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Sint Tunnis in de landelijke krant
Sint Anthonis haalde afgelopen tijd twee keer de landelijke
krantenkoppen. Soms ben je daar dan trots op, maar soms
is het ook wat beschamend. In de Volkskrant van 10 oktober
stond onze gemeente bij de 10 beste plaatsen in Nederland
om te wonen. De rust, veiligheid, de natuur, maar vooral het
gemiddelde inkomen en vermogen geven je een levenslange
voorsprong.
Maar er zijn meer redenen om Sint Tunnis te koesteren. Iedereen heeft er zo zijn eigen redenen voor. Belangrijk is echter wel
dat we blijven werken aan een mooi, leefbaar dorp. Dat we
oog hebben voor elkaar en ieders welzijn.
De tweede krantenkop waarin Sint Anthonis pronkte, was wat
minder vleiend. Onze burgemeester was niet te zien in de landelijke Sinterklaascampagne. Het mailtje van de tv-producer
was in de mailbox van een zieke collega blijven hangen. Gelukkig heeft burgemeester Marcel Fränzel het weten te herstel-

len en zie bovenstaande foto: dit is slechts een klein deel van
de tekeningen die nog net op tijd bij de Sint zijn afgeleverd.
Gelukkig maar.
December, feestmaand. Maar dit jaar heel anders dan we
gewend zijn. De coronamaatregelen leiden tot kleinere gezelschappen, minder onderling bezoek en contacten. Laten we
dat maar doen voor het ‘goede doel’, namelijk een goed en gezond 2021. Ik kijk er nu al naar uit.
Fijne feestdagen voor u allen en ieder die u dierbaar is!
Namens de redactie van Trots Sint Tunnis,

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis
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juist nu met een warme kerstgroet in de vorm
van een wenskaart of leuk presentje.
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Je vindt bij ons een mooi assortiment kerst of wenskaarten
en een ruime keuze aan cadeautjes voor jong en oud.
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Comfortabele 2,5- + 3 zitsbank LEVI uitgevoerd
in Bull microleer. In veel stof- en leerkwaliteiten
leverbaar. Leverbaar in verschillende
opstellingen. Ook leverbaar als relaxbank.
Nu als speciale
aanbieding:
2,5 en 3-zitsbank

1999,-*

Uiteraard kunnen wij de verzending verzorgen via postnl
in binnen en naar het buitenland.
Iedereen een fijne feestmaand
toegewenst in goede gezondheid.

*sierkussens en hoofdsteunen zijn optioneel

Team: de DorpShop

MAATWERK IN ZITCOMFORT
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Cadeaubonnen

COMFORT
Lepelstraat 12, Sint Anthonis 0485-769049 DorpShop.nl -

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

Ma - Vrij 9:00 tot 18:00
Zaterdag 9:00 tot 16:00

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis
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Kampioenen en een onderscheiding bij het St. Antoniusgilde
Het St. Antoniusgilde kon op zondag 27 september, ondanks alle beperkingen én coronaproof, het afsluitende
toernooi kruisboog op wip laten plaatsvinden. Een kleine
maand later ontving gildelid Pierre van den Berg een onderscheiding.
Na een spannende wedstrijd met een zinderende finale won
Thijs van Tilborg de beker van het jaarlijkse toernooi. Thijs
doorbrak hiermee de jarenlange hegemonie van Rinie Bloemen bij dit evenement. Rinie behaalde wel de eerste plek in de
(verkorte) zomercompetitie wipschieten.
Sinds oktober zijn alle wedstrijden en activiteiten van het gilde
in verband met de coronamaatregelen weer stilgelegd. Hopelijk kunnen de gildeleden elkaar over niet al te lange tijd weer
treffen.
Op zondag 24 oktober toog een delegatie van de NoordBrabantse Federatie van Schuttersgilden naar de woning van
gildelid Pierre van den Berg. Daar kreeg Pierre door federatievoorzitter Jos Verbeeten en kringvoorzitter Karel van Soest een
onderscheiding uitgereikt. Pierre kreeg deze onderscheiding
voor zijn grote inzet voor ‘de Gildetrom’, het magazine voor de
Brabantse schuttersgilden dat elk kwartaal door duizenden
gildebroeders en -zusters wordt gelezen. De onderscheiding
werd Pierre geheel coronaproof opgespeld door zijn echtgenote Truus. Een welverdiende onderscheiding!

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aanhuis verspreid in Sint Anthonis.
Redactie: Ellen van den Berg, Judith Driessen, Jos van
Duren, Monique Gerrits, Ronald Korsten, Hella Kuijpers,
Henny Lenkens, René Teunissen, Rian Weemen
Het digitale archief vindt u op www.trotssinttunnis.nl
Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uitgave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via
e-mail:
redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)
Met dank aan:
Stefan Theunissen (SPG Photos), alle vrijwillige bezorgers

Feest bij het gilde: Thijs van Tilborg won het toernooi kruisboog
op wip en Pierre van den Berg ontving een onderscheiding.

Interessepeiling zonnepanelen
In maart 2019 heeft de dorpsraad een zeer succesvolle
Energiebeurs gehouden. Er was toen veel belangstelling
voor een collectief zonnepaneleninitiatief. Helaas kwam
er daarna een kink in de kabel: de teruglevering van
stroom aan het netwerk werd geblokkeerd.
Er was simpelweg onvoldoende capaciteit om de opgewekte stroom terug te kunnen leveren aan het elektriciteitsnet
voor herverdeling onder de huishoudens. Nu is er (heel) misschien een nieuwe mogelijkheid om over te schakelen op
zonnepanelen. En die is voor iedereen geschikt, dus ook voor
huurwoningen en ‘verkeerd’ liggende daken. Daarom houdt
de dorpsraad nu een interessepeiling. Heeft u interesse om
in de toekomst in te tekenen voor collectieve
zonnepanelen, laat het
de dorpsraad dan even
weten. Bij voldoende
belangstelling gaat de
dorpsraad haar best
doen u alsnog te helpen uw energiegebruik
duurzaam te maken. Mail
uw naam en stroomjaarverbruik naar info@
dorpsraadsinttunnis.nl. U
wordt dan op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.

