NIEUWSBRIEF

“SINT TUNNIS IN OELBROECK”
Januari 2006
--------------------------------------------------------------------St.Anthonis 17 januari 2006

UITNODIGING VOOR DE
JAARVERGADERING
OP WOENSDAG 25 JANUARI 2006
BIJ BOS ALL-IN AANVANG 20.00 UUR.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag sekretariaat
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing: Voor de vacature in het bestuur is
als kandidaat beschikbaar Marleen Verblakt – van Erp.
9. Toekomstvisie door de voorzitter
10. Informatie en uitleg over nieuw project “De Lepelstraat”.
11. Rondvraag
12. Sluiting
- 0-0–0–0–0–0–0–0–0–

BELANGRIJK VOOR ONZE LEDEN.
Onderstaand treft u aan de eerste informatie over “De Lepelstraat”.
Wij willen gaarne aanvullingen van onze leden over de bewoners van
vroeger en ook gaarne verbeteringen van eventuele foutieve
vermeldingen die U hierna tegenkomt.
1. Jo Ansems
2. Markant – Bronlaak – van Heijster- Burgemeester Arts
3. P.Vermeij – Kappers – Bert Toonen- Herman en Hanneke
Janssen-Janssen – Piet Jansen – Cranen
4. Peter Cornelissen en Saskia Weerepas – Jan Linders- wie nog
meer?
5. J.Wacki – “dikke Snijer”- van Raaij
6. J.Hendriks Schoenen Reparatie - wie kan precies ontrafelen wie
er woonden op de nrs 3-6?
7. De Bottermien – past J.Verhoeven – Fam Christiaans
8. Emiel Jansen – Wiel en Truus – Helm Jansen
9. Nico Pennings-Ferd Pennings – van Goch – Driessen – Meester
Verhelst
10.
Wereldwinkel – Parochiehuis – bibliotheek – meisjesschool
- bewaarschool.
11.
De Bakkertjes- Bakkerij Schik vanaf 1793 – daar hebben
nog andere huisjes gestaan – Schuurmans-van de Kamp-opslagplaats bakkerij Schik.
11a. Jan Hein Schik- stamboom Jan de Kleijnen en in Duitsland
12.
Sraar Hendriks – Piet Hendriks Handri Wientjes- winkel in
comestibles en grutten; werkte op de melkfabriek en repareerde
fietsen.
13.
Schlecker –Truus Otten-Habets – slagerij- de SchoesterJansen levensmiddelenwinkel- heel vroeger café – pension bij
Nella de Schoester( wie? O.a Politieagent Sluis)- Eduard Schik
14.
E.Peeters – 14a Henk van Dijk – daarvoor Piet en Wim
Derks – Hannes Reijnen en vrouw Derks – Toon Derks en
“Kousenvrouwke”Jan Bardoel(naar Canada), daarvoor dames
Thijssen, een daarvan was oma van Annie Teunissen =Verplak-

het huis was oorspronkelijk een midenstands woning; in de
omlijsting van de winkeldeur is “de gaper”nog te zien: dus het
was een apotheek/drogisterij.
15.
J.van Mil-Aben – Bert Reijntjes – vroegere aannemer Jan
van Raaij is in dit huis geboren
16.
L.Vollenberg – Tien Nabuurs en Miet Vollenberg –de
familie Geerts; Geerts z’n vrouw was een zus van Bert Reintjes
z’n vrouw ( Verstraten)- Hier woonde Hannes Ebben,zijn vrouw
was een zus van Bertus Vollenberg zijn vrouw. Dochter van
Bertus was Miet,zoon was Tien aan de Noordkant, later naar
Westerbeek verhuisd.Nu woont zoon Bart Vollenberg daar.
17/18 A.Thielen en Geerts Schoonmaakbedrijf – vroeger
Simons(Duitser),waar is die gebleven? Zadelmakerij,opgezette vogels
– Chris Vollenberg, Bergholtz,Hendriks- Fr. Geerts – misschien kan
Toon Thielen dit precies napluizen!
19. M.Selders – Franssen – Schreuder
20.M.v.d.Zanden – hier woonde eerst van de Zanden-van de Laar
daarvoorTh.v.d. Laar,was hier ooit een winkeltje?
20a. Henk Spronk
21. Theo Willems- dames Hoorsten, vader Driek Hoorsten
22.Wim Zegers- vader Jan Zegers met gezin- Chr.van Heijster
23.Jan Zegers- Hein Jansen-Christ Martens
24. E.v.d.Berg – Frans Geerts- Piet Schreuder
25G.Nellissen-Arts – Jan van de Steeg-familie Pennings,vader van
Ferd en Anna
25a. Jan Zegers Autobedrijf
26.van Dijk Aannemersbedrijf
27. van Dooren- familie de Jong – Jo kan de familiegeschiedenis
vertellen? –loodgieter
27a Arie Willems
28 hier zijn pas nieuwe bewoners gekomen wie?
29. Sjaak Peeters
30.Henk Swinkels- nu twee woningen; hier woonde vroeger Jan van
de Berg, waar komt de naam Minten vandaan?
31. M.Vloet-Damen – was vroeger K.Hubers-daarna v.Bommel.Hier
was vroeger een grot S-bocht in de weg. Tegenover K.Hubers
woonden o.a Piepkes Grad(Peters) en Drika,Truus
.Toos,Tien,Wim,Harrie en de familie Thielen.We kunnen misschien

voor deze buurt weer een beroep doen op Toon? Dan woonde daar
verder de familie Jentje Nabuurs.
35 Jos Raaymakers
35a H.v.d.Berg v.d.Bogaard,zoon Bernard,zoon van Ben
36. Chris Raaymakers- famileie v.d Bogaard- daarvoor? Tot hoever
terug en heel vroeger weem/pastorie; hier kan Harm Douma mogelijk
hulp bieden.
37. Harrie Willems- familie Willems; was pas later Lepelstraat;
daarvoor Groote Dijk; even verder richting Oploo woonde familie van
Neerven(huis is afgebrand)
P.S. Net over de beek Den Hoek 1 woonde de familie Dammers,was
ook Groote Dijk,dus nooit Lepelstraat! Bij dit project komen uiteraard
ook de overstromingen van de beek aan de orde.

