Trots Sint Tunnis

Dorpsblad van Sint Anthonis | www.trotssinttunnis.nl

Augustus 2020 | nr 5

De Brink komt weer tot leven….
Ik ben een rasoptimist: voor mij is één zwaluw soms al gelijk aan
een hele zomer. En ja, soms sla ik daar de plank lelijk mee mis.
Maar nu denk ik dat de uitspraak dat de Brink weer tot leven
komt ook nog echt gaat lukken. Waarom? Nou, de voortekenen
liegen er niet om. De horecaondernemers hebben elkaar weten
te vinden in een nieuwe samenwerking en te prijzen initiatief:
‘Op d’n Brink’ gaat zorgen voor meer leven op onze Brink.
En tegelijkertijd is een andere groep Sint Tunnissen bezig met de
voorbereiding van de bouw van een mooie Brinkkiosk. En niet
alleen die kiosk is mooi, zeker ook de betrokkenheid en inzet van
veel inwoners met ideeën en concrete plannen om regelmatig
iets op de Brink en de Brinkkiosk te organiseren.
En dan ook nog het mogelijke Brinkfonds, een potje met euro’s
om de opstartkosten van al die mooie activiteiten te kunnen
voorfinancieren. Het Brinkfonds is één van de onderdelen van
het dorpsinvesteringsplan van de dorpsraad, bedoeld om wat
meer reuring te krijgen in het dorp. Ons voorstel aan alle betrokkenen bij de huidige Brink-initiatieven is de oprichting van
een heus Brinkteam, dat gaat werken aan een gezellige, levendige Brink. We hebben met de carnaval gezien waartoe enthou-

siasme kan leiden, dat moet nu zeker ook lukken. Misschien
vanwege de coronamaatregelen nog niet dit jaar (de N602 en
het centrumplan zijn immers ook nog onder handen), maar dan
toch zeker in 2021. Zo sprak de optimist.
In deze editie van de Trots spreken we met de initiatiefnemers
van ‘Op d’n Brink’, hebben we weer een nieuwe rubriek waarvoor u kandidaten kunt voordragen en starten we waar de Trots
ook mede voor bedoeld was, namelijk de activiteitenagenda. Nu
eindelijk eens geen lijst vol afgelastingen, maar activiteiten die
wél doorgaan. Daarover ook artikelen in deze uitgave. We laten
weer ondernemers aan het woord en u ziet aan het aantal advertenties dat we vaste grond onder de voeten krijgen. We hebben nog wel steun van de gemeente nodig, maar ook daar ben
ik optimistisch over. We voeren tenminste het goede gesprek en
de gemeente ziet het belang van een goed dorpsblad. Voor ondernemers, voor verenigingen en zeker ook voor alle inwoners.
Ik wens u veel leesplezier en uiteraard een mooie, gezonde
zomervakantie.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis
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Slotakkoord van wegreconstructie staat voor de deur
Na de bouwvak staat aannemer Infrascoop voor het slotakkoord van de reconstructie van de doorgaande weg in Sint
Anthonis. Gefaseerd wordt dan het wegvak tussen de afslag
Peter Zuidstraat en de komgrens met Ledeacker aangepakt.
Dit is wel het meest ingrijpende deel van het hele karwei in Sint
Anthonis omdat in dit wegvak een hemelwaterriool en wadi
worden aangelegd en de kruising van de Breestraat met de
Hoefstraat-Ledeackersestraat volledig opnieuw wordt ingericht.
Hemelwaterafvoer
Omdat het in de afgelopen jaren nogal eens gebeurde dat na
hoosbuien in dit deel van de Breestraat plasvorming en zelfs
overstromingen voor overlast zorgden, is besloten om hier een
hemelwaterriool aan te leggen. Valt er in korte tijd veel regen,
dan wordt de neerslag via dit riool afgevoerd. De aanleg betekent wel extra grondwerk en dat vergt meer tijd dan alleen
herstraten.
In samenhang met het hemelwaterriool legt Brabant Water na
de bouwvak een wadi (wateropvang) aan op de inmiddels ontmantelde parkeerplaats op de hoek Henri Dunantstraat-Brem-

heuvel. Eenvoudig
gezegd is dit een ondiep bekken waarin
overtollige neerslag
vanuit het hemelwaterriool tijdelijk kan
worden opgevangen
en langzaam naar het
grondwater kan wegzakken. Zo zijn straks de overstromingen
in de Breestraat verleden tijd!
Veilige oversteek
Het kruisingsvlak in de Breestraat ter hoogte van de afslagen
Hoefstraat en Ledeackersestraat ondergaat in het najaar een
complete metamorfose. Na de herinrichting wordt de situatie
veel overzichtelijker en dus veiliger. Niet alleen worden de aansluitingen met de Hoefstraat en Ledeackersestraat vernieuwd,
ook komt er een volledig nieuwe oversteekplaats. Er komt een
zebrapad met veel aandacht voor de veiligheid van de kinderen van kindcentrum De Leander, zowel uit de zuidkant van
Sint Anthonis als die uit Ledeacker. In samenspraak met de
werkgroep van de dorpsraad wordt bekeken welke borden er
komen en welke signalering en wegdekreflectie worden aangebracht voor extra attentie bij het wegverkeer. Na voltooiing
van deze kruising bereiken de stratenmakers in december het
eindpunt van het hele project bij de ‘grens’ met Ledeacker.
Omleidingen
Net als dat nu het geval is, is het ook na de bouwvak onvermijdelijk dat er omleidingen voor zowel gemotoriseerd als fietsverkeer worden ingesteld. Half september, wanneer de aannemer ter hoogte van de afslag Henri Dunantstraat is, wordt
de bestaande omleiding aangepast; doorgaand verkeer kan
dan via de Lepelstraat, Molenstraat en Hoefstraat verder in de
Breestraat. Op het moment dat de kruising van de Breestraat
met Hoefstraat-Ledeackersestraat dicht gaat, wordt zowel voor
auto’s als voor fietsverkeer de bestaande omleiding aangepast.
Actuele berichtgeving over bereikbaarheid en omleidingen is
te vinden op de gemeentelijke website: www.sintanthonis.nl/
n602.