Nieuwjaars
borrel
1 januari 2021
geen
“bol”
aan

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl
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www.arts-verzekeringen.nl
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De redactie wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!
Als redactie van Trots Sint Tunnis hebben we het afgelopen
jaar met veel plezier en enthousiasme ons nieuwe dorpsblad
uitgebracht. Ook in 2021 zetten
wij ons graag weer voor 100%
in om elke maand een mooie
uitgave bij u op de deurmat te
laten vallen. Wij wensen u fijne
feestdagen en alle goeds voor
het nieuwe jaar!
Op de foto de voltallige redactie,
van links naar rechts: Ronald
Korsten, Rian Weemen, Ellen
van den Berg, Judith Driessen,
Jos van Duren, René Teunissen,
Hella Kuijpers, Monique Gerrits
en Henny Lenkens.

Adventsactie 2020: akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo
De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit jaar
het project ‘Akkers voor ontheemde gezinnen in DR
Congo.
In het Masisi-gebied in de Democratische Republiek Congo
leven 20.000 ontheemden die zijn gevlucht voor extreem
geweld. Zij hebben een enorm gebrek aan voedsel. De parochie wil de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit de 50 meest kwetsbare
gezinnen. Zo krijgen deze gezinnen de beschikking over
gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De

Oproep: Rubriek

‘Lief en leed’

In de rubriek ‘Lief en Leef’ willen we u de mogelijkheid geven
om zowel blij als droevig nieuws te delen. Denk hierbij aan
een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
Bij geboorte vermelden we in ons blad de naam, geboortedatum en de naam van de trotse ouders. Bij huwelijk de
namen, datum en eventueel jubileumjaar. Bij jubileum het
jubileumjaar en de reden van het jubileum. Bij overlijden de
naam, leeftijd en overlijdensdatum. Een ‘Lief en leed’-bericht
kan alleen door uzelf of directe familie worden ingediend.
U kunt dit mailen naar redactie@trotssinttunnis.nl.

lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld.
Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die
training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.
U kunt dit project steunen door een gift over te maken op:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v.
‘Adventsactie 2020 parochie Maria Moeder van de Kerk St
Anthonis’. U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in de kerken in Sint Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en Westerbeek. De actie loopt
van 28 november tot en met 26 december. De parochie bedankt u bij voorbaat van harte voor uw bijdrage.

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

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS
WWW.FRIENDSHORECA.NL

www.kempenkuppers.nl
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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’.

Sint Tunnis is Trots op: Jan Daamen
Op 12 november belde Joep Baltussen aan op de Bremheuvel, met bloemen en de inmiddels bekende Trots-duim. Jan
Daamen deed open. Aanleiding voor deze verrassing: Jan

staat al 25 jaar iedere donderdagochtend klaar voor de Sinttunnisse kinderen om te brigadieren. Mede dankzij
zijn inzet kunnen deze kinderen al 25 jaar veilig de Breestraat
over. Maar daar houdt het vrijwilligerswerk van Jan niet mee
op. Hij zat in het kerkbestuur en helpt nog altijd mee met de
technische zaken rondom de kerk. ‘s Winters helpt Jan mee bij
de opbouw van de kerststal op de Brink. Ook de fietspaden
en fietsknooppunten in de regio worden door hem onderhouden, door bijvoorbeeld het schilderen en vervangen van
de paaltjes. Om de zes weken bezorgt Jan maaltijden voor
ouderen in de gemeente met het tafeltje-dek-je-initiatief.
Ook is hij bezorger voor het maandelijkse KBO-ledenblad,
ondanks dat hij zelf bijna nooit naar ledenactiviteiten gaat.
Tot slot gaat Jan langs de deuren om te collecteren. Als Jan
kan helpen, dan doet hij het. En dat mag beloond worden.
Jan, hartelijk dank!

NL-Doet-Actie van KBO Sint Anthonis bij Op ‘t Hoogveld
De activiteitenwerkgroep van KBO Sint Anthonis nam
in september het initiatief om aan de NL Doet-middag
- in maart uitgesteld vanwege corona - een andere
inhoud te geven.

Het team van zes leden van deze werkgroep ging zelf aan
de slag en sierde 130 glazen potten op. De plaatselijke bloemist ondersteunde de activiteit, zodat een leuke, vrolijk opgesierde vaas met bloemen erin afgeleverd kon worden bij
alle bewoners in het verzorgingshuis en bij de bewoners
van de aanleunwoningen.
Op 22 oktober kwamen de materialen naar het parkeerterrein voor en het zomerterras achter het verzorgcentrum, zodat de bewoners vanuit binnen de voorbereiding konden
bekijken.
De vrijwilligers van het KBO-bestuur en de KBO-activiteitengroep schikten de bloemen in de mooie vazen. Helaas viel
daarbij de hele middag de regen uit de hemel!
In het zorgcentrum werden de vazen uitgereikt door de
contactpersoon van de KBO Gerry Janszen en de mensen
in de aanleunwoningen werden verrast door de leden van
de werkgroep. De vazen werden enthousiast in ontvangst
genomen. Gerry Janszen bedankte namens Op ‘t Hoogveld
iedereen die heeft meegeholpen van harte voor deze leuke
actie. En nu maar hopen dat er snel een einde aan de coronatijd komt!
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Alternatieve start carnavalsseizoen op 11 november
In verband met de coronacrisis kunnen de Zeikmeiken het komende carnavalsseizoen helaas niet zo vieren als normaal. Dit
jaar is er ook geen nieuwe prins van D’n Uutlaot uitgekomen;
de carnavalsvereniging is blij dat prins Bas d’n Urste de scepter
nog een jaartje langer wil zwaaien. D’n Uutlaot is druk bezig
met het opzetten van alternatieve activiteiten, waarover alle
Zeikmeiken nog worden geïnformeerd. Houd de berichten in
de gaten!

Trots-sponsor worden of adverteren?
Vindt u het ook fijn dat er elke maand een dorpsblad
op de deurmat valt bij de inwoners van Sint Anthonis?
Draag dan 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! Stuur vrijblijvend een e-mail
naar adverteren@trotssinttunnis.nl, dan informeren
wij u over de mogelijkheden!

Om de Elfde van de Elfde niet
zomaar voorbij te laten gaan,
werd ook een alternatieve vorm
gevonden om het carnavalsseizoen symbolisch te openen. Op
woensdag 11 november hees de
voorzitter van D’n Uutlaot, William van der Heijden, de Uutlaotvlag voor het gemeentehuis op
de Brink (zie foto). Dank aan het
gemeentebestuur dat D’n Uutlaot deze handeling op deze centrale plek in de dorpsgemeenschap mocht uitvoeren!
Onder het motto ‘Hangt um
buute’ hesen ook vele Zeikmeiken op 11 november de Uutlaotvlag. Samen voelen vele inwoners zich deze tijd verbonden
door het carnaval. De komende maanden zal D’n Uutlaot regelmatig aandacht schenken aan deze verbondenheid.

