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Het Heemhuus gaat gesloopt worden. Nog even en dit opvallende pand verdwijnt uit het straatbeeld in hartje Sint Tunnis. Is dit het
concrete begin van de realisatie van het veelbesproken Centrumplan?

‘Samenwerken werkt’
U kent het gezegde misschien wel: ‘Alleen ga je sneller, maar
samen kom je verder’. En eigenlijk willen wij van Trots Sint Tunnis het allebei, dus én sneller én verder. En dat gaat lukken als
we samen gaan werken met de redactie van Samen Sint Anthonis. Binnenkort gaan we digitaal en wekelijks communiceren over Sint Tunnis. Kijk maar eens op SamenSintAnthonis.nl.
Ik vrees dat 2020 een jaar wordt om altijd te onthouden en
een jaar om eigenlijk snel te vergeten. Ik hoef de laatste coronamaatregelen niet op te sommen om aan te geven hoe
moeilijk de samenleving het heeft. Sportverenigingen, horeca,
middenstand en kwetsbare groepen, alle sociale verbindingen
in ons dorp hebben het moeilijk. En er kunnen ontmoetingsplekken niet doorgaan. Of het nou de intocht van de Sint is,

het BrinkEvent, sportwedstrijden of de horeca, het is een groot
gemis. En onze drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst? Helaas
dit jaar geen samenwerking met NIKS, we zien geen enkele
manier om dit te organiseren, de risico’s zijn voor iedereen te
groot.
In deze uitgave helaas minder goed nieuws van het Sinterklaas
comité, hopelijk pakt iemand die mooie witte handschoen op.
En verder weer veel berichten uit onze Sint Tunnisse samenleving. Zoveel zelfs dat de Trots al het gehele jaar dubbel zo
dik is als we hebben begroot. En wat fijn dat de Sint Tunnisse
ondernemers ons zo blijven steunen.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis
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De Parel heeft haar deuren weer geopend
De vrijwilligers van De Parel hebben in verband met de coronacrisis lang getwijfeld wat te doen. Er wordt tenslotte
heel nauw samengewerkt door de vrijwilligers (vaak van
pensioengerechtigde leeftijd) met de bezoekers, meestal
zorgvragende ouderen. Twee risicogroepen bij elkaar, dus

Oproep: Rubriek

‘Lief en leed’

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken.
Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Geldig tot 4 weken na verspreiding.

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.

Herfst

Voordeel!

Boxspring Kevin
Vlakke boxspring met een strak design hoofdbord.
Uw lichaam wordt ondersteund door het 7-zone pocketveer matras met
een heerlijk comfortabele koudschuim topper met 3-D ventilatiegaas .
In 2 kleuren, snel leverbaar.
140 x 200 cm voordeelprijs 995,160 x 200 cm voordeelprijs 1095,180 x 200 cm voordeelprijs 1195,-

Ook in elektrische uitvoering verkrijgbaar vanaf 140 x 200 1595,Nachtkastje zoals afgebeeld 199,-

t

eel

, incl. verlichting 1849,-

dan moet je goed weten wat je doet.
Na overleg met allerlei adviserende instanties heeft De Parel besloten de deuren weer te openen. Natuurlijk met een
heleboel vragen in het achterhoofd. Hoe gaat het allemaal
precies lopen? Kunnen de RIVM-regels netjes worden gevolgd? En nog belangrijker: durven de gasten wel naar De
Parel toe te komen?
Wanneer dan de eerste gast weer binnen komt, is het heel
even wennen. Maar dan blijkt dat de ervaren vrijwilligers
van De Parel toch weer precies weten hoe ze het de gasten
naar de zin kunnen maken. Ook tijdens de coronacrisis met
de anderhalve meter maatregel.
Hoe heerlijk is het dan om na een zorgweek een lief kaartje
te krijgen of een lekker taartje en soms zelfs een plantje
voor alle vrijwilligers? Zo’n ‘bedankje’ is goud waard. Dan
weet je als vrijwilliger weer waar je het allemaal voor doet.
Wil je meer informatie over Stichting De Parel van Sint
Anthonis of heb je een vraag, kijk dan op de website www.
deparelvansintanthonis.nl. Vrijwilliger worden? Ben jij gastvrij en bied je graag de helpende hand? Neem contact
op met De Parel per telefoon (06-25531415) of per e-mail
(info@deparelvansintanthonis.nl).

vanaf

995,-

Boxspring
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Cadeaubonnen
r!!
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peningstijden:

0 / 13.30-18.00
Di gesloten

0/ 13.30-18.00

30/13.30-18.00

0/ 13.30-20.00

at 09.00-16.00

Peter Zuidstraat 7-9

T (0485) 38 19 02

Sint Anthonis

info@vanhulstwonen.nl

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

Lepelstraat 12, Sint Anthonis - Ma - Vrij 9:00 tot 18:00
0485-769049 dorpshop.nl
- Zaterdag 9:00 tot 16:00

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis
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Omleidingen N602 tot zeker begin december
Aannemer Infrascoop is al weer een aantal weken bezig aan
de laatste fase van de reconstructie van de doorgaande weg
in Sint Anthonis. Omdat in deze fase de volledige kruising
ter hoogte van MFC Oelbroeck op de schop wordt genomen,
zijn er tot in december twee lokale omleidingen ingesteld.
Met voorsprong op de planning is eerder een begin gemaakt
in het laatste werkvak, dat loopt vanaf de brandweerkazerne
tot de ‘grens’ met Ledeacker (waar de weg reeds gereed is).
Deze fase is het meest ingrijpend omdat in dit traject niet alleen een nieuw hemelwaterriool wordt aangelegd maar ook
omdat het kruisingsvlak van de Breestraat met de Hoefstraat
en Ledeackersestraat volledig opnieuw wordt ingericht. Veel
aandacht gaat hierbij uit naar een veilige oversteek voor kinderen die naar de brede school gaan.
Omdat het kruisingsvlak volledig is afgesloten voor autoverkeer,
zijn er twee omleidingen ingesteld. De oostelijke omleiding
(groen) gaat van de Breestraat via de Peter Zuidstraat, Noordkant, Ledeackersestraat, Sassekamp en Vrijstraat. De westelijke
omleiding (oranje) gaat van de Breestraat via de Henri Dunantstraat, Molenstraat, Hoefstraat, Bosweg en Nullen. Beide omleidingen zijn met de bekende gele borden bewegwijzerd.
De eerder ingestelde veilige loop- en fietsroute voor kinderen
uit de westkant van Sint Anthonis die naar de brede school gaan
(Zandseveld, Tiendhil, Hanenspoor), blijft gehandhaafd tot de

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

De omleidingen voor auto- en fietsverkeer.
kruising en nieuwe oversteekplaats gereed zijn. Scholieren van de
middelbare school en leerlingen van de brede school uit Ledeacker kunnen via het oude voetpad en een passage bij restaurant
Harrie & Toon via de Jutta van Nassaulaan (blauw) naar hun bestemming. Voor meer informatie: www.sintanthonis.nl/n602.