Peter Zuidstraat vanaf 1 augustus
helemaal open
Van Hulst Wonen ruimt op!
Aantrekkelijke aanbiedingen op
onze slapen- en meubelafdeling
met kortingen tot wel 70%!
Peter Zuidstraat 7 - 9 • Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02 • E: info@vanhulstwonen.nl

Tijdens de uitverkoop geldt
natuurlijk OP=OP!

De werkzaamheden aan de doorgaande weg in Sint Anthonis
vorderen sneller dan gepland. Dit betekent dat het wegvak tussen de afslag Kolonel Silvertoplaan en afslag Peter Zuidstraat
eerder open kan. Vanaf zaterdag 1 augustus is de Peter Zuidstraat helemaal open. Wel blijft de bestaande omleiding via de
Lepelstraat, Molenstraat en Henri Dunantstraat gehandhaafd.
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Gemeente Sint Anthonis ook gestart met buurtpreventie via WhatsApp
In de lijn van andere regio’s is ook de gemeente Sint Anthonis gestart met buurtpreventie via WhatsApp. Doel is
het veiligheidsgevoel in de dorpen te verhogen, een veiligheidsnetwerk onder bewoners te creëren en om laagdrempelig de meldingsbereidheid te vergroten.
Door middel van WhatsApp-berichten wordt binnen een
buurt informatie uitgewisseld. Inmiddels zijn er in Sint Anthonis al diverse groepen actief.
De buurt-WhatsApp-groep is bedoeld om elkaar te waarschuwen: een soort moderne ‘buurtwacht’. Er kan door deelnemers
onderling makkelijk en snel informatie worden uitgewisseld.
Zo kunnen verdachte situaties worden gesignaleerd en indien
nodig kan de politie gewaarschuwd worden om tot actie over
te gaan. De gedeelde informatie kan ook gebruikt worden
voor dossiervorming.
Voor het gebruik gelden een aantal spelregels. Zo is dit een
burgerinitiatief. De politie komt pas in beeld nadat er melding is gedaan via 112 of 0900-8844 en deze zal dus niet in
de WhatsApp-groep deelnemen. Laat door middel van een
WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is. Speel
geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Gebruik
de WhatsApp-groep alleen waar het voor bedoeld is en niet
voor onderling contact en privéberichten.

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, Willem van Kasteren, Ronald
Korsten, Hella Kuijpers, Henny Lenkens, René Teunissen,
Rian Weemen

Bij alle invalswegen en komborden van de dorpskernen zijn door
de gemeente Buurtpreventie-bordjes geplaatst.

Laat je uitdagen bij de scouting!
De zomerkampen zitten er helaas weer op, ongeveer 70 jongeren uit Sint Tunnis en omgeving hebben deze zomer weer een
onvergetelijk zomerkamp beleefd. Dertig vrijwilligers hebben
tijd, energie en verlofdagen geïnvesteerd om deze jeugd de tijd
van hun leven te bezorgen en ze tools en vaardigheden mee te
geven waar ze hun hele leven weer profijt van hebben. Ondanks
de diverse coronamaatregelen is het de vrijwilligers weer gelukt
om er iets leuks en unieks van te maken.
Op zaterdag 5 september begint Scouting Sint Patrick weer aan
het nieuwe scoutingseizoen. Op het scoutingterrein bij de blokhut wordt dan gezamenlijk (met inachtneming van de coronaregels) het seizoen 2020-2021 geopend. De exacte invulling van
deze opening zal nog even het geheim van de organiserende
speltak blijven, maar dat het supergezellig, leerzaam, uitdagend
en spectaculair zal zijn, staat buiten kijf.
Lijkt het je leuk (of ken je iemand) om op vrijdagavond of zaterdagmorgen leiding te geven aan een gezellige groep kinderen
met een passie voor uitdaging en plezier? Informeer dan via
info@sint-patrick.com en kom vrijblijvend gezellig een keer mee
kijken.

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

Eikenprocessierups
ontdekt?
Meld het!
Ga naar www.sintanthonis.nl
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Sint Tunnisse accordeonclub
stopt na 31 jaar

Atelierbezoek bij Kunstkring

Op 2 maart 1989 werd de Sint Tunnisse accordeonclub opgericht door Wiel van Loosbroek. Na 31 jaar houdt deze
gezellige club helaas op te bestaan.
Eenmaal in de veertien dagen werd er op de donderdagavond
door de leden gerepeteerd. De club heeft in totaal veertien
keer een accordeonfestival georganiseerd bij kegelcentrum
van Haren in Ledeacker. Ieder jaar werd dit festival door heel
veel liefhebbers bezocht, mede door de vele reclame van kranten, radio Peelstar en Omroep Brabant. Dit waren altijd hele gezellige dagen met optredens van accordeonisten uit binnenen buitenland. Vaak werd er ook door de club opgetreden in
verzorgingshuizen en voor De Zonnebloem. Dit waren altijd
hele dankbare optredens, vooral als ze zagen hoe de oudjes
meezongen met de herkenbare liedjes. Zij hadden dan een
fijne middag en de accordeonisten ook.
Helaas heeft de club door het coronavirus afscheid van twee
leden moeten nemen en bleven er nog maar enkele accordeonisten over. Mede daardoor is het besluit genomen om te
stoppen met de accordeonclub. De club wil via deze weg iedereen bedanken die hen al die jaren op wat voor manier dan
ook gesteund hebben.

Overleden op 27 juni 2020
te Boxmeer
Leni Kuijpers - van Beek
Geboren op 14 november 1943 te Uden

Als alternatief voor de open atelierroute en het kunstdorp,
die beiden vanwege de coronacrisis zijn afgelast, heeft de
Kunstkring Sint Anthonis besloten om op 5 en 6 september een ‘Atelierbezoek’ te organiseren bij een groot aantal
leden van de Kunstkring.
Op enkele locaties exposeren meerdere kunstenaars omdat
zij in hun eigen atelier niet aan de RIVM-normen kunnen voldoen. Het gebruikelijke centrale punt, het gemeentehuis, zal
bij dit evenement gesloten blijven. Dat betekent geen loterij
en geen verkoop van plattegronden zoals men dat de laatste
jaren gewend was. Iedereen wordt aangeraden om op www.
kunstkring.com te kijken wie op welke locatie exposeert om te
voorkomen dat bezoekers voor een gesloten deur staan. De
ateliers zijn beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur en
de toegang is zoals gebruikelijk gratis.
Voor vele kunstenaars is dit de eerste mogelijkheid van dit jaar
om hun werk aan het publiek te tonen en zij kijken er dan ook
enorm naar uit. De bezoekers worden verzocht zich aan de op
dat moment geldende RIVM-regels te houden.