Column | Biblioplus

Lezen, lezen, lezen!

Kerstarrangement
Bruur Culinair biedt tijdens de kerstdagen de oplossing
om er een geslaagd en smakelijk kerstdiner van te maken!
Wij bieden op kerstavond, 1e kerstdag en 2e kerstdag
een luxe kerstafhaalmenu aan.
Deken Kerssemakersstraat 2, Sint Anthonis | 06-21210182
info@bruurculinair.nl | www.bruurculinair.nl

Dinsdagavond 17 november, op het puntje van de stoel,
zit ik bij de buis, duimen draaiend. Mogen we open of moeten we een ‘ Afhaalbieb’ blijven?
Gelukkig, het hoge woord is er uit: ook de bibliotheken mogen weer open na veertien dagen verplichte rust. Rust?! Nee
dat was er niet bij, achter de schermen werd er hard gewerkt om tegemoet te komen aan alle reserveringen die, na
een mailbericht, voor de lezers klaar lagen.
Want als we ook niet meer zouden mogen lezen, wat
blijft er dan nog over? Het huis opknappen? Dat is een
keer gedaan, denk dat veel woningen er nog nooit zo spik
en span hebben uitgezien. En ook de tuin is dankzij het
mooie weer vast al winterklaar.
De hele dag gekluisterd aan de buis? Daar word je ook niet
vrolijk van. Of die legpuzzel van duizend stukjes proberen
te voltooien? Allemaal zaken waar we – in deze voor velen
van ons ‘werkeloze’ periode – onze dagen mee vullen.
Wat een weelde dat er dan het boek is. Je wanen in een
andere wereld, een wereld vol spanning, avontuur of
romantiek: het maakt niet uit. Als we het nú maar even
kunnen vergeten! Een loopje naar de bieb op maandag-,
dinsdag- of donderdagmiddag helpt daarbij een handje.
De lener is gelukkig weer welkom!
E.V.
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Er komt weer een kerststal op de Brink!
Na overleg met de gemeente is besloten dat het St. Antoniusgilde op 11 en 12 december de kerststal op de dorpsbrink weer op kan bouwen.
Het St. Antoniusgilde is uiteraard blij dat deze inmiddels al vele
jaren bestaande traditie het dorp niet wordt afgenomen door
de coronacrisis. Sterker nog, de kerststal is juist in een tijd waarin iedereen in zijn of haar mogelijkheden al zo wordt beperkt,
een mooie plek om tijdens de kersttijd te bezoeken. Reden te
meer om de kerststal in al haar glorie weer op de Brink op te
bouwen!
Helaas zullen er vanwege corona dit jaar geen activiteiten
plaatsvinden bij de stal. Geen muziekoptredens, geen georganiseerde groepsbezoeken en ook niet de druk bezochte
kerstavond op de Brink aansluitend aan de herdertjesviering
in de kerk. Ook de soepverkoop kan dit jaar jammer genoeg
niet doorgaan. Maar de stal zelf zal, zoals u gewend bent, elke
dag (behalve oudjaarsdag) open zijn van 9.00 tot 21.00 uur. Het
gilde vraagt u om tijdens uw bezoek rekening te houden met
de geldende coronamaatregelen, zoals het maximaal aantal
mensen dat bij de stal aanwezig mag zijn en vanzelfsprekend
om voldoende afstand van elkaar te houden. Het gilde wenst
iedereen een fijne kersttijd!

Van Hulst Wonen: een begrip in Sint Tunnis
In 1939 begonnen opa en oma Van Hulst met de verkoop van (ook zelf getimmerde) bedden. In de loop van de tijd kwam
daar woningtextiel bij. Tegen de tijd dat Harrie en Lenie de zaak overnamen in 1965, werd de verkoop uitgebreid met
meubels en relaxfauteuils. John en Anita kwamen er bij in 1998.

John en Anita in hun winkel aan de Peter Zuidstraat.

John en Anita vertellen: “Nog steeds vindt u bij ons uw complete woninginrichting. Vanaf het allereerste begin heeft maatwerk en service hoog in het vaandel gestaan. De meet- en
montageservice neemt de klant veel werk en zorgen uit handen. Het assortiment houden we compleet en actueel.
Dus... moet ook de winkel met de tijd mee. We gaan de winkelruimte uitbreiden vanaf januari. Daarom gaan we deze maand
al beginnen met de verbouwingsopruiming. Mede omdat
we met een aantal nieuwe leveranciers in zee gaan, kunnen
we hoge kortingen geven op het huidige assortiment, onder
andere banken, fauteuils, tafels, kasten, bedden en sfeervolle
decoraties.
Volgt u ons al op Facebook? Neem zeker eens een kijkje op
onze website, www.vanhulstwonen.nl! Uiteraard kunnen we
ook een afspraak maken bij ons in de winkel of bij u thuis,
volgens de geldende RIVM richtlijnen. Dit alles om ons motto
waar te blijven maken: kwaliteit en service!”

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:
VAN ONTWERP
TOT REALISATIE
www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl

www.autobedrijfzegersbv.nl

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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De tiende maand
In oude tijden begon het nieuwe jaar in maart. De lentemaand
met de groei van gewassen op het land gaf voedsel voor de
mens en was fundamenteel als begin van het leven. Vanaf
maart was december de tiende maand; het Latijnse woord
decem is tien. Later werd de lange winterperiode gesplitst in
de maanden december, januari en de schrikkelmaand februari. December kreeg en krijgt van mij inderdaad een tien als
het om de gezelligheid gaat. Ga maar na: Sinterklaas op 5 december, Kerstmis op 25 december, vroeger nog Onnozele Kinderen op 28 december met de jongens een dag als heer in het
zwarte pak met pet of hoge hoed, de meisjes als mevrouw met
jurk en poffer en de jongste van het gezin mocht het dagmenu
bepalen. Oudejaarsavond met oliebollen en knalerwten of
sterrenflikkers en dan nog de jaarwisseling. Een veelheid van
bijzondere momenten met kerstvakantie en soms sneeuw- en