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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Schatzoektocht met je mobieltje voor kinderen
Voor inwoners van Sint Anthonis is het misschien verrassend, maar in het eigen dorp kan er met behulp van je mobieltje
gezocht worden naar schatten. Geocaching, want zo heet het zoeken in spelvorm, is spannend voor kinderen én volwassenen. En Sint Anthonis heeft een primeur, want per 1 november is het mogelijk om in het dorp een speciale Kinder
Geocache Route te doen.
Door Henny Lenkens
Geocaching is uitdagend, spannend en vraagt om speurzin. “Het
is ook een mooie kans om als gezin in beweging te komen. En ja,
ook binnen de strenge maatregelen vanwege het coronavirus
kan het prima”, vertelt mede-ontwerper van de route Daniëlle
van de Mortel. De route is mede mogelijk gemaakt dankzij een
financiële donatie van Dorpsraad Sint Tunnis.
Eenvoudig instappen
Geocaching (spreek uit: dzjio-kesjing), zo’n 20 jaar geleden bedacht in de Verenigde Staten, is ook in Nederland in korte tijd
een rage geworden. “In ons land zijn er meer dan 40.000 mensen mee bezig”, vertelt Daniëlle. Met haar man Hendrik werd
ze drie jaar geleden enthousiast gemaakt voor het geocachen.
“We werden meegenomen door vrienden die er al langer mee
bezig waren. En toen waren we verkocht.” Hendrik is zelfs zo
fanatiek dat hij wekelijks op pad gaat om nieuwe caches te
vinden. De locaties hiervan zijn te vinden op internet. Ook het
5-jarige zoontje van het stel vindt het prachtig.
“Het principe is heel eenvoudig. Je downloadt de gratis app
‘Geocaching’ en dan kun je aan de slag”, vertelt Daniëlle. Vanzelfsprekend heb je wel een mobieltje met internet nodig. “Je
krijgt in de app een aanwijzing en dan kom je na goed zoeken
bij de volgende cache uit.” Een cache kan iedere vorm hebben
en het kan overal verstopt zitten: in een buisje in de grond, in
een vogelhuisje of het is een plaatje onder een bank.
Kabouter Oele
In Nederland liggen wel 100.000 caches (schatten), maar je
hoeft er echt niet ver voor te reizen. “In de gemeente Sint Anthonis liggen er tientallen, in de kern van Sint Anthonis zelfs
al dertien”, weet Daniëlle. “Het kost veel tijd om een cache in

Op zoek naar de dierenvriendjes met Geocaching.
elkaar te knutselen en wie er één heeft gemaakt zorgt ook voor
het onderhoud ervan.”
Samen met Hendrik en de buren heeft Daniëlle een leuke Kinder Geocache Route aan het aanbod in Sint Anthonis toegevoegd. “In de app lees je het verhaal van kaboutertje Oele die
jarig is. Je mag mee op reis om zijn dierenvriendjes uit te nodigen voor zijn verjaardagsfeestje. Elk huis is een cache. Samen
vinden we ze allemaal natuurlijk!”
Het startpunt van de wandeling met negen locaties bevindt
zich op de Brink. “Op het eerste punt krijg je een aanwijzing om
de coördinaten van het tweede punt te vinden en dat gaat zo
door tot je bij het eindpunt bent. Dat ligt ook weer op de Brink.”
De route is 2,5 km lang en om alle locaties te vinden ben je één
tot anderhalf uur bezig.

Samen in gesprek over tv-programma De Verwondering
Sociom|Zin organiseert regelmatig bijeenkomsten in Oelbroeck in Sint Anthonis waarbij het NPO2-programma ‘De
Verwondering’ wordt bekeken en besproken. Op woensdag 25 november staat de aflevering met gast Paula Irik
op het programma.
Bij ‘De Verwondering’ op zondagochtend stelt presentatrice
Annemiek Schrijver boeiende vragen aan de hoofdgast. Daarbij staat zijn of haar visie op persoonsontwikkeling, zingeving

en geloof centraal. Dit sluit naadloos aan bij de thema’s van
Zin. Tijdens de bijeenkomst bekijkt de groep samen de aflevering om daarna samen in gesprek te gaan over de inhoud. Dit
alles onder leiding van een gespreksleider.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 12 mensen deelnemen. Aanmelden is verplicht. Dit kan bij Riene Lomme, per telefoon (0485-325417 of 06-31379989) of per e-mail
(rienelomme@kpnmail.nl).

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elke woensdag van 12.00 tot 18.00 uur in Sint Tunnis op de markt.
Volg ons op Facebook en Instagram.
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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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: Rien Arts
De duim gaat deze keer naar Rien Arts. Hij is een man die actief
is als vrijwilliger en klaar staat als bekenden (Rien heeft een
hele grote kennissenkring) een beroep op hem doen. Rien is

al jaren betrokken bij DSV, heeft vele
jaren in het bestuur gezeten en staat
klaar voor de vrijwilligers die er samen
voor zorgen dat het voetbalveld er altijd goed verzorgd bij ligt.
Ook bij het bouwen van de vernieuwde accommodatie was
Rien erg actief en heeft hij vele uren op De Laan gewerkt.
Rien heeft naast het actief voetballen in ‘DSV heren 35+’, ook
jaren het ‘Urste’ team ondersteund als vlagger. Hij was niet alleen op en rondom het veld actief, maar is ook een graag geziene gast in de kantine om samen gezellig na te borrelen. Hij
luistert, hoort veel en weet veel en zal waar het gewenst is zijn
bijdrage leveren.
Rien was ook lid van de dorpsraad, hij is iemand die midden
in het leven van Sint Tunnis staat en in die hoedanigheid ook
weet wat er leeft. Hij was als dorpsraadlid nauw betrokken bij
het Landschapspark, waar hij nog steeds deelneemt aan de
ontwikkelingen rondom het park.
De grote groep ‘bekenden’ van Rien zal nooit tevergeefs een
beroep op hem doen, één telefoontje en Rien reageert of staat
klaar. De duim en het bloemetje van de dorpsraad zijn hem dan
ook meer dan gegund!

