledeacker heb-
ben zich in de zomervakantie drie dagen lang vermaakt 
tijdens de kinderbouwweek.
 
‘Tim Timmer’ gaf het startsein nadat hij de kinderen de op-
dracht had gegeven om het terrein van het gilde om te bou-
wen tot een jungle. Met hout, verf, doeken, touw en hun 
creativiteit gingen de kinderen aan de slag. Elk uur slonk de gi-
gantische stapel pallets en werden de forten, huizen, kastelen,
hutten en bunkers groter. Er verrezen glijbanen, hangmatten, 
dierenverblijven en ophaalbruggen, je kon het zo gek niet ver-
zinnen. Dankzij meer dan honderd vrijwilligers, vele donateurs 
en andere verenigingen zoals het gilde, de scouting en de EHBO-
vereniging kwamen de kinderen niets te kort. De organisatie 
bedankt iedereen die deze driedaagse bouwweek mogelijk 
heeft gemaakt en hoopt op een geweldige editie volgend jaar.
 

Zeer geslaagde bouwweek voor Sint Tunnisse en Lekerse kinderen

In oktober is de voorstelling ‘Iets met Boeren’ te zien in Sint An-
thonis. ‘Iets met Boeren’ past in de overtuiging dat we in het 
Land van Cuijk niet tegenover, maar naast elkaar staan. Het 
maakt veel dilemma’s invoelbaar, zeker omdat het echt over 
deze tijd en onze gemeente gaat. Het is ook nog eens een heel 
bijzondere vorm van theater: de voorstellingen zijn overdag, 
op de boerderij en lokale spelers werken samen met profes-
sionals.
De voorstelling is tussen 14 en 16 oktober vijf keer te zien bij 
De Esrand in Sint Anthonis. Vorig jaar was hier de pilot, onder 
andere georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en 
de gemeente Sint Anthonis. De voorstelling was een groot 
succes en maakte indruk op de bezoekers: ‘Dit moeten veel 
meer mensen zien’. ‘Het raakt me hoe ze precies de juiste snaar 
raken’. ‘Er is geen goed of fout, iedereen bekijkt alles door zijn 
eigen bril’. 
Meer informatie en kaartverkoop: www.bureaupees.nl. Elke 
voorstelling is te bezoeken door 50 mensen.

Voorstelling ‘Iets met boeren’ bij De Esrand

Energiek Land van Cuijk
Onlangs verscheen voor het eerst de digitale nieuwsbrief 
‘Energiek land van Cuijk’. De nieuwsbrief is er voor iedereen die 
is geïnteresseerd in de activiteiten van de gemeente op het 
gebied van aardgasvrij, opwekken duurzame elektriciteit, ener-
giebesparing en klimaatadaptatie. De nieuwsbrief verschijnt 
eenmaal in de zes tot acht weken. Via gemeentelandvancuijk.
nl/nieuws is de brief te bekijken. In de brief is een link opgeno-
men voor het gratis abonnement. 

Bijplaatsen openbare laadpalen
De gemeente Land van Cuijk zet in op de verduurzaming van 
vervoer. Om te zorgen dat inwoners een elektrische auto op 
kunnen laden, plaatst de gemeente laadpalen op openbare 
parkeerplaatsen. Inwoners met eigen parkeergelegenheid 
kunnen laden op eigen terrein. Voor wie geen eigen oprit 
heeft, verzorgt de gemeente openbare voorzieningen. In Sint 
Anthonis worden laadpalen bijgeplaatst bij De Taverne, de 
Kolonel Silvertoplaan en de Zandseveldweg.
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De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens 
met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag 
van de overheid. Het aantal aanvragen voor de energie-
toeslag in de gemeente Land van Cuijk is hoog. 

Ook de aanvragen bijzondere bijstand zijn erg gestegen door 
de oplopende kosten voor inwoners. “En dat is ook heel be-
grijpelijk”, zegt wethouder Joost Hendriks. “Door de gestegen 
prijzen van energie, maar ook van andere goederen, is de nood 
voor veel inwoners enorm hoog. Wij stellen alles in het werk 
om deze mensen zo snel mogelijk te helpen.”

Minimaregeling
Een groot aantal inwoners van de gemeente Land van Cuijk 
heeft de eenmalige energietoeslag van € 800,- automatisch 
ontvangen omdat zij bekend zijn binnen de gemeente. Zij 
hebben een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In-
middels is door het kabinet een extra bedrag toegezegd van 
€ 500,-. Inwoners die de eerste toeslag automatisch hebben 
ontvangen zullen ook de extra toeslag automatisch ontvangen. 

Overige aanvragen
Inwoners die ook een laag inkomen (minder dan 120% van het 
sociaal minimum) hebben en die niet bekend zijn bij de ge-
meente, kunnen via de website www.gemeentelandvancuijk.

nl/energietoeslag de energietoeslag aanvragen. De gemeente 
ziet dat veel inwoners van deze mogelijkheid gebruik maken. 
Wettelijk gezien is de gemeente verplicht deze aanvragen bin-
nen acht weken af te handelen. Op dit moment is deze termijn 
nog bij alle aanvragen voor de energietoeslag behaald. “Dit is 
te danken aan de inzet van een aantal ambtenaren, die forse 
overuren draaien om de aanvragen tijdig af te ronden”, aldus 
wethouder Joost Hendriks. 