11

ijspret.
Dat is anno 2020 duidelijk veranderd en niet alleen door de
corona. Sinterklaas wordt door de Zwarte Pieten discussie en
de problemen rondom de katholieke bisschopsmijter danig
als het feest voor kinderen ontsierd. Er wordt nu tijdelijk een
geheime aankomst in Nederland geregeld om demonstraties
en uiteraard het coronavirus te voorkomen. Van Kerstmis met
de herinnering van een eensgezinde religieuze dorpsbeleving
met onder andere de nachtmis is geen sprake meer en de
kerstboom wordt in openbare gebouwen ter discussie gesteld.
Onnozele Kinderen is al lang vergeten en de Oudejaarsviering
dient om veiligheidsredenen in verband met onverantwoord
vuurwerk beperkt te worden. De jaarwisseling, vaak met een
groep vrienden, dient deze keer, ook al is het terecht, anders en
met een beperkte groep gevierd te worden.
Voor Sint Anthonis komen er nog extra, hopelijk alleen dit jaar,
beperkingen bij: geen BrinkEvent, geen dorpsquiz Kwizzut
op 27 december en de nieuwjaarsborrel van de dorpsraad in
MFA Oelbroeck met het cabaret van NIKS wordt deze nieuwjaarsdag ook niks. Ondanks al deze blijvende en tijdelijke veranderingen blijft december nog steeds een feestelijke maand
met vooral gezins-, familie- en vriendenbijeenkomsten, zij het
tijdelijk op beperkte schaal, waarbij het speciale Nederlandse
woord ‘gezelligheid’ blijft.
mama

Takenpakket leden Dorpsraad Sint Tunnis: wat doen zij wel en wat niet?
Leden van Dorpsraad Sint Tunnis krijgen geregeld vragen
en opmerkingen en soms zelfs advies over onderwerpen
die inwoners van ons dorp bezighouden. Dat is logisch,
want de dorpsraad is de schakel tussen de inwoners en
de gemeente. Daar waar de dorpsraadleden dat kunnen
proberen ze mee te zoeken naar een oplossing, maar de
eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er kwesties zijn
waarbij de dorpsraad geen partij kan en wil zijn. Een korte
toelichting.
Dorpsraad Sint Tunnis, opgericht in 1996, bestaat uit vrijwilligers die er naar streven samen en belangeloos de algemene belangen van de inwoners te behartigen. Uitgangspunt
is daarbij het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving. Daarbij is de dorpsraad gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de
inwoners. De dorpsraad is geen politieke partij en bedrijft
ook geen politiek. Ook is de dorpsraad geen loket van de
gemeente.
Taken
Om helderheid te geven over waarvoor u terecht kunt bij Dorpsraad Sint Tunnis staan hier de taken nog een keer op een rij.

De dorpsraad:
• geeft gevraagd en ongevraagd advies over de leefomgeving;
• functioneert als klankbord voor gemeente en maatschappelijke organisaties;
• verzorgt de communicatie tussen de gemeente en het
dorp;
• stimuleert de samenwerking en maken afspraken met partners in het dorp;
• denkt mee bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen in
het dorp.
Niet-taken
Tegenover het pakket van taken waar Dorpsraad Sint Tunnis
zich mee bezighoudt, staan ook onderwerpen die niet in het
takenpakket behoren. Zo behoort de afhandeling van klachten over de openbare ruimte of het gedrag van inwoners niet
tot de taken. Meldingen die hier betrekking op hebben, kunnen worden ingediend bij de online app: Verbeterdebuurt.nl.
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar de gemeente bellen:
(0485) 388 888. Uw klacht of opmerking wordt direct ingevoerd en is vervolgens op de gemeentelijke website te zien.
Uiteraard kunt u uw melding ook persoonlijk doen in de publieksruimte van het gemeentehuis.

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.
Hypotheek

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

tel: 0485-451040
www.verheijen-wanroij.nl

www.harrieentoon.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl
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Wat is een dorp zonder verenigingen? Een organisatie die meestal gerund wordt door vrijwilligers, waar leden hun hobby of sport kunnen 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.

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

KLE-ZA-TRO

Activia gaf de pen door aan vogelvereniging KLE-ZA-TRO. Ik zit
aan tafel met de voorzitter van deze vereniging Huig Varkevisser en vicevoorzitter Piet van der Zanden. Ik stel meteen de
vraag waarnaar ikzelf het meest nieuwsgierig ben:
Waarom word je lid van een vogelvereniging?
“Je wordt vooral lid van de vereniging omdat het houden en
kweken van vogels van allerlei verschillende pluimage je hobby is. Daarnaast mag je volgens de wet alleen Europese en beschermde (Cites) vogels in bezit hebben die geregistreerd zijn
met goedgekeurde ringen. Ben je lid van een vereniging dan
kun je automatisch deze ringen bestellen.”
Hoeveel leden telt de vereniging?
“De vereniging is opgericht in 1962. In de jaren negentig telde
de vereniging 76 leden. Op dit moment telt de vereniging 54
leden, afkomstig uit 24 dorpen in het Land van Cuijk en omgeving. De gemiddelde leeftijd is 63 jaar. Dat baart ons soms wel
zorgen, hoewel ons jongste lid 19 jaar is.”
Wat biedt de vereniging aan zijn leden?
“Je bent vooral veel zelf bezig met het kweken van je vogels.
Het tweede weekend van november organiseren we onze
jaarlijkse vogeltentoonstelling. Ook kun je als lid zijnde mee
doen aan regionale, nationale en internationale vogeltentoonstellingen.” Piet vertelt vol trots dat hij met één vogel zelfs internationaal kampioen is geworden, natuurlijk zijn er meerdere
leden die deze prijs gewonnen hebben. “Deze tentoonstellingen kun je zien als een wedstrijden met een jury. Deze wedstrijden bestaan meestal uit drie groepen: Kanaries, Tropen en
Kromsnavels. Daar komt ook de naam: ‘KLEur- ZAng- TROpen’
van de vereniging vandaan.”
Hoe heb je invloed op de winkans van een vogel?
“Dit begint al met het koppelen van de juiste ouders, deze
bepaalt de kwaliteit van het jong. Een vogel is ook makkelijk
voor de gek te houden dus de broedtijd van de ouders kun
je als kweker bepalen door te spelen met licht, waardoor het
jong bijvoorbeeld op de tentoonstelling op kleur en volgroeid
is. Daarnaast speelt de opvoeding van de vogel een grote rol.
Door bijvoorbeeld de kooi op verschillende plekken te plaatsen en vaak langs te lopen, leert de vogel om te gaan met
stress en gaat deze zich rustiger gedragen. Er komt dus veel bij
kijken om een goede vogel te kweken...”