Wensboom van het BrinkEvent blijft dit jaar!
De organisatie van het BrinkEvent heeft helaas moeten
besluiten dat het BrinkEvent, zoals dat al jaren georganiseerd wordt, niet door kan gaan dit jaar. De risico’s zijn
simpelweg te groot. De organisatie was het echter ook direct eens: de Wensboom moet blijven!
Vorig jaar was de Wensboom een mooi succes, veel mensen
hadden een bijzondere wens ingeleverd en de organisatie
heeft er ook een aantal uit kunnen laten komen. Van een bloemetje voor een vrijwilliger tot het opknappen van de tuin van
die betrokken buurvrouw.
Ook dit jaar is er dus voor iedereen de mogelijkheid een wens
in te dienen. Er zal tegelijk met de kerststal een mooie kerstboom op de Brink worden geplaatst. De wensen kunt u indienen bij diverse ondernemers in Sint Anthonis, maar ook digitaal door een e-mail te sturen naar eefke@eefkepeeters.nl.
Ellen van Kol: “Wij vonden het juist nu in deze tijd belangrijk om
de Wensboom in ieder geval door te laten gaan. Ons streven
is ook absoluut om het aantal wensen van vorig jaar te over-

treffen. Ook gaan we ons als ondernemers uit de gemeente
Sint Anthonis op een bijzondere wijze presenteren in het Land
van Cuijk, zodat iedereen vast weet hoe ondernemend wij hier
zijn!“ Wil je de ontwikkelingen rondom het BrinkEvent blijven
volgen? Like dan de Facebookpagina: BrinkEvent.
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Buurtvereniging De Eendracht ruimt op tijdens schoonmaakdag
Zaterdag 19 september was de jaarlijkse landelijke
schoonmaakdag georganiseerd door onder andere Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Buurtvereniging De
Eendracht doet al meerdere jaren mee met dit initiatief.
Door corona kon de schoonmaakdag dit keer in maart geen
doorgang vinden. Gelukkig is het evenement dus op 19 september alsnog georganiseerd. Als buurt heeft De Eendracht
natuurlijk haar eigen straatje schoon geveegd (Rondveld/Den
Hoek/Korte Striep), maar de buurtgenoten hebben ook de
Brugstraat en een stukje Lepelstraat en Stevensbeekseweg opgeruimd. Best lastig nu de berm hoog begroeid is, maar er is
weer een flinke hoeveelheid zwerfafval opgeruimd en daarmee
heeft de vereniging het milieu en natuurlijk de eigen omgeving
een goede dienst bewezen. Super leuk ook om te zien hoe de
kinderen fanatiek meewerken. Met de aangeleverde spullen is
het bovendien perfect georganiseerd, met goede bescherming
in de vorm van hesjes en handschoenen, grijpstokken en zakken en bovendien een leuke verrassing voor de kinderen. Hopelijk doen er volgend jaar nog meer groepen uit Sint Tunnis mee!

Column | Biblioplus

Lezen, lezen, lezen!
Is het werkelijk zo slecht gesteld met de leesambities van de
jeugd? Als je de media moet geloven, lezen de jongeren te
weinig. En inderdaad: als je om je heen kijkt, zie je ‘de kids’ eerder met een iPad dan met een boek in de hand, lekker onderuit gezakt zittend op de bank of in de stoel. Zijn boeken dan
niet spannend genoeg? Goed, ze missen vaak het beeld, het
plaatje bij het verhaal. Die snelheid van dat computerspelletje is natuurlijk in een boek nooit haalbaar. Je wordt niet
opgezweept om maar zo hoog mogelijk te scoren en liefst de
tegenspeler te verslaan. Vaak met onwaarschijnlijk veel herrie
en geweld, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is.
Nee, daar kan een boek nooit tegenop. Maar wel kan een
boek je meeslepen in een wereld die van ons is en toch
spannend kan zijn. Neem ‘Lampje’ van Annet Schaap.
Waarin ‘Meisje’ allerlei moeilijke situaties moet overwinnen om het licht in de vuurtoren brandend te houden. Of
‘Hotel de Grote L’ van Sjoerd Kuyper. Waarin Kos, die zijn
moeder verloor, vertelt hoe hij erin slaagt het hotel van
zijn ouders draaiend te houden als zijn vader halsoverkop
naar het ziekenhuis wordt gebracht.
Zo zijn er in de bieb tig boeken die het lezen tot één groot
FEEST maken.
E.V.

Lichte stijging aantal inbraken
in de gemeente Sint Anthonis
De wijkagenten van de gemeente Sint Anthonis - Rachel
Rongen en Hans Ooms - zien in de gemeente Sint Anthonis weer een lichte stijging van het aantal woninginbraken. Die vinden verspreid plaats, zowel in de buitengebieden als de woonkernen.
De wijkagenten willen u graag wat informatie geven om de
kans op inbraak enigszins te verkleinen. Heel veel tips kunt
u overigens ook op internet vinden. Rachel Rongen en Hans
Ooms noemen er enkele:
- Zorg ervoor dat op verschillende plekken, op verschillende
tijden, buitenshuis maar vooral ook in huis (ook op de bovenverdieping) licht brandt als het donker is. Gebruik eventueel een schakelklok.
- Vertel vrienden of familie dat u met vakantie gaat, zodat zij
eventueel een oogje in het zeil kunnen houden en voor de
post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om ‘s avonds
de gordijnen dicht te doen en ‘s ochtends weer te openen.
Laat zoveel mogelijk een bewoonde indruk achter, alsof u
gewoon thuis bent.
- Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels.
TOT SLOT: Ziet u verdachte mensen en/of voertuigen in uw
woonomgeving? Geeft dit dan aan de wijkagenten door. Is
er sprake van een heterdaadsituatie (u ziet bijvoorbeeld dat
een inbraak plaatsvindt), bel dan altijd 112 en vermeld zoveel
mogelijk details. U kunt de wijkagenten per e-mail bereiken
via wijkagent-sint-anthonis.maas-en-leijgraaf@politie.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844
(geen spoed, wel politie) of 112 (bij spoed).
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Noodkreet van het Sinterklaascomité
Het Sinterklaascomité in Sint Anthonis zit in nood. Niet alleen moet in het kader van de maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus de intocht van de Sint op 15 november worden afgeblazen, ook kampt de commissie met personele
problemen.
Een aantal leden van het comité heeft laten weten er een punt
achter te zetten en dat brengt het comité in verlegenheid.
Want zonder nieuwe aanwas lukt het niet om in 2021 het Sinterklaasfeest weer te organiseren. Zoals het er nu voor staat is
er dan over een jaar ook geen optocht.
Om te voorkomen dat er in Sint Anthonis een einde komt aan
deze mooie traditie, roept het comité ouders van schoolgaande kinderen, jongeren en andere vrijwilligers op om in 2021
mee te helpen bij het organiseren van het feest. Dat kan als lid
van de organisatie of als ‘personeel’ van de Sint.
Veel tijd vraagt het niet, terwijl de voldoening groot is. Het
gaat met name om de voorbereiding van de intocht en het
schoolbezoek van de Sint en de daarvoor benodigde inkopen.
Ervaren leden van het huidige comité staan graag terzijde bij
de overdracht van de taken.
Wie interesse heeft om een steentje bij te dragen aan het Sinterklaasfeest in Sint Anthonis kan per e-mail contact opnemen:
sinterklaas.sint.anthonis@outlook.com.