Aanvragen bijzondere bijstand
De gemeente ziet ook dat het aantal aanvragen bijzondere bij-
stand de afgelopen periode is gestegen. “We doen er alles aan 
om ook deze aanvragen binnen de gestelde termijn te behan-
delen en geven bij de beoordeling voorrang aan de urgente 
aanvragen bijzondere bijstand.” 

Hoe ziet het vervolgtraject eruit? 
De gemeente blijft de komende tijd alles in het werk stellen 
om de aanvragen energietoeslag én de aanvragen bijzondere 
bijstand binnen de termijnen af te handelen en de dienstver-
lening naar de kwetsbare groep inwoners zo goed mogelijk 
voort te zetten. Er worden collega’s van andere afdelingen in-
gezet om hierbij te helpen en tijdelijke krachten worden aan-
getrokken om te ondersteunen. 

Energietoeslag en bijzondere bijstand

Jouw vakantiefoto in de Trots!

De redactie van Trots Sint Tunnis heeft naar aanleiding van de 
oproep onderstaande vakantiefoto’s ontvangen. Links een foto 
van Marc Thijssen die op vakantie is geweest in Ohrid, Noord 
Macedonië. De foto is gemaakt bij het museum van schrijver 
Den Doolaard. Marc heeft hier een mooi weetje bij: “Den Dool-
aard was verliefd op de Balkan, specifi ek het stadje Ohrid. In 
Ohrid staat een standbeeld van hem en ook is er een museum 

aanwezig, waarin boeken, foto’s, et cetera te bezichtigen zijn. 
De dochter van Den Doolaard (het pseudoniem van Cornelis 
Spoelstra) woont bij ons... in het Kempensbos.” 
Rechts een foto van Will Thijssen en Monique Verbeek: “Wij 
hebben een prachtige rit op de motor gemaakt door Schot-
land. Een dikke 3.000 kilometer door oneindige ruwe natuur. 
Was fantastisch!”
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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). 
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Zondag 2 oktober
Afscheid pastoor
Zondagviering met afscheid van 
Pastoor Norbert van der Sluis
Locatie: Kerk
Aanvang: 10.30 uur

Concert
Muziek van het Opleidingsorkest 
van Muziekvereniging Sint Cecilia
Locatie: Brink
Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis

Donderdag 6 oktober
Workshop
Workshop ‘spoofi ng en nepnieuws’
Locatie: Bibliotheek
Tijd: 10.00-11.30 uur
Deelname: gratis

Poppenkastvoorstelling
‘Jan Klaassen en het Speelbos’ 
(voor kinderen van 3 t/m 8 jaar)
Locatie: Bibliotheek
Aanvang: 15.00 uur
Entree: gratis

Vrijdag 7 oktober
Knutselmiddag
Kom knutselen met versleten boeken 
(voor kinderen van 4 t/m 12 jaar)
Locatie: Bibliotheek
Aanvang: 15.00 uur
Deelname: gratis

Zaterdag 8 oktober
Opening
Opening Landschapspark De Laan
Locatie: De Laan, Kerkveld
Aanvang: 14.00 uur

Woensdag 12 oktober
Bijeenkomst
Inspirerende bijeenkomst rond het 
tv-programma ‘De Verwondering’
Locatie: Parochiecentrum
Tijd: 19.30-21.00 uur
Entree: gratis

Jaarvergadering Dorpsraad
Presentatie jaarverslag en presen-
taties van projectonwikkelaars over 
nieuwbouwplannen in Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 14 oktober
Comedyhuus
Lachen met diverse comedians
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 12,50 (kassa: € 15,00)

Vr 14 t/m zo 16 oktober
Toneel
Toneelvoorstelling ‘Iets met boeren’
Locatie: De Esrand
Tijden: www.bureaupees.nl
Entree: € 15,00

Zondag 16 oktober
Oelbroeck Festival
Muziekfestival met diverse orkesten, 
artiesten, bands en een dj
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 13.00-23.00 uur
Entree: gratis

Dinsdag 18 oktober
Oktoberfeest
Gezellige middag voor senioren
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 13.30-16.30 uur
Entree: € 5,00

Woensdag 19 oktober
Infoavond
Voor spelers/vrijwilligers Lichtjestocht
Locatie: Dorpshuus Ledeacker
Tijd: 20.00-21.30 uur

Zondag 23 oktober
Installatieviering
Installatie van pastoor Jos Hermans
Locatie: Kerk
Tijd: 10.30-12.00 uur

Woensdag 26 oktober
Bijeenkomst
Inspirerende bijeenkomst rond het 
tv-programma ‘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 27 oktober
Cultureel Café
Kunst laagdrempelig gebracht
Locatie: Tussen Harrie & Toon
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Zaterdag 29 oktober
Halloween spooktocht
Voor alle basisschoolkinderen  uit 
‘t Leker en Sint Tunnis
Locatie: Dorpshuus Ledeacker
Tijd: 19.00-22.00 uur

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 
5 november. Kopij aanleveren 
kan t/m 20 oktober per e-mail 
via: redactie@trotssinttunnis.nl.