De volière bij Op ‘t Hoogveld waar KLE-ZA-TRO bij betrokken is.
Werken jullie samen met andere verenigingen in Sint Tunnis?
“Als vereniging krijgen we veel ondersteuning van de plaatselijke en regionale middenstand, dus wilden we iets terugdoen.
Bij ons 50-jarig bestaan hebben we een actie gehouden voor
een volière bij Op ‘t Hoogveld. Deze wordt door mensen uit
Sint Tunnis bijgehouden en gecoördineerd door KLE-ZA-TRO.
Ook werken we tijdens de tentoonstelling samen met Activia,
judovereniging Kodokan en het MFC.”
Wat moeten we nog weten?
“Als je plezier hebt in het houden en kweken van vogels is het interessant om lid te worden. Je krijgt contact met andere kwekers
waardoor je meer kennis krijgt van het houden en kweken van
de soort vogel die je hebt. Daarnaast ben je verzekerd van ringen.
In de toekomst mag je waarschijnlijk geen vogels meer in huis
houden zonder dat deze een juiste gesloten ring om heeft.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Aan Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck.”
KLEZATRO was voor mij de aanleiding om deze rubrieken te
gaan schrijven, omdat ik nieuwsgierig was naar wat deze vereniging doet. Ik herinner me nog wel dat ik vroeger een kleurplaat kleurde en deze op de tentoonstelling in de Hoefslag zag
hangen, tussen de andere kleurplaten. Je kon een prijs winnen
en kreeg altijd een mandarijn. Maar wat houdt lid zijn van deze
vereniging in? Deze vereniging is ontstaan vanuit een hobby.
Vandaag heb ik ervaren dat het zelfs meer is dan een hobby,
het is een hele grote passie.
Contactgegevens KLE-ZA-TRO
https://klezatro.jouwweb.com | klezatro@gmail.com

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

www.hjmtuinenmeer.nl

Visie vanuit

www.htbaccountants.nl

• accountancy
• fiscale advisering
• (salaris) administratie
• advies en begeleiding
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Anita Kroef lanceert haar eerste boek: ‘Bloedzuster’
Toen Anita Kroef uit Sint Anthonis op de basisschool ’iets met literatuur te gaan doen’ als beroepsadvies kreeg, bleef dit
lang een gekoesterde droom voor haar. Maar druk met privé en werk verdween het schrijven van een boek naar de achtergrond. Het bleef bij korte verhaaltjes schrijven en het lezen van boeken. Totdat ze in het voorjaar van 2019 onverwacht
zonder werk kwam te zitten. Niets doen was geen optie en ze besloot haar droom werkelijkheid te laten worden. Ze ging
zich verdiepen in het schrijven van een boek. Op 28 november 2020 was de lancering van haar eerste boek BLOEDZUSTER.
Door Judith Driessen
Anita is met recht trots op haar boek. Ze vertelt graag hoe het
verwezenlijken van deze droom tot stand kwam. “Mijn voorliefde voor Zuid Afrika, het land waar het boek zich gedeeltelijk afspeelt, is vooral ontstaan door het lezen van boeken van
Wilbur Smith en door de vele reizen daarheen. Voor mij was
het meteen duidelijk dat het boek zich zowel in Nederland als
in Afrika moest afspelen. Ik ben me via internet eerst praktisch
gaan oriënteren. Hoeveel woorden gebruik je voor een boek?
Na hoeveel woorden moet het echt spannend worden bij een
thriller? Enzovoorts. In mijn eigen leven gebeurde op dat moment zoveel, dat ik vaker een sprong in het diepe moest maken. Die omstandigheid, samen met een krantenartikel dat ik las
over Afrika, zorgde voor het begin van het boek. Ik schreef een
samenvatting en heb de karakters uitgedacht. Gedurende het
schrijven begonnen de hoofdpersonen te leven en ontwikkelde
het verhaal zich. In die periode zag ik een uitnodiging voorbij
komen voor een uitgeversdag. Ik wilde het boek niet in eigen
beheer uitgeven en wilde graag begeleiding omdat het in één
keer goed moest zijn. Op die uitgeversdag kon je speeddaten
en jezelf promoten bij verschillende uitgevers. In december
kreeg ik een e-mail van de uitgever dat ze met mij in zee wilden.
Toen het script af was heb ik het in mijn eigen omgeving door
drie mensen laten lezen. Vervolgens is het naar de uitgever gegaan. Daar werd het gecontroleerd op meerdere punten. Kan
het wat je vertelt over dat personage met dat karakter? Kloppen
de zinnen? Hoe deel je de alinea’s in? Welk lettertype gebruik je?
Er wordt door een professional een cover van het boek gemaakt.
Gedurende dit proces heb je inspraak en word je overal bij betrokken. Anderhalf jaar later was mijn boek af.”
‘Bloedzusters’ is op 28 november gelanceerd. Normaal gesproken zou dit gebeuren in een theater in Woerden, maar door corona is dit helaas online gebeurd. Het boek is overal te koop. Bij
alle boekhandels in Nederland, zowel in de winkels als online.

(portretfoto Anita Kroef: Jeroen Mies Fotografie)
Ook bij onze eigen Dorpshop in Sint Tunnis en bij Van Dinter
en Primera in Boxmeer ligt hij in de schappen. Ontzettend trots
mogen we zijn dat een inwoonster van Sint Tunnis haar boek
heeft uitgegeven. Een lang gekoesterde droom van Anita gaat
hiermee in vervulling en hopelijk zal dit boek niet het laatste zijn
wat we van haar mogen lezen.
Bloedzuster is een spannende thriller over de zoektocht van de
Noord-Brabantse Samantha naar haar vermiste hartsvriendin Noor
in het onbekende en gevaarlijke, maar geweldig mooie Zuid-Afrika.
Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het steeds onwaarschijnlijker dat
Noor nog in leven is. Dan ontdekt Samantha dat haar vriendin iets
op het spoor was, maar hoe meer ze te weten komt, des te gevaarlijker het wordt. Lukt het haar Noor op tijd terug te vinden?