ATTENTIE BESTE LEDEN!!!!
Wij vragen onze leden om zo veel mogelijk aantekeningen over
bovengenoemde lijst te maken en die tijdens de jaarvergadering in
te leveren; wij kunnen ze dan bij bovengenoemde lijst aanvullen
en/of corrigeren.
Als U stukjes stambomen kunt opschrijven van bovengenoemde
families dan zijn die zeer welkom eventueel ook met wie zij
getrouwd zijn en waar ze naar toegegaan zijn.
Dit geldt ook voor oude en andere foto’s.
Mogelijk zijn er ook gegevens te verkrijgen over verschillende
winkels en bedrijven die hier waren en nu nog zijn.
De Zusters en pastoor Verhoeven laten wij buiten beschouwing,
omdat die beter ingepast kunnen worden bij een mogelijk later
project over “de Brink”.
OPSLAGRUIMTE “ ’t Heemhuus”.
Onze opslagruimte draagt met ingang van 11 januari 2006 de
officiële naam ’t Heemhuus. Het bestuur en de werkgroepen
kunnen gebruik maken van de vergaderruimte beneden in het
gebouw. Verder wordt men verzocht uit te kijken naar mensen die
genegen zijn dit Heemhuus te komen poetsen.
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“SINT TUNNIS IN OELBROECK”
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--------------------------------------------------------------------St.Anthonis 9 mei 2006

UITNODIGING VOOR DE
Algemene ledenvergadering
OP WOENSDAG 17 MEI 2006
BIJ BOS ALL-IN AANVANG 20.00 UUR.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Afronding project Lepelstraat
Sluiting
- 0-0–0–0–0–0–0–0–0–

Deze vergadering zal helemaal in het teken staan van De
Lepelstraat. We hebben nu al veel gegevens en foto’s. Er
zijn aparte brieven verstuurd naar afzonderlijke mensen
in de Lepelstraat of die daar vroeger gewoond hebben met
heel gerichte vragen; zij worden voor deze vergadering
uitgenodigd en we hopen dat zij de antwoorden dan meebrengen. Veel leden hebben na de eerste bijeenkomst
over de Lepelstraat genoten van de verhaaltjes van Jan
Goossens en Tony Christaans. Mogelijk kunnen zij die
op papier zetten om ze voor het project te gebruiken. En
wellicht kunnen zij die tijdens de vergadering aanvullen

met nog meer anecdotes. Misschien zijn er nog meer leden of
bewoners uit de Lepelstraat die bijzondere verhaaltjes kennen?
Zouden ze die ook op papier willen zetten of mogelijk willen
vertellen? Maar het moet allemaal echt gebeurd zijn en uiteraard moet
het positief blijven!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oHet bestuur rekent natuurlijk op een grote opkomst op deze
vergadering vooral omdat de laatste hand gelegd wordt aan dit project.
Er is uiteraard nog van alles welkom: krantenberichten over
overstromingen,rampen,nieuwtjes,winkeliers en hun acties,geboortes
en overlijden alsmede fotomateriaal zijn nog steeds welkom. Frans
Aben heeft inmiddels van elk huis in de Lepelstraat een schitterende
foto gemaakt.
BEWONERS VAN DE LEPELSTRAAT!!!
Ook jullie zijn belangrijke steunpilaren voor dit project en jullie
worden dan ook allemaal hartelijk uitgenodigd om op deze
vergadering aanwezig te zijn om uw bijdrage te leveren voor Uw
straat.
TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE.
De tentoonstellingscommissie bestaat uit vier persomen elk persoon
uit een werkgroep:
Marleen Verblakt-van Erp – fotocommissie
Toon Thielen – gebruiksvoorwerpen
Jan de Kleijnen – genealogie
Jac van Kempen – dorpsherinneringen

EXPOSITIE ‘DE LEPELSTRAAT’ IN HET MFC.
ZATERDAG 28 OKTOBER 2006 13.00 TOT 18.00 UUR
ZONDAG 29 OKTOBER 2006 11.00 TOT 18.00 UUR.

Gezamenlijk uitstapje.
We gaan niet ver,naar Langenboom.
Op 13 juni na de middag brengen we van 14.00 tot 16.30 uur een
bezoek aan het Museum van W.van Schayik in de Dorpsstraat. Afzonderlijk is dit museum nooit te bezichtigen,alleen op afspraak met
groepen.
We worden ontvangen met 1(of 2) kop koffie/thee,intussen krijgen we
uitleg over het museum,dat werkelijk gigantisch is. Daarna volgt een
rondleiding door de eigenaar zelf,die overal ter wereld letterlijk
vanalles heeft verzameld. Er is zoveel te zien op allerlei gebied en hij
weet bij alles bijzonderheden te vertellen. De rondleiding duurt
ongeveer anderhalf uur,Daarna is het napraten en krijgen we twee
consumpties naar keuze. De entree bedraagt € 10,00 per
persoon.hierbij zijn alle consumpties inbegrepen. De bezichtiging van
dit museum is een unieke ervaring en zeer de moeite waard. We hopen
dat heel veel leden zich hiervoor tijdens de vergadering opgeven, ook
niet-leden zijn van harte welkom. Mocht de groep voor de rondleiding
te groot worden dan worden we opgesplitst in twee groepen.We gaan
samen met eigen vervoer.Wie echt niet naar de vergadering kan
komen en toch mee wil naar het museum dient zich voor 17 mei op te
geven,dan weten we tijdens de vergadering of de groep groot genoeg
is om het bezoek te laten doorgaan.We rekenen daar beslist op!!
Betalen voor bezoek aan het museum op 13 juni,maar we gaan er wel
van uit dat degenen die zich opgeven,dan ook zeker meegaan.
-----------------------------------------------------------------------------------Opgave museumbezoek:
Ondergetekende……………………………………………………
meldt zich aan voor museumbezoek op 13 juni te Langenboom
met ….. personen.
………………………………….
(ondertekening)
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“SINT TUNNIS IN OELBROECK”
Oktober 2006
-----------------------------------------------------St.Anthonis 2 oktober 2006
Beste Mensen,
Het is een tijdje geleden, dat u iets hoorde
van de heemkundevereniging,maar dat wil niet zeggen dat
we ingeslapen zijn. Integendeel! Er is tijdens de vakantieperiode door een werkgroepje constant gewerkt aan het
PROJECT LEPELSTRAAT.
Er is heel wat bij komen kijken want hoe dieper we gingen
graven des te meer kwam er voor de dag. We hebben ons
beperkt tot de periode vanaf 1900 tot heden,soms een klein
sprongetje terug in de tijd en dat alles samen heeft een overstelpende hoeveelheid materiaal opgeleverd,waar we heel
erg blij mee zijn!
Ook bijzonder blij waren we met de medewerking van de
bewoners en oud-bewoners uit de Lepelstraat; die mensen
hebben er veel voor over gehad om ons op allerlei manieren
te helpen aan materiaal,zoals stambomen, families,wanneer
ze daar woonden en soms kwamen er leuke verhalen voor
de dag. Practisch elk adres stuurde gegevens.Daarnaast ook
een heleboel fotomateriaal.
Fotograaf Frans Aben heeft van iedere woning een foto gemaakt, daarnaast hebben we foto’s van huizen van vroeger,
maar wat zeker belangrijker is: we hebben prachtige foto’s
van bewoners van vroeger en nu,die door leden van de fotowerkgroep bijeengebracht zijn en straks de tentoonstelling
zullen opfleuren.
==========================================
ZATERDAG 28 OKTOBER EN ZONDAG 29 OKTOBER
“100 jaar Lepelstraat in St.Tunnis”
MFC OELBROECK
1