HJM Tuin & Meer: gespecialiseerd in het behandelen van bestrating
Wilt u af van onkruid, aanslag en vuil op uw terras, bestrating of houten vlonders? Dan kunt u HJM Tuin & Meer
inschakelen. Dit hoveniersbedrijf is gespecialiseerd in onkruidbeheersing en reiniging van bestrating.

Harri van de Mortel aan de slag met de Terrazza borstelreiniger.

HJM Tuin & Meer is het hoveniersbedrijf van Harri van de Mortel uit Sint Anthonis. Hij is al jarenlang actief als zelfstandig hovenier. Doordat hij werkt met de Terrazza borstelreiniger (voor
het reinigen van bestrating) en de Meclean WeedPLUS (voor
duurzame onkruidbeheersing) mag Harri zich met recht een
specialist binnen zijn vakgebied noemen. “Ik ben de enige in
de regio die terrassen, bestrating en houten vlonders reinigt
met de Terrazza borstelreiniger”, weet hij.
Harri maakt uitsluitend gebruik van heet water. “Dat maakt mijn
werkwijze bijzonder duurzaam. Ik verwijder onkruid en groene
aanslag zonder chemie - oftewel zeep - te gebruiken. Het mooie
is dat je meteen resultaat ziet. Een behandeling met de borstelmachine laat een vervuild, oud uitziend terras of een oprit of
vlonder er weer als nieuw uitzien. En daar geniet ik elke keer
weer van.” Met de Meclean WeedPLUS bestrijdt Harri met heet
water middels oververhitting het onkruid. Niet alleen ideaal
voor terrassen en bestrating, maar ook voor bijvoorbeeld grindpaden. Het eerste resultaat is al na een dag zichtbaar.
Harri werkt snel en efficiënt en hecht veel waarde aan een eerlijk en persoonlijk contact en goede service. Naast onkruidbeheersing en reiniging van bestrating heeft HJM Tuin & Meer
ook een winterstalling waar kuipplanten kunnen overwinteren.

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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Snurkproblemen op herhaling
Een landelijk verschijnsel, ook in Sint Anthonis: de babyboomers verkopen hun in waarde flink gestegen grote huis en
gaan kleiner wonen in een aangepaste seniorenwoning met
levensbestendige en duurzame mogelijkheden. Ook pre- en
postbabyboomers nemen aan deze migratie deel en strijken
neer op De Lange Loop, De Sprenkel, Hanenspoor, Op de Beek
en Staatse Hof aan De Staat maar met een eigen doodlopende weg die Den Vogelscamp zal gaan heten. Daarbij weer
nieuwe keuzes zoals de kleur van de tegels in de badkamer,
de keuken en één of twee slaapkamers. Omdat twee slaapkamers ten koste gaan van de grootte van de woonkamer
wordt er vaak voor één slaapkamer gekozen; de kinderen en
kleinkinderen slapen maar amper bij (o)pa en (o)ma en kunnen indien nodig op de bank in de woonkamer terecht. Maar
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een bestaand probleem blijft: namelijk het snurken ‘s nachts
van de partner. Nou niet meteen de man er van beschuldigen,
want naast 60% van de mannen blijkt ook 40% van de vrouwen de slaap met deze geluiden te begeleiden. Kon men in het
verleden nog tijdelijk, al werd dat soms tijdelijk altijd, verhuizen naar de slaapkamer van één van de vertrokken kinderen,
deze ontsnappingsclausule is nu niet meer mogelijk... Dan
maar andere oplossingen. Het kan leiden tot een medische
diagnose van slaapapneu en in dat geval van een verstoring
van de nachtelijke ademhaling is het goed dat er adequate
hulp en middelen zijn om deze zorg te verhelpen. Blijkt het
echter een verslapping van de tong te zijn die wegzakt of een
verzakking van het zachte gehemelte waardoor de luchtweg
verkleint, dan wordt het onder het gewone snurken gerekend
en vraagt dat om andere oplossingen. Een snurkbeugel of een
zogenaamde reminder die op het voorhoofd geplakt ’s nachts
voor een zijligging zorgt waarbij het gesnurk of minder wordt
of zelfs geheel ontbreekt. Andere mogelijkheden zijn een neusspreider, neuspleisters of een tongstabilisator. Het eenvoudigste middel zijn oordoppen voor de niet-snurkende partner,
maar dan hoor je de liefkozende woorden van je partner
’s nachts ook niet meer. Kortom: oude problemen in een
nieuwe omgeving. Slaap zacht!
mama

Duurzamer gebruik van (landbouw)gronden
De Provincie Noord-Brabant organiseerde 15 oktober
een groot opgezet webinar genaamd ‘Van pachtgrond
naar prachtgrond’ waar meer dan 400 mensen naar keken. Voor de gemeente Sint Anthonis tekenden wethouder Huub Bellemakers en wethouder Wouter Bollen het
ambitiestatement.
Vanuit verschillende invalshoeken werd in het webinar het belang van duurzaam grondbeheer belicht. Adviseur Frank Verhoeven vertelde hoe je het beleid voor pachters interessant
maakt. Vanuit de gemeente Vught werd uitgelegd hoe men
daar, door aangepast pachtbeleid, meer weidevogels heeft
weten te lokken. En Brabant Water benadrukte het belang van
duurzame grond voor het grondwater.
Wethouder Bellemakers: “Ook als gemeente Sint Anthonis zien
wij het belang in van een gezonde bodem en willen we daar
een actieve bijdrage aan leveren. Zo zijn we onlangs ook partner geworden in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.”
Wethouder Bollen: “In Sint Anthonis is veel animo voor een
duurzamer gebruik van onze gronden. Het recent aangenomen pachtbeleid van Sint Anthonis toont vele gelijkenissen
met het Brabantse beleid.”
De gemeente Sint Anthonis stelt de volgende eisen aan het
pachten van gronden:

1. Geen gebruik van Glyfosaat op geliberaliseerde pachtgronden (grondbeleid).
2. Natuur inclusieve landbouw stimuleren (grond- en groenbeleid).
3. Deelname aan Deltaplatform biodiversiteitsherstel (groenbeleid).