Nieuwe minibieb in Sint Anthonis
Sinds eind oktober is Sint Anthonis een minibieb rijker! De Sint Tunnisse
Minibieb is gevestigd aan de Noordkant bij huisnummer 20. U kunt hier
gratis boeken lenen en ruilen. Uiteraard mag er ook een boek meegenomen worden zonder ruilen. Wel is het fijn als bezoekers ook voor anderen
nog iets te kiezen over laten. De minibieb is te vinden op Facebook: www.
facebook.com/De-ST-Tunnisse-minibieb en op Instagram: de_sttunnisse_
minibieb.
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Intentieovereenkomst woningbouw Oelbroeck én dorpscentrum
De gemeente Sint Anthonis en Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling BV Sint Oedenrode hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van woningbouw in het plangebied Oelbroeck te Sint Anthonis.
De overeenkomst omvat de ontwikkeling van circa 25 woningen in het gebied Oelbroeck, met name voor jonge gezinnen
en senioren. De verwachting is dat begin 2021 de definitieve
samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst worden
gesloten en de aanpassing van het bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht. Het haalbaarheidsonderzoek is
inmiddels afgerond. De komende periode worden aanvullende onderzoeken gedaan en worden de werkzaamheden voor
het bestemmingsplan verder vormgegeven.
Met deze ontwikkeling speelt de gemeente Sint Anthonis in
op de vraag naar betaalbare en levensloopbestendige woningen in Sint Anthonis. Over de concrete invulling zal met de
omwonenden worden gesproken zodra deze bekend is. Indien het proces rondom het bestemmingsplan en de verkoop
voorspoedig verloopt, start de bouw in 2021/2022.
In de intentieovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over
de wijze waarop Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling BV
een bijdrage gaat leveren aan de transformatie van een gedeelte van het centrum van Sint Anthonis. Deze afspraken
zullen de komende periode worden uitgewerkt in concrete
afspraken.
Wethouder Bollen zegt dat de komende periode een aantal

De ondertekening van de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouw in het plangebied Oelbroeck.
puzzelstukjes op de juiste plaats gaan vallen om daarmee
te voldoen aan de gemeentelijke ambities op het gebied
van woningbouw en ontwikkeling van het centrum van Sint
Anthonis.

RegioBank: al 100 jaar een vertrouwd gezicht in jouw buurt
Grote banken sluiten hun kantoren, terwijl veel mensen
juist een bank in de buurt op prijs stellen. RegioBank is zo’n
bank in de buurt. Een bank waar je door een lokale Zelfstandig Adviseur geholpen wordt. Met een vertrouwd gezicht, die je kent en die weet wat er in de omgeving speelt.

RegioBank vindt lokale voorzieningen, zoals een school, supermarkt en sportclubs belangrijk. Dus ook jouw bank dichtbij.
Persoonlijke dienstverlening met alle gemakken van deze tijd:
dat is wat klanten waarderen. In een recent onderzoek van de
Consumentenbond scoort RegioBank alweer voor het vierde
jaar op rij als beste. Ook voor service en voor Internet- én
Mobiel Bankieren krijgt RegioBank de hoogste cijfers van alle
banken. “Persoonlijk contact met tegelijkertijd alle gemakken
van deze tijd”, aldus Maria en Petri van Assurantiekantoor W.
Verheijen te Wanroij.
Assurantiekantoor W. Verheijen is naast Zelfstandig Adviseur
van RegioBank ook een onafhankelijk assurantie- en hypotheekadviseur. Samen met jou zoeken zij naar de meest passende financiering en verzekeringsdekking uit het aanbod van
bekende banken en verzekeraars. Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak: 0485451040 of info@verheijen-wanroij.nl.
Op de foto: het team van RegioBank W. Verheijen.
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Bruur Culinair verzorgt heerlijk dineren thuis
Zoals bekend heeft de coronacrisis een grote impact op de horeca. Restaurants in onze regio zoeken naar mogelijkheden om toch nog aan wat omzet te komen. Natuurlijk wordt daarbij het contact met de klanten enorm gemist. Werken
in de horeca doe je vooral omdat je er plezier aan beleeft dat je andere mensen een leuke avond kunt bezorgen. Dat
betekent dat men voor behoorlijke uitdagingen komt te staan.
Door Ronald Korsten
De broers Guido, Dion en Vince Gerrits zijn opgegroeid aan de
Noordkant. In de Boergondische Tuijn van hun ouders kregen
ze de liefde voor een diversiteit aan groente, fruit en gezond
eten letterlijk en figuurlijk met de paplepel ingegeven. Guido
putte hieruit zoveel inspiratie dat hij de koksopleiding ging
volgen. In 2019 heeft hij de Cas Spijkers Academie afgerond
nadat hij bij diverse sterrenrestaurants de fijne kneepjes van
het vak mocht leren.
In 2019 startte hij samen met zijn broers Dion en Vince een
eigen bedrijf: Bruur Culinair. De broers kozen voor een concept
waarbij het eten naar de klant toe komt. Wat dacht u van Private Fine Dining waarbij een volledig verzorgd diner inclusief
wijnen bij mensen thuis wordt opgediend. Daarnaast zijn er
mogelijkheden voor workshops, een bedrijfsborrel of een feestelijk diner bij bijvoorbeeld een bruiloft. Dion: ”Gasten laten genieten van een perfect verzorgd, op maat gemaakte culinaire
ervaring is waar wij voor staan. In onze ogen is het pas echt
genieten als alles klopt: het gerecht op je bord, de wijn in je
glas, het gezelschap en de sfeer aan tafel.”
Helaas is het door de coronacrisis nu niet mogelijk om bij mensen thuis aan de slag te gaan. Maar daar hebben ze wat op
gevonden. Iedere week wordt een exclusief menu samengesteld dat op vrijdag, zaterdag of zondag kan worden afgehaald.
De gerechten zijn een lust voor het oog en natuurlijk voor de
smaakpapillen. Guido: “We willen de ware restaurantervaring
op de eigen eettafel zien te krijgen”.
Daarnaast biedt Bruur Culinair tijdens de kerstdagen de oplossing om er een geslaagd en smakelijk kerstdiner van te maken. Op kerstavond, 1e kerstdag en 2e kerstdag wordt een luxe

De mannen van Bruur Culinair.
kerst-afhaalmenu aangeboden. Samen met familie en vrienden, of juist voor diegene die het met de kerstdagen zo enorm
verdient. Voor meer informatie zie www.bruurculinair.nl.
Ook andere restaurants in ons dorp hebben de mogelijkheid
om heerlijk eten af te halen. Kijk eens op de websites van:
• De Drie Burgemeesters, www.de3burgemeesters.nl,
0485-384272
• De Bloemenhof, www.villabloemenhof.com, 0485-384585
• Friends, www.friendshoreca.nl, 0485-385045
• Tussen Harrie en Toon, www.harrieentoon.nl, 0485-380024