NOG MEER OVER EN OM “DE LEPELSTRAAT”.
De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 28 en zondag 29 oktober in MFC
Oelbroeck in St.Anthonis. De preciese openingsuren worden tijdig bekendgemaakt.
We weten nu al dat er veel oud-Sintunnisse mensen zullen komen, temeer omdat in
dat weekend in de kerk Allerheiligen/Allerzielen wordt gevierd, wat altijd al een
reden is geweest om naar Sint Tunnis te komen.Natuurlijk bent u met uw hele
familie ook van harte welkom! We hopen dat u met velen naar de
tentoonstelling komt kijken!
BOEK.
Behalve een tentoonstelling willen we ook een boek over de Lepelstraat uitbrengen
en dat te koop aanbieden. Daarvoor is al heel veel kopie beschikbaar. Daarbij valt
het op – en dat is wel fijn – dat er in de Lepelstraat zoveel variatie is; er waren en
zijn veel winkels,vroeger nog meer dan nu, er waren en zijn verschillende soorten
bedrijven, er werd dikwijls verhuisd en er gebeurden zeer opvallende dingen. Je
zou kunnen zeggen,dat ieder huis zijn eigen geschiedenis heeft voortgebracht; in
wezen is dat natuurlijk ook zo. Zowel bij de tentoonstelling als in het Lepelstraatboek komen verschillende stambomen voor. Ook daar hebben bewoners van de
Lepelstraat ons heel goed geholpen en veel materiaal geleverd. Nogmaals we zijn
hen daar ontzettend dankbaar voor!
NIEUWE LEDEN.
Wil onze vereniging goed van de grond komen dan hebben we veel leden
nodig.We hopen dat wij tijdens deze tentoonstellingsdagen verschillende
inwoners als lid mogen inschrijven. Wij doen ook een beroep op onze eigen
leden en eigenlijk op allen die dit lezen om mensen enthousiast te maken voor
deze club. Met veel leden kunnen de activiteiten nog meer verruimd worden
want er is nog zoveel te doen op heemkundegebied. Met enthousiaste mensen
in onze vereniging ligt een bloeiende toekomst te wachten en U kunt daar ook
bij zijn door zich simpelweg aan te melden als lid.
HET HEEMHUUS
Onze vereniging beschikt nu al over veel materiaal, eigenlijk is het Heemhuus
zoals we de ruimte boven De Link gedoopt hebben,nu al te klein. In de diverse
vitrines staan buitengewoon mooie dingen. De boekenkamer is in opzet, maar moet
nu even wachten tot de tentoonstelling voorbij is.Eigenlijk zijn we nog steeds
dringend op zoek naar een goed eigen onderkomen. Als iemand van U ons
hiervoor de gouden tip kan geven…….
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ALGEMEEN HEEMNIEUWS.
In verband met de komende tentoonstelling en de drukte voor enkele werkgroepen
daar omheen, is er in de maand september geen ledenvergadering. We hopen dit
een beetje goed te maken door U in deze Nieuwsbrief meer en uitgebreidere informatie toe te sturen
Nog een speciaal verzoek van de werkgroep: als u nog verdere informatie kunt
geven over het onderwerp Lepelstraat,dan hebben we graag dat u dat snel
doorgeeft,want het wordt voor ons kort dag.
GILDE.
Zijdelings hebben we al te maken gehad met de pogingen, die momenteel gedaan
worden om het gilde weer op te richten. Op 17 september is daar tijdens de
Monumentendag in Sint Tunnis veel aandacht voor geweest en er is o.l.v de
burgemeester een groep mensen gevormd, die de mogelijkheden hiervoor gaan
onderzoeken.Wij hebben laten weten dat wij als Heemkundekring hier sympathiek
tegenover staan, dat we het ook willen promoten, maar we gaan als
Heemkundekring niet de kar trekken.
Daar moeten anderen in onze dorpsgemeenschap voor te vinden zijn; wij hebben
meer dan genoeg aan onze eigen activiteiten en bovendien vinden we, dat er zeker
ook veel meer jongere mensen zich met de heroprichting dienen gaan te bemoeien.
Maar we gunnen ze graag heel veel succes!
HEIMATBUND ST TöNIS
We hebben al eens verteld dat onze heemkundekring contacten onderhoudt met de
heemkundekring in het Duitse St.Tönis. Op het ogenblik zijn daar enkele mensen
bezig om te achterhalen waar precies het graf te vinden is van Johan Simons, de
Rijksduitser, die tot 1943 in de Lepelstraat woonde. We weten dat hij in
Normandië is gesneuveld en we zouden graag een foto van zijn graf laten zien op
de tentoonstelling; we hebben dat zelf nog niet kunnen achterhalen. Op deze
manier kunnen twee heemkundekringen fijn samenwerken. Voor wie er in
geinteresseerd is: van de familie Simons bestaat een prachtig boek, vanaf 1550 tot
nu met alle vertakkingen die er over de hele wereld zijn. En dat zijn er heel veel.
En dan te bedenken,dat het met die familie allemaal in Beugen is begonnen.
Boek familie Schampers.
Wat ook vermeldenswaard is: we hebben een schitterend boek gekregen over de
familie Schampers, waarvan Gerard Schampers,die dit jaar is
overleden,burgemeester van Oploo c.a. is geweest. We kregen dit van Mevrouw
Schampers plus daarbij nog de nodige papieren, foto’s en krantenknipsels.
Ook mag zeker vermeld worden dat we vanuit het gemeentehuis goede
medewerking hebben gekregen voor ons project.Ook daar is volop interesse.
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Nog meer informatie
We vermelden heel graag dat ons lid Jo de Jong heeft aangeboden om in het
vervolg iedere ledenvergadering te openen met een toepasselijk lied. Een mooi
gebaar dat eigenlijk navolging verdient, al hoeft dat niet altijd een lied te zijn, u
mag ook met iets anders komen. Op die manier worden die bijeenkomsten veel
gevarieerder en levendiger,
VELDNAMEN.
De werkgroep veldnamen heeft weer een nieuwe naam geproduceerd: D’n
Boggerd. Het is een nieuw straatje op de plek waar vroeger de boomgaard van
Schik lag. De groep is ook gevraagd voorstellen te doen voor straatnamen in het
Masterplan, waar straks de nieuwe school met bibliotheek, sporthal en nog veel
meer voorzieningen komen. De oude sporthal “De Remmensberg” wordt
afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe hal, die dan een andere naam
krijgt. Door voorstellen van de werkgroep zal de naam Remmensberg blijven
voortleven: een nieuwe straat daar zal die naam krijgen.
Nelly van Sambeek , die tegenover het Bondsgebouw woonde, maar nu met haar
95 jaren in het Zorgcentrum is, kan ons nog steeds helder van geest veel vertellen
over het leven uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Jan van Goch heeft intussen ook al een bijdrage geleverd over het leven van ons
overleden bestuurslid Mariet Dekkers ,daarnaast hebben we een heel album
samengesteld over allerlei foto’s, kaarten, prentjes en teksten, die Mariet had uit de
tijd van het Rijke Rooms Leven. Eigenlijk heeft Mariet ons zoveel nagelaten, dat
we daarvan alleen al een heel interessante tentoonstelling zouden kunnen opzetten, die zou stellig heel veel bekijks hebben.
DE NAAM “GRAAT”.
In 1856 kocht Martinus Cornelissen,van beroep metselaar, van de gemeente
0.38.90HA heidegrond op de Hoef A498.
Martien Cornelissen, geboren 1823 in Mill trouwde in 1850 met Johanna Graat, ge
boren 1820 in Ledeacker. Hij was een aantal jaren bij de familie Graat ingetrouwd
en hierdoor werd hun in 1851 geboren zoon Hendricus Cornelissen, zijn leven lang
in de volksmond Driek Graat genoemd.
In 1882 trouwde Hendricus Cornelissen met Johanna Teeuwen, geboren 1855 in
Sambeek. Hun kinderen Johannes(1883)Hendrika(1886) en
Wilhelmina(1887)werden nog een generatie lang Graat genoemd.
In 1929 vertrokken zij naar St.Anthonis A6.
Jan was bij de harmonie en werd daar inderdaad steevast Jan Graat genoemd.
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Wie kan er iets vertellen over:
- Sweeren,medeoprichter van de Boerenbond;woonde waar later van Dinther
woonde aan de Boxmeerseweg; is later geëmigreerd naar de Verenigde Staten.
- De familie van de Poel: Wim, Bertha en Grad waren begraven op de
Algemene begraafplaats;volgens de laatste berichten zijn die graven geruimd,
omdat niemand daarvoor wilde betalen; er zijn geen nakomelingen en daarom is
het hard nodig het een en ander van deze familie vast te leggen. Wie gaat dit doen?
- De branden aan de Noordkant 1916-1917.
- Het gentrijden, zoals dat vroeger hier voorkwam
- Meester Schreurs
- De mobilisatietijd in Sint Tunnis in 1939-1940
- Het dorsen zoals dat vroeger gebeurde.
- Het varkensslachten aan huis
Mogelijk kunt u zelf over bovenstaande onderwerpen iets opschrijven of opnemen. We willen onze leden hiermee aan het denken en aan het werken zetten,
vooral nu straks na de tentoonstelling de wintermaanden daarvoor tijd bieden.
DE MOLEN VAN SINT TUNNIS.
Christ Martens uit de Lepelstraat was eigenlijk de laatste molenaar van de molen
van St.Tunnis, die rond 1935 werd afgebroken.
Naar aanleiding van deze sloop werd indertijd onderstaand gedicht gemaakt, dat
we gekregen hebben van Corrie Kleijn.Volgens Corrie Kleijn wordt met
Boerenvriend P. een kommies bedoeld, die indertijd bij haar grootvader Fons
Kleijn, die in het gemeentehuis woonde, in pension was.
Nog enkele vragen betreffende de molen:
- Wanneer is de molen precies gesloopt?
- Wat was de aanleiding om de molen te slopen?
- Er zijn verhalen dat de molen gesloopt werd door een ruziënd Boerenbondsbestuur en de eigenaars van de molen? Weet iemand hiervan?
- Wie kan ons nog aan andere lectuur over de molen van Sint Tunnis helpen?
Het volledige gedicht kunt u lezen op pagina 6 van deze nieuwsbrief.
ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 OKTOBER IN MFC OELBROECK.
“100 JAAR LEPELSTRAAT IN SINT TUNNIS”
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KLAAGLIED VAN DE MOLEN TE ST.ANTHONIS.
1.
2.
O boeren,mijne vrienden
’t Hardst heb ik voor u geloopen
Wat hebt gij toch gedaan
Toen men nog aan geen motor dacht
Moet ik nu van u scheiden
Ik heb nooit iets tegengesproken
En van de wereld gaan
Zoo deed ik jaren, dag en nacht
Ik heb zoo trouw geloopen
Mijn vonnis is nu uitgesproken
Voor u en iedereen
Heb ik dat zoo verdiend?
En nu word ik gesloopen
Ik kan het niet gelooven,
Och boeren , zeg toch neen.
En blijf dus boeren, uw vriend.
3
Ik heb iedereen geholpen
In vrede en oorlogstijd
Vraag nog steeds mijne diensten
En ik ben nog altoos bereid
Al is mijn jasje wat versleten
Ik vraag niets dan een lapje er op
Mijn binnenste dat zult ge wel weten
Is nog heel sterk hop en top