Vlog-wedstrijd Wereld Alzheimer Dag
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.

Heb jij een familielid met de ziekte ‘dementie’? Maak dan een
vlog (landscape format) van maximaal 10 minuten. Een compilatie van de inzendingen wordt in september op Omroep Land
van Cuijk uitgezonden. Als jouw familielid met dementie en jouw
wettelijk vertegenwoordiger dat goedvinden natuurlijk...
Ben je 12 jaar of jonger? Dan kun je een vlog maken waarin je
met dat familielid praat of andere dingen doet, maar waarin je
vooral laat zien hoe jij met hem of haar omgaat. Het gaat vooral
om jouw activiteit met degene die ziek is. Ben jij 13-18 jaar? Hoe
maak jij dat familielid mee, wat merk je van de ziekte, is er verschil in gedrag bij dat familielid sinds de ziekte? Heb jij daardoor
beperkingen die niet kunnen worden opgelost? Ben je medemantelzorger voor iemand met dementie? Laat vooral je gevoel
spreken. Kijk op www.anlvceng.nl voor wedstrijdinformatie.
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De horeca in Sint Tunnis gaat weer open!
De horecaondernemers van De 3 Burgemeesters, ‘t Cafeetje en Friends merkten dat - na de aangekondigde versoepelingen rondom de coronomaatregelen - de behoefte om weer met grotere gezelschappen bij elkaar te mogen zijn erg
groot was in Sint Tunnis. Daarom realiseerden zij het gezamenlijke terras ‘Op d’n Brink’.
Door Judith Driessen
“We hadden alle drie eigenlijk meteen ideeën over eventuele
activiteiten”, stelt Lieselotte van Kol van De 3 Burgemeesters.
“Helaas kunnen we deze op dit moment nog niet allemaal
gaan realiseren. We zijn daarin namelijk afhankelijk van wat we
mogen vanuit de gemeente. In ieder geval is de opzet dat er
weer met grotere gezelschappen bij elkaar op een terras gezeten kan worden volgens de RIVM-regels. Waarmee ons doel
vooral is om de saamhorigheid in het dorp te vergroten en
jong en oud bij elkaar kan zijn.”
Op de Brink zijn verschillende soorten terrassen gemaakt: een
lounge gedeelte waar de jeugd lekker kan chillen, een gedeelte waar je met grotere gezelschappen bij elkaar kunt zitten en
een gedeelte waar kleinere gezelschappen of bijvoorbeeld gezinnen kunnen zitten. Het terras is tot en met 23 augustus bij
mooi weer geopend op de vrijdag en zaterdag van 18.00 tot
23.00 uur en op de zondag van 14.00 tot 23.00 uur.
“Op de zondagen dat Verstappen de Formule 1 rijdt, is er een
groot scherm aanwezig waarop de race live te volgen is. Ook
hebben we een stuk van het grasveld vrij gehouden zodat ouders gezellig op het terras kunnen zitten terwijl de kinderen
ernaast lekker kunnen spelen. Dus aan jong en oud wordt gedacht! We zorgen dat er obers rondlopen zodat de loop van
bezoekers op het terras wordt geminimaliseerd.”
Er komt een gezamenlijke munt uit waarmee betaald kan worden op het terras. “Ons doel van samenwerken is om vaker samen iets te gaan organiseren en dan zal voortaan met deze
munt betaald kunnen worden.”

De ondernemers van De 3 Burgemeesters, ‘t Cafeetje en Friends
runnen gezamenlijk het zomerterras ‘Op d’n Brink’.
Lieselotte vervolgt: “We hopen dat we als ondernemers een
weg in zijn geslagen die een positief effect gaat geven op de
saamhorigheid in Sint Tunnis. Dat mensen ons terras komen
bezoeken waardoor de Brink weer zal gaan bruisen: hét gezamenlijke terras van Sint Tunnis!
Wil je zeker zijn van een plek op het terras? Bel of app dan naar
06-51402888. Bij slecht weer is het terras niet open. Je kunt dit
altijd even checken op www.facebook.com/OpdnBrink.

Verkoop Zonnebloemloten dit jaar bij Verdaasdonk, Jan Linders en online
Normaal langs de deur gaan om loten te verkopen: dat
is dit jaar vanwege het coronavirus onmogelijk. Maar uit
de inkomsten van die loterij moet De Zonnebloem afdeling Sint Anthonis e.o. wel bijna álles betalen wat de vrijwilligers voor de gasten doen. Daarmee willen zij uiteraard graag dóórgaan.
Op 14 en 15 augustus en in de week daarna op 21 en 22
augustus zullen de vrijwilligers – als het even kan buiten –
bij Verdaasdonk aan de Stevensbeekseweg en bij Jan Linders
aan de Merret in Sint Anthonis, vanachter plexiglas en met
verdere maatregelen, tóch loten gaan verkopen.
Ook online kunt u loten bestellen. U kunt in augustus en
september een e-mail sturen naar Frans Smulders. Zijn emailadres is: fhpmsmulders@gmail.com. U krijgt dan via uw

mailadres een ‘Online lotenverkooppagina’. Daarmee kunt u
aangeven hoeveel loten u wilt bestellen en die ook digitaal
betalen. Daarna krijgt u via de mail uw lotnummer(s) doorgestuurd. Bij de trekking wordt automatisch gecontroleerd of er
een prijs op één van uw lotnummers is gevallen. Die wordt u
dan uitgekeerd.
Tenslotte zijn er Zonnebloemvrijwilligers die op de traditionele manier aan hun familie en vrienden loten verkopen. Enkelen doen dat ook via een eigen lotenverkooppagina.
Kortom: er zijn dus toch ruime mogelijkheden om aan Zonnebloemloten te komen. Door het kopen van een of meerdere loten steunt u het vrijwilligerswerk voor mensen met
een lichamelijke beperking ten gevolge van langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Een lot kost 2,00 euro. De Zonnebloem dankt u hartelijk 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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Sint Tunnis is trots op dorpsgenoten die klaar staan voor anderen. En deze mensen mogen best eens in het zonnetje worden gezet.
Vanaf deze uitgave van Trots Sint Tunnis ziet u iedere maand in de rubriek ‘Sint Tunnis is Trots op: ...’ bij wie de dorpsraad een bloemetje
heeft bezorgd. Kent u dorpsgenoten die ook zo’n ‘Trots bloemetje’ verdienen? Geef het door aan de redactie van Trots Sint Tunnis! U
kunt hiervoor e-mailen naar redactie@trotssinttunnis.nl.