Zet jouw deskundigheid en ervaring in voor Oelbroeck
Oelbroeck wordt volledig verbouwd. Het wordt mooier, het
wordt functioneler en het wordt gezelliger. Voorjaar 2021 start
de verbouwing en deze is naar verwachting in het najaar van
2021 klaar.
Maar het nieuwe bestuur wil niet alleen het gebouw verbeteren. Er wordt ook aan de slag gegaan met de inrichting,
ICT, sponsoring, gebruikershandboek, een subsidiecommissie en een evenementencommissie. Het bestuur wil daarmee
de hele exploitatie en het beheer naar een hoger plan tillen.
Daarvoor is hulp nodig! Het bestuur zoekt daarom mensen die

op vrijwillige basis willen meedoen in de verschillende werkgroepen die zijn opgestart. Heb je ervaring, kennis of affiniteit
met een van genoemde onderwerpen of MFA Oelbroeck in
het algemeen? En heb je interesse om een bijdrage aan Oelbroeck te leveren? Meld je dan aan door een e-mail te sturen
naar info@oelbroeck.nl met als onderwerp ‘Vacatures werkgroepen’ en laat weten waar je interesse naar uit gaat. Je mag
voor informatie ook bellen met de voorzitter van het bestuur
van Oelbroeck, Ben Fransen: tel. 06-13931659.
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Muziekvereniging Sint Cecilia brengt kerst naar de huiskamer
De coronamaatregelen rond de feestdagen zijn nog onzeker,
veel mensen zijn op zoek naar een passende invulling van
de kerst. Muziekvereniging Sint Cecilia draagt een steentje
bij met een muzikale kerstgroet bij u in de huiskamer.
Normaal gesproken staat de aanloop naar Kerstmis garant
voor een aantal sfeervolle concerten door de verschillende
orkesten van Muziekvereniging Sint Cecilia. Helaas is dit jaar
alles anders. De traditionele concerten in verzorgingshuis Op
’t Hoogveld, in de Sinttunnisse kerk en bij de kerststal op de
Brink kunnen vanwege COVID-19 niet doorgaan. Om u toch
in een fijne kerstsfeer te brengen, presenteert de muziekvereniging uit Ledeacker en Sinttunnis dit jaar een online variant

van haar kerstconcert. Op Eerste Kerstdag om 20.30 uur en
Tweede Kerstdag om 14.00 uur kunt u op Omroep Land van
Cuijk genieten van twee bijzondere kerstconcerten. Alle leden
van Muziekvereniging Sint Cecilia – van jong tot oud – laten
tijdens deze concerten van zich horen, om zo gezamenlijk een
muzikale kerstgroet te brengen. De frequenties van Omroep
Land van Cuijk vindt u op www.omroeplvc.nl.
Met dit volledig coronaproof initiatief hoopt Sint Cecilia haar
warme muzikale klanken in alle huiskamers van het Land van
Cuijk te brengen. Na de kerstdagen zijn de concerten van Sint
Cecilia ook op YouTube te zien. Houd voor meer info de website www.mvsintcecilia.nl en de social-media-kanalen van de
muziekvereniging in de gaten.

Enquête gemeentelijke herindeling

Online info over donorwet

Dorpsraad Sint Tunnis vraagt graag uw aandacht en inbreng
bij de enquête over de gemeentelijke herindeling. Tussen half
november en half december wordt uw mening gevraagd over
tal van zaken die bij de herindeling straks een rol gaan spelen.
Als u dat nog niet gedaan heeft, vul dan de enquête alsnog in.
Denk en praat mee in het belang van de leefbaarheid van Sint
Anthonis.

De geplande bijeenkomsten en presentaties over de nieuwe
donorwet die de dorpsraad samen met KBO Sint Anthonis
hadden willen houden, zijn door de coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Wilt u zich toch nog eens nader laten
informeren, bekijk dan de video’s op de website van de dorpsraad of via: https://vimeo.com/456488846 en https://vimeo.
com/456489326.

Ingezonden

De ‘Pareltjes’ van de Cocon!
Als vrijwilliger bij de Cocon heb ik, samen met mijn collega’s, in
de loop der jaren al heel wat mooie en minder mooie situaties
meegemaakt. Het is heel bijzonder dat wij onze gasten en hun
naasten mogen bijstaan in hun laatste levensfase. Het is niet
alleen het persoonlijk verzorgen van onze gasten, de koffie en
thee, de was en huishoudelijk werk. Nee, het is er te ‘zijn’ en er
te ‘zijn’ als een ‘schaduw’! Wat is het toch fijn om deel uit te
maken van deze prachtige groep mensen die allemaal vanuit
hun HART werken...
Mijn moeder werd plots heel ernstig ziek en werd begin oktober opgenomen in het ziekenhuis, twee dagen later hoorden
we dat er geen behandeling meer mogelijk was en dat ze nog
maar hooguit een paar weken te leven had. De corona sloeg
om zich heen, de regels in het ziekenhuis waren zeer streng.
23 uur per dag naar het plafond staren en één uurtje per dag
visite mogen ontvangen terwijl je op je sterfbed ligt, is onverteerbaar, onmenselijk!
Gelukkig hebben wij bij de Cocon een paar KANJERS van coordinatoren en zij hebben alles op alles gezet. Dankzij hen kon

mijn moeder een paar dagen later overgebracht worden naar
de Cocon om daar in alle rust afscheid te nemen van al haar
dierbaren. Diezelfde avond werd de palliatieve sedatie ingezet
en een paar dagen later is ze al overleden….
Wij zaten echt in een emotionele rollercoaster. Het was fijn om
bij de Cocon te zijn en het voelde vertrouwd en als ‘thuiskomen’
voor zowel mij als ook voor mijn gezin. Ondanks dat ik nu de
dochter van de gast was en via de voordeur binnen kwam...
Ik vind het moeilijk te beschrijven hoe belangrijk op dat moment de vrijwilligers waren, maar ik ga het wel proberen... Het
begrip, medeleven, de kopjes troost, de rust die ze uitstralen,
het respect dat ze tonen, de professionaliteit en vergeet niet:
‘ER ZIJN, ALS ‘N SCHADUW’. Dát zijn de ‘Pareltjes’ van de Cocon!
Mijn dankbaarheid is niet in woorden uit te drukken maar ik
beloof jullie: wanneer ik weer kom werken, dan zal dat met nóg
meer liefde en passie zijn als ooit tevoren!
Een vrijwilligster van Hospice de Cocon
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Dit jaar geen uitreiking ‘Ut Pèèrd