4
Ik heb hoog geheschen de vlaggen
Voor Vaderland en Vorst
Ik heb bloemen en kransen gedragen,
Dat heeft mij wel niets gekost
Ik heb dezelfde diensten bewezen
Aan Kerk en Maatschappij
Och boeren laat mij toch leven
En denk nu eens aan mij.

5
De schilders en fotografen
Ze kenden mij allemaal
Zij zijn nooit voorbij gekomen
Of ze bleven bij mij staan
Dan werd er een strijkje genomen
En een kiekje bovendien
Wat zal mij nog overkomen
Nu boeren, nu kun je het zien
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Ik meen voor natuurschoon te dienen
En pronken voor St.Teunis en die streek,
Met een heele kleine kosten
Was ik daarvoor gereed
Zou er nog kans zijn op leven
Dan draag ik voor u mijn kruis,
Dan wensch ik u voorspoed en zegen
In en buiten uw huis.

7
Ik vraag de vereenigingen van St.Teunis
Laat mij toch leven zoo lang ik kan
Behandel mij als oude van dagen
Wat ouderdomsrente en dan,
Dan zal ik sieren uw gemeente en dorp
Uw Boerenbond en uw bestuur
Ik zal in nood nog voor u strijden.
Want wie kent nog een duur
Een Boerenvriend P.
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Nellie van Els-Nabuurs tekende gezegdes van haar moeder op:
-

De dagen zijn wat wij ze maken.
Een goede herder zal zijn schapen scheren, niet villen.
Het komt er niet op aan wat ge hebt, maar wat ge zijt.
Niet het laatste, maar het eerste glas, helpt er velen in ’t moeras.
Overdrijving is de leugen van eerlijke mensen.
Wie zijn lijf bewaart, bewaart geen rotte appels.
Luiaards hebben altijd zin om iets te gaan doen.
Menigeen is boven de afkeuring der mensen verheven, doch niet boven hun
lof.
Wenst elkander zegen toe, maar bovenal deelt elkander zegen mee.
Mens,wie gij zijt,op uw banier zij geschreven “Rust!”Maar rust nà den
strijd!
De volste korenaren hangen het laagst.
Als iets ineens niet lukken wil, kom, moed gevat, maar zit niet stil!
Een slons kan meer verslonzen, dan ’n pronkster verpronken kan!
’t Alleluia is gezongen en de vasten is gesprongen.
Eet wat gaar is, drink wat klaar is, spreek wat waar is.
Als een gans terecht moet staan, moet er geen vos in de jury zitten!
Mi mager koei en ’n vet pèrd, is’t hiël geboer gin bliksem wèrd!
Vroeg op pad , traagskens varen, helpt èn tijd èn zorgen sparen.
Een “neen”te rechter tijd, bespaart veel verdrietelijkheden.
Een goed plan schenkt ons driemaal vreugde:als we het vormen, als wij het
uitvoeren en als wij het gedenken.
Als het kwade u bedroeft, laat het goede u ook verheugen.
Wie met minuten weet te woekeren, vindt voor alles tijd.
Je zus en je paard moet je nooit uitlenen; je zus krijg je bot terug, je paard
dun.
Meid en knecht vrijt of vecht.
Molens
Hoog geboren, laag geschoren, en tussen twee stenen zijn naam verloren.
Vier grote heren, in lange witte kleren, lopen dat ze hijgen, en kunnen elkaar
niet krijgen.
Het molenaarsleven, heeft God ons gegeven, maar het maken in de nacht
heeft de duivel bedacht,