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

Ingezonden

Pluim voor de werkers van Infrascoop!
Ja, ook op zaterdag zijn deze harde werkers van Infrascoop
aan het werk. Eindelijk dachten we: ‘de Breestraat is aan de
beurt!’ Wat heeft het lang geduurd, het werk aan de N602.
Maar als we afgelopen weken zien wat er allemaal uit de weg
gehaald is en er ook weer in gaat, dan is dat zo gek nog niet.
Deze mensen zijn supervriendelijk en zorgen er al weken voor
dat ik ook met mijn handicap mijn huis veilig uit kan komen.
Ja, waar nodig komen ze persoonlijk helpen. Dus met trots
kunnen we zeggen: ‘ze zijn er bijna’. Nog een paar weken en
dan is alles weer bereikbaar. Een mooi werk waar we hopelijk
lang trots op mogen zijn.
Chris Arts, Breestraat
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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...’:

Somas Activia

Vandaag, 12 oktober 2020, schrijf ik het interview over de vereniging die deze dag precies 64 jaar geleden werd opgericht.
EHBO vereniging ‘t Zwaluwstaartje gaf de pen door aan volleybalvereniging Somas Activia. Ik ben uitgenodigd in het
clubhuis van deze vereniging en zit aan tafel met Mieke Vloet,
Jan-Willem Goossens, Alice van Bergen en Maud Schrijen.
64 jaar: hoe is het begonnen?
“Het begon bij Café ‘t Hert waar enkele heren besloten om een
volleybalvereniging te starten. Met één dames- en één herenteam werd er gevolleybald bij de Hoefslag. Nu zijn we samen
met voorheen Unicum uit Wanroij en telt de vereniging ruim
250 leden. Ons jongste lid is 4 jaar en ons oudste nog volleyballend lid is 70. We zijn een volleybalclub in een relatief klein
dorp en spelen op een hoog niveau, dit trekt ook veel buitendorpse leden.”
Een hoog prestatieniveau: wat is dat?
“Dames 1 speelt op dit moment TOPdivisie, dat is het niveau
vóór de eredivisie. Samen met Flamingo’s uit Gennep hebben we een eredivisieteam FAST ( Flamingo’s Activia Stichting
Topvolleybal). Activia heeft twee senioren herenteams waar
we ontzettend trots op zijn, vier (dames en heren) recreantenteams, acht seniorenteams, vijf jeugdteams en 18 miniteams.
Onze jeugdteams presteren goed op nationale toernooien,
elk jaar doen we daaraan mee en elk jaar op 28 december organiseren we zelf het Internationaal Minitoernooi (10-12 jaar).
Naast sportieve prestatie vanuit passie vinden we verbinding
en gezelligheid bij Activia ook belangrijk.”
Hoe zien jullie dat?
“Het motto van onze vereniging is ‘Sfeer en Prestatie’. Prestatie
door goed opgeleide trainers en een technische commissie
met oog voor kwaliteit en talent van onze leden. Sfeer doordat
we het samen met de leden doen en veel waarde hechten aan
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Al onze leden
doen al jong vrijwilligerswerk, tellen en fluiten bijvoorbeeld.
We hebben verschillende commissies, zoals de kantinecommissie, technische commissie, sponsorcommissie, activiteitencommissie, jeugdcommissie, zaalcommissie en een pr-commissie. En we maken het na de wedstrijden in ons clubhuis
nog gezellig, voor spelers en supporters. We zijn blij met bijna
honderd vrijwilligers en wekelijks veel supporters, zonder deze
mensen kan Activia niet bestaan.”

Alle leden van Somas Activia in vol ornaat voor de clubfoto.
Werken jullie ook samen met andere verenigingen?
“Jazeker, bijvoorbeeld met het Pinkstertoernooi, dé afsluiting
van het volleybalseizoen. Dit toernooi bestaat net zo lang als
onze club en is een zelfstandige organisatie. Vanuit de hele
wereld kwamen vroeger volleybalteams spelen op de Peter
Zuidstraat en sinds 2007 op sportpark De Laan. Activia is nauw
betrokken, onze leden zijn vrijwilligers op het Pinkstertoernooi.
Verder doen we mee in de stuurgroep MFC Oelbroeck, het gemeentelijke Sportakkoord, Sjors Sportief (waar kinderen kennismaken met volleybal) en zijn we zoveel mogelijk present bij
lokale initiatieven.”
Wat moeten we nog weten?
“Als je geen lid wilt worden maar toch wilt volleyballen, kun
je meedoen aan de vrijdagavondcompetitie. Ongeveer eens
maand speel je onderling wedstrijden met bijvoorbeeld je
vriendengroep. Draag je Activia een warm hart toe, dan kun
je Vriend worden van Activia. Voor jaarlijks minimaal 50 euro,
wordt je naam geplaatst op ons Vriendenbord en wij doen wat
goeds met de extra inkomsten.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij geven de pen door aan Klezatro.”
Zo zie je dus maar weer, een klein dorp maar wel met een volleybalvereniging die erg bekend is binnen onze regio en ook
ver daar buiten door haar volleybalprestaties. Een vereniging
waar we in ons dorp dus trots op mogen zijn!
Contactgegevens Somas Activia
www.activia.tv | secretariaatvcactivia@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

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!

Verbinding via Samen Sint Anthonis
Samen Sint Anthonis is de naam van het online platform voor
alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis. De website www.
samensintanthonis.nl wordt steeds vaker bezocht. De vrijwillige
Dorpsverbinders zijn de inwoners achter de schermen: “Het doel
van dit digitale dorpsplein is het versterken van sociale contacten
tussen de inwoners en het verhogen van onderlinge betrokkenheid.” De website mag gezien worden als aanvulling op Trots Sint

Tunnis. De dorpsverbinders gebruiken www.samensintanthonis.
nl om informatie te kunnen delen over wat er allemaal leeft in het
dorp, activiteiten te delen en hulpvraag en -aanbod bij elkaar te
brengen. Kijk ook eens onder het kopje ‘Gids’ en meld je buurtvereniging, sportclub, organisatie en/of activiteit aan. Bovenal:
schrijf je ook in als inwoner van Sint Tunnis. Voel je betrokken
en bezoek www.samensintanthonis.nl!
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Verbouwing Oelbroeck ligt op koers
Wanneer start de verbouwing van Oelbroeck? Een veel gestelde vraag aan degenen die zich met de voorbereidingen
bezig houden. Door corona zijn er momenteel heel weinig evenementen, dus als het aan beheerder Jos van Raaij had
gelegen was in deze véél te rustige tijd de verbouwing al een heel eind op weg. Maar goede voorbereiding kost tijd en
als je het niet meteen goed doet, krijg je daar tijdens het bouwproces heel veel problemen mee.
Voorzitter van het MFC en de voormalige stuurgroep MFA
Ben Fransen: “In de voorbereiding zit absoluut de meeste tijd.
De projectgroep en de werkgroepen die daaronder vielen
hebben het afgelopen jaar heel veel voorbereidende werkzaamheden verricht en dit in een prima samenwerking met
elkaar.”
Op maandag 5 oktober is in de regiegroep (waarin bestuur
Oelbroeck en de gemeente overleggen) overeenstemming
bereikt over de exploitatie, over de huurovereenkomst en de
stukken voor de aanbesteding. Zoals bekend gaat Oelbroeck
na de verbouwing als zelfstandige organisatie verder. Op
korte termijn zal de aanvraag voor de omgevingsvergunning
ingediend kunnen worden. Daarmee ligt het project goed op
schema om in het voorjaar van 2021 met de verbouwing te
kunnen starten.
Convenant met omwonenden getekend
Op 9 oktober is het convenant met de omwonenden ondertekend door vijf vertegenwoordigers van de omwonenden,
wethouder Bellemakers en Ben Fransen. Voor de omwonenden van Jutta van Nassaulaan, de zijstraten daarvan en de bewoners van de appartementen van de Remmensberg waren
parkeer- en geluidsoverlast al tijden een doorn in het oog. In
het convenant zijn afspraken vastgelegd om de overlast te
verminderen. Doordat de afspraken nu goed vastgelegd zijn,
is er een houvast voor de toekomst.
Wethouder Bellemakers: “Het doorlopen traject geeft blijk
van grote betrokkenheid van veel partijen en toont aan dat er
groot draagvlak is voor de ontwikkelingen binnen Oelbroeck.
Het is mooi dat we goed op schema zitten en in goede samenwerking richting verbouwing gaan.”