Sint Tunnis is Trots op: Wiel van Loosbroek
Al jaren maakt Wiel van Loosbroek muziek voor vele mensen,
zeker voor de ouderen, samen met zijn accordeon en zang. Voor
De Zonnebloem, Het Rode Kruis, Dagbesteding Tante Sjaan, De
Huuskamer, Bronlaak en bij Op ‘t Hoogveld. Dat deed hij al voor
de lockdown kwam, maar juist in die eenzame, verdrietige periode liet Wiel van zich horen op verschillende locaties rondom
het zorgcentrum, in de buitenlucht. Hij toverde een lach op vele
gezichten met zijn herkenbare liedjes. Dit verdient waardering.
Daarom kwam hij in aanmerking voor het nieuwe initiatief ‘Sint
Tunnis is Trots op...’’. De dorpsraad verrast mensen waar ons dorp
trots op is door ze in het zonnetje te zetten. Sint Tunnis is ontzettend trots op Wiel en daarom kreeg hij een onaangekondigd
bezoekje tijdens zijn optreden op 16 juli. De leden van de dorpsraad die het bloemetje overhandigden zagen bij verschillende
bewoners dat de liedjes luidkeels werden meegezongen, wiegend en klappend onder het genot van een kopje koffie of thee.
Het ‘Trots bloemetje’ was een grote verrassing voor Wiel en hij
kwam even woorden tekort, die hij anders zo gemakkelijk kan
vinden. Hij zegt dat hij evenveel geniet van het muziek maken
als de belangstellenden die komen luisteren.

Wiel van Loosbroek werd bij Op ‘t Hoogveld verrast met het
allereerste ‘Trots bloemetje’.

Ratten zorgen voor steeds meer overlast
Zoals u wellicht in het nieuws gehoord zult hebben, is de
bruine rat drastisch in opkomst in ons land. Ook de Gemeente Sint Anthonis heeft hier behoorlijk last van en wil
u vragen mee te helpen dit probleem op te lossen.
Bruine ratten zorgen steeds vaker voor overlast in de gemeente.
De knaagdieren verspreiden ziektes en beschadigen gebouwen. Voorkomen is makkelijk, bestrijden is moeilijk. Het is verboden om gif te gebruiken, zowel voor de gemeente als voor de
inwoners. Net als muizen komen ratten op warmte en voedsel
af. In de bebouwde omgeving zitten ratten vaak in kruipruimtes,
tuinen en riolen. Overlast van ratten in huis voorkom je door te
zorgen dat ratten niet naar binnen kunnen en door voedselresten in afsluitbare bakken te bewaren.
Gaten en kieren dichten
Ratten hebben maar een klein gaatje nodig om binnen te komen.
Ze verplaatsen zich ook via riolen, putjes en regenpijpen. Met een
speciale weringspasta, fijn gaas of staalwol kunt u gaten in gevels
en vloeren dichten. Let er bij ventilatieopeningen wel op dat de

roosters en luchtgaten blijven ventileren. Openingen in spouwmuren kunt u voorzien van een weringsplug (of muizenrooster),
die de muur afsluit voor knaagdieren maar de ventilatie intact laat.
Niets eetbaars laten slingeren
Voedsel(resten) en dierenvoer trekken ratten aan. Een rattenplaag kun je voorkomen door geen afval op te hopen en afsluitbare afvalbakken te nemen.
Als u voedsel en dierenvoer in uw kelder, garage of schuur opslaat, kies dan voor knaagdierbestendige bakken. Maak dierenverblijven ontoegankelijk voor ratten en laat geen broodresten
achter bij het voeren van vogels. Ook fruit dat van bomen afgevallen is, trekt ratten aan. In een schoon huis en opgeruimde
tuin zal een rat minder snel nestelen. Ratten vinden nestmateriaal en beschutting op rommelige plekken waar veel materialen liggen. Uw tuin biedt minder beschutting voor ratten als u
struiken langs de onderkant snoeit, haardhout slim opstapelt
en zorgt dat er geen rommel ligt langs gevels en schuurtjes.
Lees verder op de volgende pagina.
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Vervolg van de vorige pagina:
‘Ratten zorgen voor steeds meer overlast’
Wat mag u zelf doen tegen ratten?
Begin met de hiervoor genoemde maatregelen om ratten buiten de deur te houden. Als het al te laat is mag u op eigen terrein ratten bestrijden, maar gifgebruik is verboden (binnen en

buiten). Bij onjuist gebruik worden ratten namelijk resistent tegen gif en ook nuttige of beschermde dieren gaan dood. Sommige klemmen en vallen zijn wel toegestaan. Als u ratten in
huis of tuin hebt, kunt u het beste goede klemmen aanschaffen voor de bestrijding, zodat de dieren niet nodeloos hoeven
te lijden. Als lokaas kunt u het beste pindakaas gebruiken.

Bewoners en zorgmedewerkers Op ‘t Hoogveld blij met versoepeling
Geleidelijk worden de maatregelen met betrekking
tot het coronavirus versoepeld. Dat geldt dus ook voor
Pantein en zorgcentrum Op ‘t Hoogveld. Zo mogen de bewoners weer meer bezoek ontvangen, namelijk maximaal
twee bezoekers op de appartementen. In de algemene
huiskamers mag dit nog niet en ook het restaurant is nog
gesloten. Er zijn wel diverse spelregels ter bescherming
van de gezondheid van iedereen.