- Een vrouwtje dat goed koken kan, staat hoog in aanzien bij de man.
- Zie toe ,tot wien gij spreekt en hoe en waar en in wat zin. Is eens het woord
ten lippen uit, het komt er nooit meer in.
- Laat een scherp of boos woord onopgemerkt; het antwoord alleen maakte
den twist.
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- Het past den vlinder niet minachtend neer te zien op de rups, waaruit hij is
voortgekomen.
- Trap het koren niet plat om een klaproos te plukken.
- Het is te laat spaarzaam te worden, wanneer de beurs leeg is.
- ’t Waar geluk is niet gelegen in des voorspoeds zonneschijn, ’t goed te
hebben is een zegen, groter zegen: goed te zijn!
--------------------------------------------------Een tijdje geleden werd verteld dat er in de oorlogsjaren achter het huis van
Dokter Verbeeck een vliegtuig was neergestort of neergeschoten.Is dat zo,weet
iemand daar iets van? De sekretaris van de heemkundekring Wanroij
“Wanrode’s Heem”ontving een e-mail,dat hij ons heeft doorgestuurd.Het luidde
als volgt:
Geachte Heer van der Straaten.
Ik zag uw foto’s,militaire voorwerpen)ook uit WO II) en dat paste wonderwel
bij een aantal zaken waarmee ik op dit moment mee bezig ben: namelijk
stamboomonderzoek en familigeschiedenis. Mijn vader Marinus
Willemsen,geboren 13 november 1906 te Lisse en overleden op 13 december
1993 heeft zijn mobilisatietijd 2e wereldoorlog in St.Anthonis doorgebracht.Hij
diende bij de cavallerie, dus zal hij ongetwijfeld zijn paard bij zich hebben
gehad. Ik was toen nog niet geboren,maar later in de jaren 1950 vertelde mijn
vader regelmatig over zijn tijd in St.Anthonis. Hij is er zelfs nog speciaal op
bezoek gegaan,ik dacht eind jaren 1950,om oude kennissen uit die mobilisatietijd te bezoeken. Ik was toen klein en ik weet nu alleen nog: hij was daar
ingekwartierd bij een boer(mijn vader kon smakelijk vertellen over die ham die
hij(die boer dus) in de schoorsteen bewaarde). Is van die tijd nog wat
overgebleven, zijn er foto’s van die tijd,waar kan ik terecht, enz.
Ik ben hierin bijzonder geinteresseerd omdat St.Anthonis nooit uit zijn
gedachten is verdwenen. Ik hoor gaarne iets.
A.Willemsen
Robert Kochplaats 329
3068JC ROTTERDAM
Misschien kan er nog iemand iets terugvinden van deze inkwartiering in de
mobilisatietijd in St.Tunnis.
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NIEUWSBRIEF

“SINT TUNNIS IN OELBROECK”
November 2006
-----------------------------------------------------St.Anthonis, 2 november 2006