Sfeerimpressie van het verbouwde Oelbroeck.

René van den Bosch tekent als één van de vijf omwonendenvertegenwoordigers het convenant.
De verbouwing gaat van Oelbroeck veel meer één geheel
maken. Verbinding en ontmoeting is het centrale thema. Er
zitten zoveel functies onder één dak, daar moet je elkaar wel
tegenkomen zou je denken, maar zo eenvoudig is het niet.
De architect heeft creatieve oplossingen moeten zoeken
voor allerlei praktische problemen. De definitieve tekeningen
liggen er en de bouwcommissie kan nu de echte bouwvoorbereiding ter hand nemen.
De aannemers kunnen de komende periode gaan intekenen
op dit prachtige project. Voor het einde van het jaar moet
duidelijk zijn wie de verbouwing gaat realiseren. Daarbij is
nadrukkelijk gekeken om zo veel mogelijk regionale bedrijven uit te nodigen.
Het ziet ernaar uit dat de verbouwing zo’n half jaar gaat duren. Dat zou betekenen dat de deuren van het nieuwe Oelbroeck in september 2021 bij aanvang van het nieuwe seizoen weer feestelijk geopend kunnen worden. Hopelijk kan
dat dan op een gezellige post-coronamanier groots gevierd
worden.
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De Huuskamer trakteert medewerkers Infrascoop op kop soep
De aanpassingen van de N602 houden de gemoederen in
Sint Anthonis al geruime tijd bezig. Zo ook bij dagbesteding De Huuskamer. Hoe zal het gaan als straks de ingang
van de Remmensberg niet bereikbaar is? Gelukkig heeft
MFC Oelbroeck verschillende ingangen en mogelijkheden. Maar toch: het geeft enige onrust!

Anthonis en Infrascoop omdat continu de eigen ingang gebruikt kon worden. Extra dank is er voor de mannen van
Infrascoop die steeds ook weer hun machines en dergelijke
aan de kanten moesten zetten zodat De Huuskamer er met
de bussen door kon!

Wat waren de gasten en medewerkers van De Huuskamer
blij toen Leo Blom met het bericht kwam dat de ingang
naar de Remmensberg gewoon bereikbaar bleef en dat er
ijzeren rijplaten gelegd zouden worden voor een goede
doorgang.
Het was voor de gasten iedere dag weer kijken hoe ver de
werkzaamheden gevorderd waren. Achter de ramen van
de taxibussen zijn vele complimenten aan de harde werkers gegeven. Jammer dat ze dit niet konden horen. Het
was mooi om te zien dat de klinkers in een machine werden gelegd en dat op deze manier een wegdek gelegd kan
worden. De gasten van De Huuskamer hebben hun ogen
uitgekeken. Daarom wilden zij de handen uit de mouwen
steken en een flinke pan soep maken voor de werknemers
van Infrascoop. Dat hadden ze zeker verdiend. De dank van
De Huuskamer gaat ook uit naar Leo Blom, gemeente Sint

Mr. & Mrs Vintage Hair Styles: ‘Aandacht voor jezelf’
Liselot Fick is de oprichtster van Mr. & Mrs. Vintage Hair Styles. Waar
zij eerst als ambulant kapster half Nederland rondreed, is nu de tijd
aangebroken om haar eigen Kapsalon aan huis te openen in Sint
Anthonis.
Maar kapsalon aan huis of niet: mochten haar klanten niet naar haar salon
kunnen komen, dan rijdt de goedlachse blondine graag een blokje om.
“Het mooiste aan mijn vak vind ik het contact met mensen, natuurlijk ga
ik dan ook nog steeds naar mensen toe die niet naar mij kunnen komen.”
Liselot vertelt verder over haar passie: “Ik vind het kleuren van haar echt
een mooi aspect van het kappersvak, dat kan zoveel doen met je gezicht.
Ook zet ik nog iedere week wel een permanent, prachtig, mits het goed
gebeurt. Ook een baard goed onder handen nemen kan echt zoveel doen
voor je uitstraling. Ik hoor van mijn klanten dat ze de sfeer in mijn salon
echt huiselijk vinden en dat was precies de bedoeling. Muziekje erbij, biertje of wijntje. Naar mijn kapsalon komen moet een uitje zijn, iets waar je
naar uitkijkt en waar je meer dan tevreden de deur weer uit wandelt!”
Kapsalon Mr. & Mrs. Vintage Hair Styles by Liselot is gevestigd aan Noordkant 30 in Sint Anthonis. Liselot is bereikbaar via telefoonnummer
06 - 12465007.
Kapster Liselot Fick.
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JOC De Link over twee maanden dakloos
JOC De Link - het jongeren ontmoetingscentrum voor de jeugd tussen de 10 en 23 jaar uit de gehele gemeente - was
voorheen gevestigd aan de Breestraat en heeft nu al ruim 12 jaar een plaats in MFA Oelbroeck. Echter, met de aankomende verbouwing zal de ruimte van De Link in dit pand een andere invulling krijgen. Een nieuwe locatie is er nog
niet en de tijd gaat dringen. De Link moet per 30 december Oelbroeck verlaten. Zowel het bestuur van De Link als de
gemeente heeft nog geen nieuwe ruimte gevonden.
Door Monique Gerrits
Els Bastiaans, voorzitter van JOC De Link, vertelt dat het bestuur van De Link al jaren in overleg is met de gemeente Sint
Anthonis over een nieuwe locatie. “Verschillende ideeën zijn
de revue gepasseerd. Bijvoorbeeld een barak plaatsen of een
andere locatie huren. De toekomst van ons Sinttunnise jongerencentrum is echter nog steeds onzeker.”
De doelstelling van JOC De Link is een ontmoetingsruimte te
creëren waar diverse activiteiten voor, met en door jongeren
georganiseerd worden. Deze activiteiten vinden binnen een
aantal vastgelegde kaders plaats waarbij de vraag en de initiatieven van de jongeren bepalend zijn. Een avondje gamen
met de racestoel of VR bril, poolcompetitie, discoavond voor
groep 7/8, een avond van PGSA maar ook voorlichting door
bijvoorbeeld Novadic.
Het is duidelijk dat het jongerencentrum niet alleen een ruimte
is waar jongeren gezellig samen komen en activiteiten doen.
“Doordat De Link voor alle jongeren toegankelijk is, is de drempel voor de kwetsbare jeugd laag. Het is een plek waar iedereen gerespecteerd wordt. De vrijwilligers van De Link hebben
ook een signalerende functie en kunnen jongerenwerker Kees,
die bij Sociom werkt, inschakelen.”
JOC De Link is een belangrijke schakel in het integraal jeugdbeleid. “Als er van alle jongeren die er komen al één uit de
jeugdhulpverlening kan blijven, zijn de kosten van het hebben
van De Link voor de gemeente al bijna terug verdiend.” De Link
is een vindplaats van jongeren voor jongerenwerker Kees. Er
zijn verhalen bekend van jongeren waarbij door stimulatie van
De Link hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid zijn gegroeid. Doordat De Link de jongeren respecteert
en samen gaat zoeken naar oplossingen krijgt hij of zij weer
een positieve kijk op het leven. De Link is een plek waar nieuwe
vrijwilligers worden ‘gekweekt’. “Juist doordat De Link draait op