Column | Biblioplus

Iets meer ‘lucht’!
Ja, een ietsiepietsie meer ruimte in deze coronatijd binnen
het biebgebeuren is toegestaan, maar nog steeds niet om
over naar huis te schrijven. Nog steeds geen normale openingstijden en nog steeds maar twee dagen in de week.
Dinsdags nu van 15.30 tot 18.30 uur en donderdags van
10.00 tot 12.00 uur. Maar gelukkig zijn de computer- en
studiewerkplekken weer beschikbaar. En mag de grote
leestafel weer gebruikt worden om de krant op uit te spreiden of even lekker door je favoriete tijdschrift te bladeren.
Als je maar anderhalve meter afstand bewaart!
En dan zitten we nu middenin de vakantieperiode. Een
periode waarin de meesten van ons meer tijd hebben om
eens lekker in dat boek dat al zolang op het verlanglijstje
staat te duiken. Dat boek waar je ergens in een hoekje in
de tuin van wilt genieten of mee wil nemen naar bos of
zee in Nederland of wat verder weg. En indien je niet in de
openingsuren naar de bieb kunt, reserveer je gewoon online. Zodra het boek er is, rolt thuis een mailtje binnen en
ligt het boek op de vestiging in Sint Anthonis voor je klaar.
‘Iets meer lucht’ bij de bieb, weliswaar niet stralend blauw,
maar namens de bieb wensen de medewerkers je een
stralend blauwe vakantielucht toe met een goed boek
voor de maand augustus.
E.V.

Sinds 1 juli kan een bewoner het zorgcentrum ook weer verlaten voor bijvoorbeeld een langere wandeling of een bezoek
aan familie en vrienden. Zolang de anderhalvemetermaatregel
maar gehandhaafd blijft.
Verder zijn er diverse activiteiten die buiten plaatsvinden, zoals
de activiteit met de gymdocente, Wiel van Loosbroek die wekelijks accordeon komt spelen en elke veertien dagen Bingo
vanaf het balkon van ieders appartement. Ook waren er optredens van muzikanten zoals Herman en Jos. De bewoners
zongen volop mee. Verder was er een zorgshow in de tuin. Er
waren veel mensen buiten, die genoten van herkenbare liedjes. De bewoners en zorgmedewerkers van Op ‘t Hoogveld zijn
iedereen ontzettend dankbaar voor alles wat zij voor hen hebben betekend in deze bizarre maanden.

Vrijwillige Thuishulp start weer op
Vanaf 16 maart heeft de Vrijwillige Thuishulp de dienstverlening opgeschort. Inmiddels zijn de coronaregels
zodanig versoepeld dat een deel van de dienstverlening
weer kan worden hervat binnen de gestelde regels.
De Vrijwillige Thuishulp is een hulpdienst die werkt in aanvulling op de mantelzorg en op de hulp van familie en buren.
Ze wordt bemand door vrijwilligers. Kwetsbare mensen die
op korte termijn hulp nodig hebben en geen beroep kunnen
doen op familie, buren of kennissen, kunnen gebruik maken
van hulp door vrijwilligers. Voor vervoer of begeleiding naar
arts, ziekenhuis, therapie, boodschappen doen, gewoon af en
toe een bezoekje als mensen eenzaam zijn en voor aanwezigheidshulp als de mantelzorger er niet is.
In principe is hulp gratis. Alleen vervoer kost € 0,27 per kilometer. Blijft men binnen de bebouwde kom dan betaalt men
€ 2,00. Ook betaalt men eventuele parkeerkosten.
U kunt voor hulp bellen op werkdagen tussen 9.00 en 11.30
uur. Vanaf 1 augustus wordt de telefoondienst overgebracht
naar Prospeqtive. De Vrijwillige Thuishulp heeft vanaf die datum een nieuw nummer: 0485-820 993. Uw geeft uw naam en
telefoonnummer door en u wordt dezelfde dag teruggebeld
door de contactpersoon van de Vrijwillige Thuishulp. Deze
zoekt een vrijwilliger en regelt uw aanvraag.
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Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel
Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel
mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Zij hoopt wederom
op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.
U kunt online een afspraak maken via taxustaxi.nl/afspraak. Ook
telefonisch is Taxus Taxi bereikbaar, maar dit is in beperkte mate.
Praktische zaken
Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo
komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen
bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Hiermee kunt u terecht bij
de verschillende inzamelpunten die online terug te vinden zijn
via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge
scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. De stichting
kan hele struiken of oude takken van een taxushaag dan ook
niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om een kuil,
ter grote van een voetbal, te maken in de gevulde tas. En het

snoeisel uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.
Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te
maken, biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen
aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij onder andere Boerenbond en Welkoop) die online te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Het taxussnoeisel mag ook op een hoop worden gelegd, alles
wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij
aan de kuil in het midden van het snoeisel.
Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar
doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn
tot eind augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor
meer informatie kan gemaild worden naar communicatie@
taxustaxi.nl. Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via taxustaxi.nl.

N’Djoy steunt minima-baasjes met dierenvoedselbank

Kim de Bruijni heeft een groot hondenhart.

Kim de Bruijni is oprichter van N’Djoy. Deze naam is ontstaan uit
de namen van haar honden Noa & Djoy. Kim biedt diverse services aan voor de baasjes van honden in de gemeenten Cuijk,
Boxmeer en Sint Anthonis. Denk daarbij aan persoonlijk advies
bij probleemgedrag en herplaatsing van honden. Daarnaast
springt zij bij wanneer de hondeneigenaar in financiële nood zit.
In 2016 is zij begonnen met N’Djoy en ze heeft destijds 800 kilometer gewandeld en daarmee 550 kilo hondenvoer via sponsoring verdiend. Tegen een kleine financiële vergoeding krijgen
cliënten een flink voerpakket voor hun huisdier voor maximaal
één jaar. Het steunen van minima-baasjes doet ze vrijwillig. Bij
N’Djoy zijn momenteel 20 vrijwilligers actief en er zijn 14 inzamelpunten in de regio waar mensen donaties kunnen afgeven,
waarvan twee in Sint Anthonis.
Naast het runnen van de dierenvoedselbank is ze bijna afgestudeerd als hondengedragdeskundige en komt ze regelmatig
bij mensen thuis om te helpen bij allerhande problemen waar
men tegenaan loopt bij hun hond. Ook herplaatst ze honden
wanneer de situatie daar om vraagt. Haar werkwijze is heel erg
persoonlijk, respectvol en met veel liefde voor de hond. Een
gouden mandje is dan vaak snel gevonden. Kijk voor meer info
eens op www.ndjoy.nl.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl

Breestraat 47

0

0485 - 38 47 59

www.arts-verzekeringen.nl

www.deslaapmeesters.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl
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DSV luidt alarmbel: veteranenteam heeft spelers nodig
Het veteranenteam van DSV is op zoek naar spelers die op
zaterdag met de ‘oudjes’ een potje voetbal willen spelen. Al
met 30 jaar mag je je een voetbalveteraan noemen, dus wie
weet is het iets voor jou!
De huidige groep veteranen heeft om verschillende redenen
mensen zien afvallen. Voetbalvereniging DSV zou het erg jammer vinden als er op zaterdag geen veteranenteam meer actief zou zijn. Er zijn echter dringend nieuwe leden nodig. Alleen
wanneer er zich nieuwe liefhebbers melden, kan het team blijven bestaan.

Het voetballen van de zaterdag-veteranen is aantrekkelijk en
laagdrempelig. Zo is er geen sprake van een competitie: elke
wedstrijd staat op zich. De wedstrijden zijn altijd op zaterdag
om 17.00 uur en duren twee keer 35 minuten.
Na de wedstrijd is er gelegenheid om onder het genot van
een biertje nog even na te kletsen. Naast het sportieve karakter
staat gezelligheid immers ook voorop.
Als je meer informatie wilt, neem dan contact op met DSV via
Gijs Verhoeven of Theo Broeks.

Ronald Korsten verrast door ‘schoonmaakoperatie’ medewerkers
Ronald Korsten van de gelijknamige fysiotherapiepraktijk
werd onlangs door zijn medewerkers verrast met een spontane ‘schoonmaakoperatie’. Na tien jaar kon het pand wel
een opfrisbeurt gebruiken, zo vonden ze.

een anekdote toen vroegere eigenaar Cor – vroeger een begenadigd voetballer in DSV 1 – kwam sporten bij Korsten. “Toen zei
een kennis van hem: ‘zeg Cor, ben je aan het zweten? Dat heb ik
je hier nooit eerder zien doen!’ Cor moest er hartelijk om lachen.”

Door Henny Lenkens

Corona
“Onze praktijk heeft een mix van dorpse gemoedelijkheid en
regionale aantrekkingskracht”, stelt Ronald op zijn informatieve
website. “De behandelkamers zijn prettig om in te werken. Dat
hoor ik van onze mensen.” Acht medewerkers heeft Korsten, fysiotherapeuten die ieder nog een of meer specialismen hebben
ontwikkeld zoals het behandelen van een tennisarm of voor de
behandeling van hielspoor. “Daarvoor komen ze soms van ver.”
Vorig jaar heeft Korsten ook een start gemaakt met trainingen
in valpreventie voor ouderen. “Door corona is dat dit jaar niet
mogelijk, maar we pakken het zo snel mogelijk weer op.” Zijn
praktijk bleef ook niet gespaard, want twee patiënten overleden
aan corona en twee medewerkers waren er tijdelijk door uitgeschakeld. “We hebben zeven weken stilgelegen en sindsdien
hebben we geleidelijk alles weer kunnen oppakken.”
Dat de praktijk goed staat aangeschreven blijkt uit de oorkonde
van Qualiview in de ontvangstruimte: 500 patiënten geven gemiddeld een prachtig rapportcijfer: een 8,7. “Daar doen we het
voor”, zegt Ronalds echtgenote Jeannette, die als receptioniste
in de praktijk werkt. In het pand zijn overigens ook een praktijk
voor psychotherapie, oefentherapie-Mensendieck en een diëtiste gevestigd. “Er is een trend om multidisciplinair naar patiënten
te kijken.”
Nuttig vindt Ronald ook de samenwerking met het Dorpsteam
van de Gemeente Sint Anthonis. “Mensen komen bij ons met
fysieke klachten. Maar het komt voor dat er meer speelt dan het
lichamelijke. In samenspraak met de patiënt vragen we dan aan
het Dorpsteam om dit op te pakken.”

“Ik was op een zaterdag het gazon aan het maaien toen Jeannette eraan kwam en zei: moet je nu eens op mijn mobieltje
kijken waar onze medewerkers mee bezig zijn. Toen zag ik dat ze
met z’n allen de latjes aan de buitenkant van ons pand aan het
schoonmaken waren!” Ronald Korsten (55) was er volledig door
verrast. “Ze hadden gelijk, de latjes waren verkleurd. Zo krijgt het
pand weer meer uitstraling. Geweldig dat ze hier in hun vrije
tijd werk van maken. Het zegt ook veel over onze plezierige arbeidsrelatie.”
Uitdeuken
Tien jaar geleden betrok Ronald Korsten Fysiotherapie het pand
aan het Zandseveldpad. “In 1988 ben ik in Sint Anthonis begonnen in een garagebox van Henk van Gelder in de Kleine Beekstraat. In 1991 verhuisden we naar de vroegere kruidenierszaak
van Tien Willems in de Breestraat.” Toen er vanaf 2006 in Sint
Anthonis een plan werd ontwikkeld voor een gezondheidscentrum wilde Ronald daar graag partij in zijn. Maar het plan stagneerde en intussen groeide de praktijk aan de Breestraat volledig
uit zijn jasje. “Wij konden niet meer wachten en toen zag ik dat
Cor Streutjes stopte met zijn autoschadebedrijf. Zijn pand stond
mij wel aan.” De koop was spoedig beklonken. “Iemand zei voor
de grap: bij Cor was het een uitdeukerij en bij jullie ook weer!”
“Het prettige was dat Cor werkte in een grote ruimte, die konden wij dus helemaal naar onze eigen wensen invullen: zes behandelkamers en een grote oefenruimte.” Ronald herinnert zich

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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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...’:

Muziekvereniging Sint Cecilia

Dit keer zit ik aan tafel met Marc Thijssen en Willeke Cornelissen, vanuit de commissie communicatie en PR van harmonievereniging Sint Cecilia. “Muziekvereniging Sint Cecilia”, word ik
gelijk verbeterd door Willeke.
Ik zeg harmonievereniging, maar dit klopt niet?
“In de volksmond wordt er nog vaak gesproken over Harmonie
Sint Cecilia. In 1919 is de Harmonie opgericht. Deze was toen
vooral bedoeld als muzikale omlijsting van het dorp bij ceremonies of huldigingen. Maar later is dit een muziekvereniging
geworden. Want we bestaan niet alleen uit een harmonie. We
hebben een samenspeelgroep, opleidingsorkest, slagwerkorkest, Brinkorkest en harmonieorkest. Daarnaast hebben we
ook nog een aantal kleinere ensembles die samengesteld zijn
uit onze leden. In de tijd dat de Meander verdween in Boxmeer
hebben we in samenspraak met de gemeente besloten om de
muzieklessen voortaan in eigen beheer te gaan doen. Dit was
voor ons als muziekvereniging een grote stap omdat er vanaf
dat moment beroepsdocenten via ons hun salaris kregen. Voor
kinderen zijn de muzieklessen behoorlijk intensief. Het duurt
namelijk wel even voor je op het niveau kan spelen van ons
harmonieorkest.”
Maar serenades worden niet meer door het harmonieorkest verzorgd?
“Nee dat klopt”, zegt Willeke, “Muziek maken is leuk maar muziek maken als er iemand luistert is veel leuker.” De serenades
die je nog kent van vroeger zoals bij een koninklijke onderscheiding, een jubileum of huwelijk doen wij niet meer. Hier
gaat veel tijd in zitten want soms was dit echt maandelijks wel
een paar keer het geval. We hebben het daarom in een ander
jasje gestoken. We verzorgen één keer per jaar ons huldigingsconcert. Dit jaar zal dit plaats vinden op zondag 20 september. Sint Cecilia zal dan alle mensen die gehuldigd zijn en jubilerende bruidsparen van het afgelopen jaar uitnodigen. Wij
ervaren dit als een zeer fijn en gezellig concert waarbij elke
gehuldigde nog even door ons in het zonnetje wordt gezet
met een speciaal woordje en muziek. Wij horen ook terug dat
mensen dit erg waarderen. Daarnaast organiseren we elk jaar
een zomerconcert en in samenwerking met een koor of solist
kerstconcerten. Het harmonieorkest speelt dan in de kerk en
ons opleidings- en jeugdslagwerkorkest bij Op ‘t Hoogveld.
Met carnaval organiseren we samen met D’n Uutlaot het carnavalsconcert.”

De muzikanten van Muziekvereniging Sint Cecilia repeteren
momenteel op anderhalve meter afstand van elkaar (op deze
foto in Elsendorp omdat Oelbroeck die avond bezet was).
Jullie werken ook nog samen met andere verenigingen?
“Jazeker”, vertelt Marc, “samenwerken vinden wij heel erg belangrijk. Wij willen niet op een eiland zitten en samenwerken
versterkt elkaar enorm. We werken onder andere samen met
de Leander, het Gilde, TIOS en D’n Uutlaot, maar ook met de
fanfare van Oploo. Verder verzorgen wij als vereniging de inzameling van oud papier bij Verdaasdonk.”
Een zeer actieve vereniging mag ik wel stellen?
“Sint Cecilia is een sterke vereniging. Ons bestuur is op dit moment niet volledig gevuld, maar we blijven wel in beweging
omdat we de leden op de juiste plekken hebben zitten. We zijn
een vereniging die niet stil zit. Onze leden zijn gemotiveerd en
dragen de club. Daar zijn we trots op!”
Wat moeten wij nog weten?
Marc: “Mag het ook andersom? Wij zouden eigenlijk wel eens
willen weten of er binnen Sint Tunnis nog mensen of verenigingen zijn die potentie zien om met ons samen te werken of
hier ideeën over hebben.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij kiezen voor judovereniging Kodokan.”
Contactgegevens Muziekvereniging Sint Cecilia
www.mvsintcecilia.nl | E-mail: info@mvsintcecilia.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elke woensdag van 12 tot 18 uur in Sint Tunnis op de markt.

Hypotheek

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

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

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

Landelijke Opschoondag
In maart kon de Landelijke Opschoondag helaas niet door
gaan. Maar er is goed nieuws: op 19 september kun je aan
de slag voor een zwerfafvalvrije buurt. Tijdens deze dag slaan
buren, verenigingen en sportclubs de handen ineen om in
de eigen omgeving het zwerfafval op te ruimen. Een schone
buurt is belangrijk: je woont prettiger, de kinderen spelen fij-

www.harrieentoon.nl

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 (zoals hierboven)!
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!

ner en je voelt je veiliger. Het coronavirus is er nog wel en
daarom houden alle deelnemers zich dan ook aan de aangepaste RIVM-maatregelen. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Je krijgt van de organisatie die dag de nodige
opschoonmaterialen: veiligheidshesjes, werkhandschoenen,
zwerfafvalzakken en afvalknijpers. Meedoen? Geef je dan
snel op via: www.afvalaanbieden.nl/lod.
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De eerste fiets op waterstof in Nederland rijdt in Sint Anthonis
Na auto’s, bussen, vrachtwagens, boten en taxi’s is er nu
ook een fiets die rijdt op waterstof. Sinttunnissenaar Dick
van Goch haalde deze fiets als eerste naar Nederland.
De Alpha is een elektrische fiets, waarvan de trapondersteuning wordt aangedreven door een motortje dat loopt op waterstof in plaats van een accu. Waterstof geeft een mogelijkheid om energie op te slaan die bijvoorbeeld via windmolens
of zonnepanelen is verkregen. Daarmee kan de Alpha-fiets in
principe zonder milieuvervuiling rijden want bij de verbranding van de waterstof komt alleen nog water als uitstoot vrij.
Alle aandacht
“Normaal vertegenwoordig ik Nederlandse bedrijven in Frankrijk, zoals de matrassen van Mline uit Uden, maar in dit geval
doe ik het omgekeerde. De Alpha waterstoffiets is ontwikkeld
door het Franse bedrijf Pragma uit Biarritz. Ik kwam in september per toeval in contact met hen en al snel vonden we het
beiden een goed idee dat ik hen hier zou gaan vertegenwoordigen. Ik vind het een geweldig innovatief product dat helemaal past bij mijn persoonlijke interesse in groene energie en
de hele energietransitie. Er was al belangstelling uit Nederland
en ik vond dat ik mijn kans hierin moest nemen.”
Dick vervolgt: “Ik wilde graag de eerste zijn op de Nederlandse
markt met zo’n fiets, en dat is gelukt. Daarvoor heb ik de fiets
wel zelf moeten kopen en dat was een behoorlijke investering.
Hij kost namelijk 9.000 euro. Dat hierna de pers er zo massaal
op zou duiken, had ik niet durven dromen. Eerst waren het de
kranten, daarna op tv bij RTL4 en ook bij Radio2 en 538 ben ik
aan het woord geweest. Mijn doel is hiermee wel bereikt: als je
de eerste bent dan krijgt de fiets alle aandacht en die is hard
nodig om er een succes van te maken.”
Vulstations
Dat succes zal vooral afhangen van de mate waarin er vulstations gaan komen. Want voorlopig kan de fiets alleen met een