UITNODIGING
Wij nodigen alle leden uit voor de ledenvergadering
- de laatste van 2006 – die op woensdag 15 nov.
om 20.00 uur in zaal Bos wordt gehouden.
Tijdens deze vergadering zal de werkgroep van
“100 jaar Lepelstraat in Sint Tunnis” verantwoording,uitleg en een evaluatie geven over het
hele project. De leden kunnen daar reacties op geven en vragen over stellen.
Ook zal ter sprake komen hoe we nu verder gaan
werken,want het project heeft een grote hoeveelheid materiaal en ideeën opgeleverd.
Te denken valt daarbij aan stamboomonderzoek,
familieverhalen,winkels, bedrijven en zeker ook
de huizen zelf.Bij al deze onderzoeken valt het gebruik van internet niet meer weg te denken.
Wanneer er bij de leden speciale wensen zijn , die
we moeten opnemen in het jaarprogramma 2007,
dan horen we dit graag tijdens de vergadering.Ook
ons- nog steeds tijdelijk- onderkomen moeten we
goed in de gaten houden.Tijdens de vergadering
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zullen we het daar ook over hebben. Uiteraard volgen er dan nog meer
mededelingen. Maar de hoofdschotel van de bijeenkomst is toch “100
jaar Lepelstraat in Sint Tunnis”. Het bestuur hoopt dat velen van u
die avond aanwezig zijn.
Ook de bewoners van de Lepelstraat zijn die avond van harte
welkom en dat geldt evenzeer voor de oud-bewoners van die
straat. Ook zij worden uitgenodigd hun commentaar te geven.
Vanzelfsprekend zijn ook niet-leden welkom; brengt u die gerust
mee, zeker als u vermoedt dat ze belangstelling hebben voor
heemkunde. De toegang voor hen is gratis. En mocht U – liefst
jongere- mensen kennen of vermoeden,die lid willen worden,nodig ze
dan zeker uit om mee te komen of geef ons een tip,dat we ze kunnen
benaderen.
Allerheilige
Dun Herrefst lit vòlóp ôvver ’t veld
De lócht is zwart, de wiend is zoer
’T wèrrek is af, rö.st hèt den boer
De moi daag zien vôrt geteld
Nów isset tied um ów gedacht te laote gaon
Wie stôn ur ammol um God’s troewen geschòòrd
Noadet ze ôngewiejete hèllig zien verklòòrd
Mâr nòit innut kerrekboek hebben gestaon
Zien ut de moeders die altied werreke môsse
Zien die ut die hierbôve den Hiejer bezinge
Umdè ze ’s zóndags mi de kröl op nor de kerrek ginge
En aaltied zörreg hân tot ze nie mer kôsse
Of zônnut de vaders zien sóms, die zónder mesjien
Mit schöp en rie.k de groond betulden
Vör ut schèmmel loewen van un paar gulden
Zôn die now ien dun hemel zien?
Weej wiejeten ut nie, màr wie zien weej
As’t èvvel waor is wa ze in’t Evegelie schrie.ve
Ovver wie d’r mit Hum in’t paredies mag blie.ve
Dan zien ze’r wel hôst zeker beej
Martien Goossens in “Eeuwige blui-jers”
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NIEUWE LEDEN
Als nieuwe leden verwelkomen wij:
De Heer en Mevrouw van de Mortel-Baltussen van de Sambeeksedijk
De Heer en Mevrouw van Haren-Christiaans in Enschede.
Tonny Goossens uit de Ledeackersestraat
Harrie van Els van Den Hil
De Heer en Mevrouw van Kol-Vermeulen van de Zandseveldweg
EEN DANKWOORD
Na de geslaagde expositie over de Lepelstraat vanaf 1900 willen we
namens de werkgroep bij deze een welgemeend dankwoord richten
aan de bewoners van de Lepelstraat – én oud-bewoners - die voor het
overgrote merendeel zo spontaan meegewerkt hebben aan het
naspeuren van gegevens van vroeger en het bezorgen van foto’s,
krantenknipsels, verhalen, stambomen en ander materiaal.
De werkgroep heeft er zeer intensief gebruik van kunnen maken; dit
maakte het mogelijk dat er een overzichtelijk geheel gepresenteerd
kon worden. Dat is bij het aanwezige publiek goed in de smaak
gevallen, daarvan getuigen ook de vele mondelinge en ook geschreven
reacties in het “Gastenboek” zoals o.a.:
Prachtig, zo’n historisch overzicht! Dat de wereld klein is, wist ik al,
maar dat er ook nog zoveel familie van mij in de Lepelstraat heeft
gewoond en woont, is nieuw. Een heel mooi overzicht. Veel succes!
HEIMATBUND ST.TÖNIS IN DUITSLAND
Op 20 oktober hebben we een uitnodiging gekregen van de voorzitter en de
secretaris van de Heimatbund uit St.Tönis voor de jaarlijkse dialectavond van
hun Heimatbund. Verleden jaar zijn we daar met enkele leden naar toe geweest.
Het is daar in St.Tönis voor hen hét jaarlijkse gebeuren, een rijk gevarieerd
programma in hun eigen dialect, voor ons toch wel te volgen.
De uitvoering begint op zondag 3 december om 17.30 uur, duurt enkele uren en
vindt plaats in de aula van het scholencentrum in de Corneliusstraat.
Na afloop is er een “Gemütlichen Beisammensein” met de deelnemers.
Wanneer er onder onze leden zijn die dit eens willen meemaken, kunnen ze dit
tijdens de vergadering van 15 november kenbaar maken.
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LEDENWERVING
Zoals bekend heeft onze heemkundekring dringend behoefte aan
nieuwe leden.
Liefst ook jongere leden, veel jongere leden zelfs.
Wat niet wil zeggen dat ouderen niet welkom zouden zijn!
In deze Nieuwsbrief mogen we acht nieuwe leden welkom heten. Dat
is schitterend.
Want daar zijn ook jongeren bij.
Zo moeten we doorgaan en proberen de volgende keer weer nieuwe
leden erbij te hebben.
Iedere gelegenheid aangrijpen om mensen uit te nodigen lid te
worden.
Zo houdt de Bond van Ouderen op 13 november een
middagbijeenkomst waarbij ouderen kunnen aangeven waar hun
hobby’s, hun interesses liggen. Er zijn dan talrijke stands in zaal Bos
die hierover informatie geven. Onze Heemkundekring zal daar ook
zijn. Zo krijgen we meer bekendheid, vooral door te laten zien waar
we mee bezig zijn en wat we nog meer kunnen doen. Hebt u hiervoor
nog ideeën? Laat horen!
’n Stukske Lâând van Kuuk
Unne gluuperd in St.Hubert
Op d’n Achterdiek, bij de huu.s van de boere,
Stond unne gluuperd saovus stiekum dur de raame te loere.
Mar hoe duk dèttie ok keek,
hij zag nòòit gên steek.
Toen hêt ie kaauw gevat en was zoë nor de mannemoere!
’n Der uut Langebom die nie op ‘r meundje gevalle is
’n Moi derke uut Langebom ging ’s danse in’t Huukske.
Ze droeg ’n mini-rökske en ’n moi duukske op ‘r roëi pruukske.
Toen zei ‘r unne vriëje kêl:
Mi ouw doei ‘k ’t vanaovend wel!
Toen zei zij: mar vur zônne lomperd as gij gôi ik nie uut mien bruukske!
’n Vrommes uut Hops
’n Hops vrommes, nog hiël gelp en hiël moi,
göt vrijdags altied danse in ’t Wapen van Wanroij.
Ze danst foxtrot en step
en vengt iedre kêl in ‘r web.
Mar d’r ei lêt ze toch tuus in de Hopse kiepekoi!
uut: “Op zien Sint Tunnis”.
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Het Boxmeers Weekblad vermeldt in een lang verhaal hoe de
harmonie van Sint Tunnis het Ceciliafeest vierde in 1923. Dat was
heel bijzonder ! Daarom – we zitten nu in de tijd dat het Ceciliafeest
door koren en harmonie gevierd wordt - past het nu wel dit relaas
weer te geven
(Bij het 60-jarig bestaan van de harmonie is het hele verhaal in dialect
op rijm gezet en staat als zodanig ook in het toen verschenen
gedenkboekje).
CECILIAFEEST Woensdag 22 november werd door ons Zangkoor
het Ceciliafeest gevierd. Na des morgens een feestmis te hebben
uitgevoerd, vereenigden zich de heeren Zangers te circa 10 uur in ’t
Hotel “De Zwaan”, het aloude Cecilialokaal, om den dag in gezellig
samenzijn door te brengen; waaronder verstaan wordt een fijne sigaar,
de noodige hartversterkingen, plus een heerlijke maaltijd, waarmede
de Kinderen Kaal, volgens oude traditie, veel eer oogstten.
Hierna wordt dan eens een luchtje gehapt en even naar huis gestapt,
om des avonds te circa 6 uur weer bijeen te komen. Deze avond wordt
dan opgeluisterd door onze jeugdige Harmonie “St.Cecilia” , waarvan
gezegd kan worden, dat zij steeds grooter vorderingen maakt, dankzij
de toewijding van haar ijvervolle Directeur en de ambitie der jeugdige
muzikanten.
De pauzen tussen de muzieknummers werden gesleten met gezelligen
kout, over ditjes en datjes, over koetjes en kalfjes, en al spoedig ook
over…….geitjes. Daar onze nieuwbenoemde orgeltrapper (in zijn
qualiteit als zoodaanig bij het Zangkoor hoorende en daarenboven nog
een functie bij de Harmonie bekleedende) nogal over enige sikkies
kan beschikken, werd hem gevraagd, hoe het met zijn veestapel stond.
Bertje klaagde zijn nood dat het in den geitenhandel al ging als met de
grote fabriekszaken en bijna alle handelsondernemingen, een en al
“malaise en misère”; hij had twee exemplaren te veel en kon er maar
niet afkomen, had zelfs nog geen redelijk bod kunnen krijgen.
Toen werd door een der Heeren Zangers gevraagd wat wel de prijs
moest zijn voor zijn rasechte Sanen-geit, want dat was ze volgens
Bertje, en bovendien ook nog van deftigen “komaf” ; ze had namelijk
jarenlang den veestapel uit gemaakt van eene pastorie hier in de buurt.
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Nadat Bertje wat gewikt en gewogen had, verklaarde hij sikkie te
willen afstaan voor den luttelen prijs van f 7,- , mits zijn vrouw Marie
het goedkeurde en dit dacht hij toch wel lichtelijk, want ze waren het
steeds samen toch goed eens geweest en Marie was ook zeer gewiekst,
nog gewiekster dan hijzelf en dan “witte gai ’t wel!”