Els Bastiaans, vrijwilliger Duncan Pennings (midden) en sociaal
werker en coördinator Vrijwilligerspunt Jongerenwerk Kees Hoogenboom in JOC De Link.
een aantal jonge vrijwilligers die uit ervaring weten hoe het
voelt om gemotiveerd en gestimuleerd te worden, is dit een
plek die zeker niet mag verdwijnen.”
Het zeskoppige bestuur van De Link trekt nu aan de bel. Het
mag niet gebeuren dat het jongeren ontmoetingscentrum
over een tijdje geen plek meer heeft. “Vooruitkijkend naar de
aankomende fusie tot één gemeente Land van Cuijk strijden
wij ervoor dat het jongerencentrum niet zomaar in rook opgaat! Dan zouden we de enige voormalige gemeente zonder
jongerencentrum zijn.”
Heeft u ideeën, suggesties of wilt u contact? Neem dan contact op met Els Bastiaans via 06 - 10777196 of stuur een e-mail
naar keeshoogenboom@sociom.nl.

Op ‘t Hoogveld blijft scherp op de coronamaatregelen
Sinds enige tijd nemen de besmettingen in Nederland weer
toe en wint het coronavirus weer meer terrein. Toch heeft
zorgcentrum Op ‘t Hoogveld op de internationale dag van
de ouderen een gezellige dag kunnen houden, met gebak
van de Bakkertjes en voor elk een mooi bloemstukje van
de Wingerd. Ook was er een stukje mooie accordeonmuziek
van Wiel van Loosbroek, maar dit viel door slecht weer he-

laas in het (regen)water.
Gelukkig zijn er momenteel in Op ‘t Hoogveld geen besmettingen en gebruikt iedereen een mondkapje. Daarbij wordt
flink rekening gehouden met de anderhalve meter afstand
en vaak handen wassen en ontsmetten. Een grote banner
bij binnenkomst herinnert iedereen aan de afspraken. Blijf
dus gezond!
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Nieuwe boerderijborden in Sint Tunnis
In de Dutch Food Week plaatsten Land van Cuijk Boert Bewust en ZLTO Land van Cuijk borden in het buitengebied.
“Borden om burgers te laten zien wat wij maken en wat
voor soort bedrijven we hebben.”
Dat zegt Rob Wientjes, sinds maart bestuurslid van ZLTO Land
van Cuijk. Ook is hij deelnemer van Land van Cuijk Boert Bewust. Van 10 tot en met 17 oktober was de Dutch Food Week
met het thema ‘verbinding’. “Om toch de verbinding met de
maatschappij op te zoeken, werden afgelopen week bij negen bedrijven de borden geplaatst zodat zichtbaar is wie de
Boert Bewust-boeren zijn”, zegt Wientjes. Boert Bewust is in
april 2019 in het Land van Cuijk gestart en heeft inmiddels
tien bordonthullingen gehad met daarbij een activiteit voor
burgers. Dat kan nu niet vanwege corona. ZLTO plaatste ook
nog een bord met ‘Lekker hè? Dit maken wij!’ bij het melkveebedrijf van de familie Wientjes aan de Zandkant.
Op het scharrelvleeskuikenbedrijf van Willy en Ardi van Erp
is ook het Land van Cuijk Boert Bewust bord geplaatst. “De
opening met open dag was afgelopen voorjaar met Pasen
gepland maar dat kon niet doorgaan”, legt Willy van Erp uit.
“Verbinding met de maatschappij wordt steeds belangrijker
en daar willen wij meer aandacht aan besteden”, zegt Van Erp.
Volgend jaar hopen de boeren weer activiteiten te kunnen
organiseren. Volg nu social media of kijk op de website van

Leerlingen Leander nemen een
kijkje bij wegwerkzaamheden

Leerlingen van de groepen 7 en 8 van Leander mochten onlangs
een kijkje nemen bij de wegwerkzaamheden aan de Breestraat.
Ook zij hebben te maken met omleidingen vanwege de opengebroken weg. Wethouder Huub Bellemakers (rechts) vertelde de kinderen hoe het project tot stand is gekomen.

de deelnemers. Via de QR-code op het bord kunnen bezoekers naar de webpagina van het betreffende bedrijf.

Ardi en Willy van Erp bij het Boert Bewust-bord van hun bedrijf.

Rikken bij de Leugestert
Van september tot en met april organiseert buurtvereniging
De Leugestert iedere derde maandag van de maand een rikavond bij het MFC. Deze wordt gespeeld in competitieverband, met als hoofddoel lol en een gezellig avondje kaartplezier. Afgelopen maand werden de winnaars van vorig seizoen
in het zonnetje gezet met een leuke attentie. De top 3 van dit
jaar bestond uit Marian Willems, Rien Jansen en Piet Driessen.
Piet kreeg de wisselbeker. De aanmoedigingsprijs was voor Jan
Janssen. Denk je nu: ‘Ik zou ook wel willen meedoen’, dan kan
dat. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de buurtvereniging
of in de buurt te wonen. Iedereen is welkom! Aanmelden kan
bij Rien Jansen (06-47311425) of Sjaak Arts (0485-382001).