Mantelzorgers in het zonnetje

Jaarlijks gaat de sport- en cultuurprijs naar één van de
genomineerden die op basis van hun bijzondere prestatie op het gebied van sport en/of cultuur voorgedragen
zijn.
“Het is voor de jury telkens een flinke klus om uit die vele
bijzondere prestaties te kiezen”, aldus juryvoorzitter Jos Althuyzen. “Dat doen we natuurlijk met veel plezier. Dit jaar zijn
vanwege corona de competities, evenementen, tentoonstellingen en dergelijke allemaal vroegtijdig afgebroken of ze
hebben zelfs helemaal niet door kunnen gaan. We hebben
daarom besloten dat de uitreiking van de sport- en cultuurprijs Ut Pèèrd over te hevelen naar volgend jaar.”

Vrijdag 13 november bezorgden een tiental vrijwilligers
borrelplankjes bij de mantelzorgers in de gemeente Sint
Anthonis. Dit in het kader van de Dag van de Mantelzorg.
Mantelzorgers voor wie de coronatijd sowieso extra zwaar
is. Wethouder Poel van Sociale Zaken: “Een klein gebaar van
dank voor onze mantelzorgers en voor het belangrijke en betrokken werk dat jullie doen”.

Afspraak maken bij gemeente
kost geen geld!

De trofee van Ut Pèèrd wordt volgend jaar weer uitgereikt.

Op allerlei legale en illegale manieren proberen mensen geld
aan u te verdienen. Dus let altijd heel goed op! Er zijn oplichters die zeggen dat het maken van een afspraak bij de
gemeente geld kost. Voor het maken van een afspraak wordt
dan zomaar 20 euro in rekening gebracht. Of die afspraak
daarna gemaakt wordt, is ook niet eens zeker. U kunt de gemeente gewoon bellen voor een afspraak. Zonder kosten.
Vertrouwt u het niet? Bel dan even met de gemeente, bereikbaar op (0485) 38 88 88.

Belangrijke contactgegevens en websites
Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3 | Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl
www.verbeterdebuurt.nl
www.samensintanthonis.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
Politie
tel. 0900-8844
Alarmcentrale: tel. 112
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In memoriam: Harry van Raaij
Onlangs hebben we het trieste bericht ontvangen dat onze
grote vriend en zeer betrokken oud Sint-Tunnissenaar Harry
van Raaij op 84-jarige leeftijd is overleden.
Harry was onze hoofdrolspeler in de film ‘Meer léve in Oelbroeck’ en was onze penningmeester in de prachtige jaren dat
‘‘t Sint Tunnisse Metworstpéérd’ furore maakte.
Zijn grootse uitstraling, zijn bekende verschijning en aanstekelijke humor hebben zeker flink bijgedragen aan enorm veel
plezier voor de vele leden.
Harry opende voor ons deuren, zoals onder andere bij Barbara
Barend en Anky van Grunsven. Regionale en zelfs landelijke
media wisten ons mede door hem te vinden.
Als het even kon was hij aanwezig op een van onze vele bijeenkomsten en activiteiten. Meestal zittend naast pastoor van
Spreeuwel en in de nabijheid van de gebroeders van Els - wat
vaak hilarische uitspraken opleverde - voelde het voor hem als
thuiskomen.
Harry stak niet onder stoelen of banken dat hij erg genoot van
de saamhorigheid bij onze vereniging. Maar iedereen genoot

ook zeker van de aanwezigheid van Harry.
Hij was zeer graag
gezien en werd alom
bewonderd maar bleef
altijd zichzelf en voor
iedereen benaderbaar.
Genietend, zeker ook
van de kleine dingen,
oog voor de medemens en begenadigd met een goed gevoel
voor humor.
Zo willen we Harry graag blijven herinneren.
Harry, ontzettend bedankt voor wie je was, we gaan je missen
in Sint Tunnis. Het ga je goed, waar dan ook!
Familie, veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
(ex)Bestuur en leden Sint Tunnisse Metworstpéérd
Metworstkoning 2011 en 2012 Dick Goossens

Expositie schilderijen Thea Willems bij MFC Oelbroeck
Van 17 november tot en met februari 2021 exposeert
Thea Willems-Tunnissen uit Boxmeer haar schilderijen
bij MFC Oelbroeck.
Thea schildert sinds 2010. Ze vertelt: “Ik kreeg voor mijn
verjaardag een workshop portret-tekenen en dat vond ik
zo leuk en ontspannend dat ik me heb aangemeld bij de
Meander in Boxmeer. Hier kreeg ik in de Weijer een jaar les
van Netty Mulder uit Nijmegen. Het waren vooral stillevens.
Maar het portrettekenen trok mij toch meer. Daarom be-

sloot ik om les te nemen bij Else van de Sloot in het klooster
in Sambeek. Dit is een prachtige locatie. De locatie is later
verhuisd naar de Vincent van Goghstraat in Boxmeer. één
keer per week zitten we daar met een leuke groep te schilderen en dan schilderen we meestal onze eigen onderwerpen. Af en toe schilder ik een opdracht maar meestal lekker
voor de ontspanning.”
De expositie van Thea Willems is tijdens de openingstijden
van MFC Oelbroeck te zien.

Ook Herenboer worden?
Elke week verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor wie wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswaren.
En dat ‘gewoon’ van je éigen boerderij, verzorgd door je éigen boer. Herenboeren weten dat het kan en hoe het voelt.

is in handen van een boer, de regie ligt bij de boer en alle leden.
Op 24 november lanceerde de gemeente Sint Anthonis via YouTube een talkshow met alle informatie over dit onderwerp. Meer
weten? Kijk dan op www.sintanthonis.nl/herenboeren.

Het concept Herenboeren (www.herenboeren.nl) is een aanpak
voor mensen die bewust en actief met hun eigen eten bezig
willen zijn. Met een aantal inwoners zorgen zij voor hun eigen
boerderij en beslissen samen wat zij produceren. De boerderij

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend
van 2 januari. Kopij aanleveren kan t/m 20 december per
e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.