Na wat gedelibereer over melkgift, vetgehalte, ouderdom, kleur en
braafheid en zelfs over het vierkant zijn werd de koop gesloten met dit
voorbehoud, dat Bertje sikkie moest gaan halen, in de Ceciliafeestzaal
moest exposeeren , met tevens eene melk-demonstratie, liefst door
zijn vrouw als bewijs, dat het beestje werkelijk melk gaf, vierkant,
braaf en vriendelijk was, enz.
Ons kranig Bertje nam alle voorwaarden aan en gaf nog plechtig de
verzekering, als “Bèè” niet goed vierkant was, had men ze cadeau.
Ons jongste harmonielid werd gevraagd met Bertje mee te gaan, om
het beestje wat aan te drijven, wanneer het soms niet beliefde voort te
stappen, wat door Christ met glunderende oogen en een van blijdschap
stralend gezicht werd aanvaard.
Het zaakje was pas op touw gezet of het rolde al van een leien dakje.
Naar omstandigheden al heel spoedig, hoewel het wachten lang viel,
kwam Christ als voorpost de zaal in jubelen met de boodschap: “ze
zijn er al haast en Bertje en sikkie en de vrouw ook!” De oolijke
jongen schaterde en rolde van plezier. De Directeur gaf order aan zijn
muzikantjes “Allen in postuur en “lang zullen ze leven” zoodra de
feeststoet binnenkomt.”
Nog een ogenblik van spanning en daarna komen de drie feestelingen
aantrippelen. Bertje voorop, Sikkie aan een schoonen ketting met
halssieraad meevoerende en Marie zijn vrouw als achterhoede.
Een daverend “hoera” ging op en ‘t “daverde van de wanden”, toen de
joyeuse entree plaats had. De Harmonie bracht een spontale hulde aan
dit schone drietal.
Sikkie, als middelpunt der heele beweging, keek zoo fier, zoo
zelfbewust, zoo vriendelijk, zoo einnehmend, zoo höflich, alsof ze
zich van haare waardigheid bewust was. Het was haar aan te zien, dat
ze van deftigen “komaf” was, zoals Bertje herhaaldelijk beweerde
Daarenboven was Sikkie nog royaal op den koop toe, want, niet
zoodra was de muziek verstomd en het hoera-geroep uitgestorven
of…Sikkie presenteerde een rondje, met nog een versnapering als
nagerecht!
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Hierna begon de keuring van Sik met de melk-demonstratie van
Marie. Het moet gezegd, alles rolde, alles viel mee. Marie als
bekwame melkster, haalde spoedig een glas schuimende melk onder
het edele dier vandaan. De melk werd door bekwame hand direct
gecontroleerd, met een miniatuur Gerber-toestel, en de schitterende
uitkomst was, dat een vetgehalte van 6,75 kon worden afgelezen.
Het beestje viel in alle opzichten mee en dwong ieders bewondering
af, wat Marie, Bertje’s wederhelft, zeker niet was ontgaan, want, na de
prachtige melk-demonstratie, legde Marie de verklaring af, dat ze niet
met den prijs accoord kon gaan, het moest wat meer zijn voor zo’n
edele, schoone en deftige geit.
Hiermede waren het alle Cecilia-gasten roerend mee eens en prezen
Marie om haar gewiekstheid, wat volgens Bert een harer veele
deugden is.
Dit werd hier volkomen bewezen.
Inleggeld werd opgehaald, papiertjes gemaakt en daar rolde het weer
heen. Eenige minuten van spanning en blijde verwachting
en……………….Jac. Klein werd de gelukkige eigenaar der schoone
en deftige geit, met ketting en halssieraad op den koop toe. Hierna
werd door Bert en Marie nog eenige zangnummers gegeven,
afgewisseld met mooie dansen, waarvan volgens Bert (hij komt uit
Schijndel) de Schijndelse polka wel de mooiste was.
Wie had nu gedacht, dat onze anders zoo stille Bert zoo’n
grappenmaker was. Hij maakte zulke mooie evolutiën en
kuitenflikkers onder het dansen, dat waarlijk een ballet danseres er
jaloersch over zou kunnen worden. Zijn prestaties op dit gebied
werden door eenieder bewonderd en geprezen.
Met een fijn souper, afgewisseld door de meest koddige kwinkslagen,
werd dit Cecilafeest besloten en menige korist verklaarde bij het
afscheidsuur:”We hebben veel mooie Ceciliadagen beleefd, maar
schooner dan deze toch zeker niet.”
Wellicht zal sikkie ook nimmer meer zulk een enthousiasme en
feestelijken ontvangst ten deel vallen, al krijgt ze, volgens Bert, een
goede stal, wat het afscheid nog verlichtte.
(geschreven voor het Boxmeersch Weekblad door J.v.S. (=Sjef van
Sambeek?). Anno 2006 is de inhoud van het B.W. wel drastisch anders
geworden!)
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In het project van de Lepelstraat kwam ook burgemeester Arts ter
sprake, omdat hij met zijn gezin vooraan in de Lepelstraat heeft
gewoond. Hieronder volgt een artikeltje over de eerste burgemeesters.
Burgemeesters van de gemeente Oploo, St.Anthonis en Ledeacker.
De Vrije Heerlijkheid Boxmeer en St.Anthonis werd in 1798 bij het
keizerrijk Frankrijk gevoegd zonder noemswaardige administratieve
gevolgen. Op 16 maart 1800 volgde de overdracht van de
oostbrabantse kruimelgebieden aan de Bataafse Republiek, zoals ons
land toen genoemd werd.
Op 17 maart werd Thijs Thijssen door de schepenbank of rechtbank
van St.Anthonis aangesteld tot hun tijdelijke president. Op 27 oktober
1800 werd Henricus Arts, brouwer en herbergier van Den Zwaan,
definitief benoemd tot president van de rechtbank te St.Anthonis. Hij
bleef dit tot 1810. Van 1811 tot 1814 heeft hij vermoedelijk de titel
van “maire” (= burgemeester) gevoerd. Waarschijnlijk hadden ook
Oploo en Ledeacker eveneens een maire. In 1814 of 1815 (bij de val
van Napoleon) zijn de drie dorpen tot één gemeente samengevoegd
onder het burgemeesterschap van Henricus Arts. Henricus bleef
burgemeester tot 1830 en overleed op 2 augustus 1840. Zijn zoon
Petrus Arts werd bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1830 tot
burgemeester aangesteld. Hij woonde toen vermoedelijk in de
boerderij van Van de Wetering naast horlogemaker de Vet, kreeg
eervol ontslag bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1847 en overleed kort
daarna op 10 augustus 1847.
Vervolgens werd Martinus Cleophas op 7 juli 1847 tot burgemeester
benoemd. Hij bleef dit tot aan zijn dood op 7 mei 1862. Samen met
nogal wat ongetrouwde broers en zusters woonde hij bij de mulder
Franciscus Cleophas. Hij was verwant aan de vorige burgemeesters.
Zijn opvolger werd Johannes Christianus Arts, aangesteld bij
Koninklijk Besluit van 19 juli 1862. Hij overleed op 24 juli ? 1912 en
was de zoon van burgemeester Petrus Arts en Johanna Jeurgens. Zijn
vrouw Johanna van Sambeek dreef een winkel. Hij werd eervol
ontslagen bij Koninklijk Besluit van 2 juni 1903, waarna bij
Koninklijk Besluit van 21 juli 1903 tot burgemeester werd benoemd
zijn zoon Johannes Maria Alphonsus Arts. Deze werd in 1925
opgevolgd door Jan Mathias Goossens, die bleef tot 1952.
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Die burgemeesters Arts (en Cleophas) waren naast burgemeester ook
boer, hadden een boerderij en woonden al in Sint Tunnis. Maar
burgemeester Goossens kwam uit Deurne, aan de andere kant van de
Peel. Waarom ineens een totaal vreemde?
Het volgende zou de reden kunnen zijn:
Rond 1925 – dus bij de benoeming van burgemeester Goossens –
waren er in ons dorp veel boerderijbranden. Er liep dus een gevaarlijk
iemand rond die eigenlijk opgepakt zou moeten worden. Maar het liep
steeds zó, dat hij níét opgepakt kon worden, want er was nooit een
sluitend bewijs voor wie de dader was.
Of hield burgemeester Arts zich liever koest, omdat hij bang was dat
zijn boerderij ook in brand gestoken zou worden? Dat zou best wel
eens kunnen. En daarom is de plotselinge ommezwaai in de
benoeming – iemand van buiten en geen boerderijbezitter –
verklaarbaar.
Maar ook hiervoor is geen sluitend bewijs!
HANNES
Lang geleeje, ’t was vör dun oeërlog, wônde aachter in de aauw
Breistraot Hannes en Miek van Well, ’n par aauwerwetse mar hieél
goei minse. Weej hân ur goei buurlui ân.
Ze wônde tèggenover ons en weej kwamme ur veul.
Hannes haj ’n stuk grond op ut Hoeëgveld, ongevèèr wor nou ’t
Makariospad lit. Dor tulde heej rog, haver, elleper en ok ’n stukske
erwte. En dor gèggut nou over.
Toen die erwte riep ware hâj Hannes ze afgeschoeffeld en moj op
höpkes gelèt um ze nog ’n par daag te laote druëge. ’t Was moj vaast
zommerwèèr en ’t druëgde goed.
Zaoterdags zei Hannes tègge Miek: Ëzzut nie zô’n vaaste lócht was,
hâlde ik de erwte nor huus, mar ik kan ze grust tot môndag laote
ligge.”
Mar dè pakte anders uut middut wèèr.
Zondagsmiddugs begón de lócht te bruuje, ’t wier veul benaauwder en
wied weg hómmelde ’t al unne kieër. Hannes haj ur efkes óvvur
naogedocht mar heej hâlde toen ziene kruiwagen uut ’t schöpke en
kruide nor ’t Hoeëgveld um zien erwte nor huus te hale.
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Toen heej trug kwam mi ziene hoeëg opgepakte kruiwagen, (Hannes
kon ur hôst nie mèr ovvurhèn kieke), stond Tien Dekkers nèvve de
weg en zeej:”Hannes, geej wèt ok wel dègge op Zondag nie meugt
werreke en ge zult ur lâtter minstens ’n par daag vör in ’t vagevuur
mòtte, denk ik”.
Hannes lachte efkes en zeej toen:”Dè kan mien niks schille, want nou
heb ik ok ’n hieël jaor goei erwtesoep en dè’s veul wèrd.”
Hannes haj z’n erwte vör de schoer binne.
uut: liever schik es un neej boks