Rien Jansen overhandigt de wisselbeker aan Piet Driessen.
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Laatste begroting Sint Anthonis is er één om trots op te zijn
Wethouder Rob Poel gaat op 5 november vol zelfvertrouwen naar de raad, waar een solide begroting voor 2021 wordt aangeboden. “Met trots”, zegt hij, “omdat we het geflikt hebben te komen tot een begroting die recht doet aan de extra impuls die
de gemeente Sint Anthonis nog krijgt én de financiële stabiliteit waarmee we richting de toekomstige gemeente Land van
Cuijk koersen. Daar komt bij dat ik vorig jaar nog bezuinigingen moest realiseren. Door corona hebben veel gemeenten het
zwaar, maar in Sint Anthonis kunnen we nu gelukkig een meerjarig sluitende begroting aanbieden!”
2021 zal in het teken staan van de op handen zijnde herindeling. De gemeente Sint Anthonis is een financieel gezonde
gemeente en laat zoals gezegd een sluitende (meerjaren)
begroting zien. De uitgaven die in 2021 gedaan worden, zijn
grotendeels structurele uitgaven. Het is echter ook een begroting die invulling geeft aan het Financieel arrangement
dat de gemeenteraad in 2017 vaststelde bij het besluit om te
gaan herindelen.
Dat Financiële arrangement hield in dat de gemeente Sint
Anthonis haar reserves in de jaren voor de herindeling gedeeltelijk mocht investeren in de zeven dorpsgemeenschappen en het omvangrijke buitengebied dat de gemeente rijk
is. Daartoe werd het uitvoeringsprogramma 2018-2022 opgesteld.
Uitvoeringsprogramma
Het Uitvoeringsprogramma loopt nog en er worden nog
steeds besluiten voorbereid en genomen om te komen tot
betere voorzieningen in de kernen en het buitengebied in
welke vorm dan ook. Daarnaast blijkt dat de gemeente Sint
Anthonis in staat is de nieuwe gemeente Land van Cuijk financieel te stutten ofwel een bijdrage te leveren aan een

gezond huishoudboekje van de nieuwe gemeente Land van
Cuijk.
Op 29 september heeft het college de conceptbegroting
2021 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling op 5
november aanstaande.

Nog altijd aangepaste dienstverlening gemeente
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus
ontvangt de gemeente Sint Anthonis momenteel alleen
bezoekers op afspraak in het gemeentehuis. Indien een afspraak kan wachten, is het verzoek om deze waar mogelijk
even uit te stellen. Voor veel van de beschikbare informatie

en diensten kunt u terecht op www.sintanthonis.nl.
Wilt u een afspraak plannen of heeft u een andere vraag?
Bel het algemene nummer 0485 - 388888, stuur een
e-mail naar postbus@sintanthonis.nl of stel uw vraag via
WhatsApp: 06 - 30353100.

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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Even geen activiteitenagenda in Trots Sint Tunnis
Als gevolg van het coronavirus (COVID-19) heeft de redactie besloten deze maand geen agenda te plaatsen. De situatie verandert op dit moment van dag tot dag.
Maar de dorpsraad is tegelijkertijd hard aan het werk om tot
één centrale activiteitenagenda in ons dorp te komen. Deze
agenda is nu al te zien op de website SamenSintAnthonis.nl.
Op deze website kan iedereen zelf agendapunten toevoegen
en eventueel kan de redactie van Trots Sint Tunnis hierbij ondersteunen. De vraag om ondersteuning kan door een e-mail
te sturen naar redactie@trotssintunnis.nl. Deze digitale centrale agenda dient als basis voor de agenda zoals deze normaal
gezien op de achterpagina van Trots Sint Tunnis te vinden is.
Ook zijn de plannen voor een digitaal kombord in een vergevorderd stadium. Dit digitale kombord wil de dorpsraad plaatsen tussen de rotonde en de ingang van het dorp en het idee

is dat hier de eerst aankomende evenementen op geplaatst
gaan worden. Ook hiervoor wordt de website SamenSintAnthonis.nl als basis gebruikt. Neem eens een kijkje op www.
SamenSintAnthonis.nl waar alle actuele informatie en laatste
nieuwtjes op staan!
Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteitenagenda? Plaats
deze dan op de website SamenSintAnthonis.nl of stuur een e-mail
naar redactie@trotssinttunnis.nl.

Nieuwjaarsreceptie en cabaret ‘Iets van NIKS’ afgeblazen
De voorbereidingen voor de nieuwjaarsreceptie waren al in
gang gezet. Leden van de cabaretgroep ‘Iets van NIKS’ hadden
al gesproken met burgemeester Marcel Fränzel. Een afvaardiging van de dorpsraad en NIKS hadden ideeën uitgewisseld en
plannen gemaakt en ook het bestuur en beheer van het MFA
waren positief gestemd.
De invulling zou er zeker heel anders uitzien dan de voorgaande jaren. Echter, elkaar ontmoeten, genieten van cabaret - ‘ook
nu natuurlijk weer op het randje’ - en proosten op het nieuwe
jaar bleven ongewijzigd de uitgangspunten.
Maar helaas hebben de laatste berichten de dorpsraad en de
cabaretgroep ‘Iets van NIKS’ definitief doen besluiten om de
nieuwjaarsreceptie af te blazen. Ieders veiligheid staat voorop.
De cabaretgroep ‘Iets van NIKS’.

Expositie schilderijen van Miet (Maria) Hendriks bij Oelbroeck
Miet (Maria) Hendriks uit Overloon exposeert tot half november haar schilderijen bij Oelbroeck. De expositie is te
bezichtigen tijdens de openingstijden.
Miet vertelt: “Als creatief mens maak ik graag dingen. Mijn hart
gaat uit naar het schilderen, wat ik al ongeveer 30 jaar doe. Wat
ik zie, beleef en voel, neem ik intensief op en draag ik bij me,
soms wat langer, soms heel kort. Ooit voelt het licht en soms
heel zwaar. Hoe het gebeurt? Geen idee, maar als de tijd rijp is
komt hett en zet ik het om in beeld. Ik voel me vrij om te fantaseren en experimenteren met verf, kleur en soms materialen.
Mijn eigen wereld creëren en in beeld brengen, zonder woor-

den zichtbaar maken voor mensen om me heen. Het brengt
me rust en ontspanning tijdens het werken en een moe en
voldaan gevoel als het af is. Of ik zonder schilderen zou kunnen? Nee, ik denk het niet. Ik vraag me wel eens af, hoe ik het
vroeger gedaan heb zonder schilderen. Maar ik denk dat de
tijd toen nog niet rijp was.”

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