fles waterstof en een speciale dure slang bijgevuld worden.
“Hierover ben ik al in gesprek met steden zoals Helmond en
Eindhoven. Ook ga ik grote bedrijven en instanties benaderen,
zoals ASML, Schiphol en de veiling in Aalsmeer.”
Maar ook de inwoners van Sint Anthonis worden niet vergeten. Iedereen die dit wil, kan de Alpha komen testen op zaterdagmiddag 22 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur aan het
Antoniuspark/Visioenenstraat.
“En wat mij betreft wordt de nieuwe gemeente Land van
Cuijk de eerste met een vulstation. Het lijkt me prachtig om
straks toeristen met waterstof-huurfietsen te zien rijden en wat
dacht je van forensen die naar Nijmegen of Eindhoven willen
fietsen? De volgende generatie waterstoffietsen zit er aan te
komen in 2022 en de verwachting is dat de prijs dan al met
3.000 euro zal zakken.”

Dick van Goch is de eerste Nederlander die in het bezit is van de
milieuvriendelijke waterstoffiets.

Belangrijke telefoonnummers
Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3 | Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
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
www.verbeterdebuurt.nl
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Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?
Stuur dan een e-mail naar redactie@trotssinttunnis.nl

Activiteitenagenda
Vrijdag 31 juli, zaterdag
1 en zondag 2 augustus

Vrijdag 14, zaterdag 15
en zondag 16 augustus

Woensdag 2 september

Terras Op d’n Brink

Terras Op d’n Brink

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

Met op zondag vanaf 14.00 uur live
Formule 1 op groot scherm
Locatie: De Brink
Tijd: vrijdag en zaterdag: 18.00 - 23.00
uur, zondag: 14.00 - 23.00 uur

Woensdag 5 augustus
Dorpsraadvergadering

Met op zondag vanaf 14.00 uur live
Formule 1 op groot scherm
Locatie: De Brink
Tijd: vrijdag en zaterdag: 18.00 - 23.00
uur, zondag: 14.00 - 23.00 uur

Vrijdag 21, zaterdag 22
en zondag 23 augustus

Dorpsraadvergadering

Zaterdag 5 en zondag 6
september
Open atelierroute

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

Terras Op d’n Brink
Locatie: De Brink
Tijd: vrijdag en zaterdag: 18.00 - 23.00
uur, zondag: 14.00 - 23.00 uur

De Kunstkring organiseert atelierbezoeken bij diverse kunstenaars
Locaties: zie www.kunstkring.com
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Entree: gratis

Vrijdag 7, zaterdag 8
en zondag 9 augustus

Zaterdag 22 augustus

Zaterdag 19 september

Terras Op d’n Brink

Testmiddag Alpha

Landelijke opschoondag

Dick van Goch organiseert een testmiddag voor de waterstoffiets Alpha
Locatie: Antoniuspark/Visioenenstraat
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Met op zondag vanaf 14.00 uur live
Formule 1 op groot scherm
Locatie: De Brink
Tijd: vrijdag en zaterdag: 18.00 - 23.00
uur, zondag: 14.00 - 23.00 uur

Zondag 20 september

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend van 5 september.
Kopij aanleveren kan t/m 20 augustus per e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.

Vrijwilliger worden bij DSV? Hartstikke leuk!
DSV zoekt vrijwilligers. Bestuurslid Roelien Verstegen legt uit:
Op welke onderdelen zijn er vrijwilligers actief bij DSV?
“Iedereen die iets doet bij DSV is vrijwilliger, behalve de hoofdtrainer van de selectie. Dus iedereen die actief is in de kantinecommissie, het veldbeheer op zaterdag, als scheidsrechter of
trainer: allen zijn vrijwilliger. Ook het bestuur.”
Bij welke onderdelen zijn vrijwilligers het hardst nodig?
“In de kantinecommissie, als scheidsrechters en bij het veldbeheer kunnen we iedereen goed gebruiken.”
Wat houdt het werken in de kantinecommissie in?
“Allerlei soorten dranken inschenken zoals koffie, thee, fris en

Samen de handen uit de mouwen
steken voor een afvalvrije buurt
Locatie: in de eigen buurt
Aanmelden: www.afvalaanbieden.nl/lod

Huldigingsconcert

Muziekvereniging Sint Cecilia zet
bruidsparen muzikaal in het zonnetje
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis

bier. Daarnaast hapjes en snoep verkopen. Superleuk en gezellig om te doen, samen met de andere vrijwilligers.
De kantine is open op donderdagavond, zaterdag en zondag.
Voor al deze dagen is er altijd iemand van de kantinecommissie aanwezig. Op zaterdag en zondag zijn dit gedeeltes van de
dag.”
Waarom is het leuk om vrijwilliger bij DSV te zijn?
“Je kunt iets betekenen voor de jeugd en senioren zodat zij
hun sport/hobby kunnen uitoefenen. Betrokken zijn bij DSV
maakt ook dat je sociaal betrokken bent.”
Wil je ook vrijwilliger worden? Meld je dan aan via info@sv-dsv.nl.