DIALECTCLUB SINT TUNNIS.
Tis misschien wa stil gewèst rond de dialectclub,mar dè gruupke is dit
jaor al vier kieër beijèn gekomme um zich te verdie.pe in ’t Sint
Tunnis dialect. ’t Schiet wel nie zo hard op mar de minse zien d’r
intens en serieus mè bezig, want wij willen toch unne kieër ’n Sint
Tunnis woordenboek presenteren. Op dinsdag 14 november kommen
dees minse wèr beijèn um aacht uur in ’t Heemhuus en gaon dan wèr
buugen ovver de St.Tunnisse dialectwoordjes. Um ollie vast iets te
laote zien kumt hiernao ons urste letter van ’t alfabet, de letter A.

A
Aacht – acht
Aachter –achter
Aachteraf- buitengebied
Aachterum – achterom
Aaje - aaien
Aalt- steeds
Aâlt - oud
Aâltied – altijd
Àànder – ander
Aarig – raar/vreemd
Aâsse - as
Aâsse-ütdrage – Er voor opdraaien/ vieze karweitjes opknappen.
Aauw –oud
Aauwbette - kletsen
Aauwe – oude
Aauwfiep – oude vrouw
Aauwjaor – oudjaar
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Aauw klös – oude klompen
Aauwlui - ouders
Aauwoër – zwamkous
Aauw knip – oud huis
Aauw wiever – oude wijven
Abuus – abuis
Achterèn- achterelkaar
Achtermekaar- direct
Achternao – achterna
Achterstevörre - achterstevoren
Af-van(Dor wieët ik niks af- Daar weet ik niets van)
Afbrââne – afbranden
Afdallieje - afslaan
Afdreuëge – Letterlijk Afdrogen; Figuurlijk: Een pak slaag geven.
Affekaot – advocaat
Aflaot – aflaat
Aflasse - afgelasten
Afloëpe – aflopen, langsgaan
Afmake – afrasteren
Afpikke – bezwijken
Afschiête - betalen
Afslôân – afslaan
Afsmère- afsmeren/afslaan
Aftrèje – met afgemeten passen langs iets lopen/ met stappen ongeveer de maat nemen.
Aftroggele - ontfutselen
Aftrüfele – ontfutselen
Afvatte - afnemen
Akkediere – overweg kunnen
Aldörrum – daarom
Alle kiendere – Heilige Onnozele Kinderen(28 dec)
Allennig – alleen
Allerhèllige – feest van allerheiligen
Allerschônste - allermooiste
Allieën – alleen
Alter - altaar
Altieddig –steeds weer
Alwèr – alweer
Alzelèève - altijd
Ammerazie – toestand
Ammezuur – mond of mondstuk bij blaasinstrument
Ân – aan
Ânbieje – aanbieden
Ânbrââne - aanbranden
Ândegang – begonnen/bezig
Andersum – andersom
Andiêvie – andijvie
Ândoen – aandoen/opstappen/vertrekken
Andölle/andrölle – zachtjes aan verder gaan
Ânèn – aan elkaar
Ândrinke- drinken tot alles op is
Ânète – teveel eten
Angekomme - gearriveerd/dikker geworden
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Angemakt – aangemaakt/last hebben van
Ângeschote- beetje dronken
Ângespanne – begin mee gemaakt
Ângetrokke – aangekleed/ zich aangetrokken
Angewèn - Gewoonte/ aanwensel
Ângaon – aangaan/vertrekken/
Anhawent – steeds maar weer
Anhisse - ophitsen
Anlowepe – te voet vertrekken
Anreije – vertrekken(voertuig met motor)
Ânt - aan het.
Antaal – aanspraak
Antuuge – het paard het tuig aandoen
Ânnum – aan hem
Ânnut – aan het
Ânspoweke – met veel bravour aankomen
Ântèkene - in ondertrouw gaan
Anvare – aanrijden
Ânvoere – met paard en wagen brengen
Anwerk - begin
Ânzwingele – aandraaien van een motor
Aozen- naar iets uitzien
Arig - vreemd
As – als
Âôs – aas(kaartspel)
Âôvend - avond
Âpke - aapje
Askruuske/Assekruuske – askruisje (op Aswoensdag)
Âssie – als hij
Assitekt – architect
Aster – als er
Astnie - als het niet
Auws - binnenstebuiten
Avvecôôt – advocaat(rechtsgeleerde)/ advocaat(drank)
Avvesieren – voortmaken,opschieten
Awèr – alweer
Aawwen hor – knorrige oude man
Aaw/ awwer/awst - oud/ouder/oudst
Awwerdom – ouderdom
Awwer - leeftijd
Âzzik - als ik
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HEEMKUNDEKRING “ST.TUNNIS IN OELBROECK”
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