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Nu we midden in de lockdown zitten, is het te rustig in de straten. 
Hoewel, er wordt volop gewandeld in het dorp en bij de Staats-
bossen staat zelfs een heuse koek-en-zopietent, waar mensen 
koffi  e, soep en wat te eten kunnen kopen. In de Staatsbossen kun 
je over de hoofden lopen, zo druk is het er. Gelukkig kunnen we 
dagelijks van deze prachtige natuur genieten, de Staatsbossen is 
één van de redenen waarom mensen zo graag in Sint Tunnis wo-
nen. Rust, natuur en veiligheid staan daarbij voorop. 
Maar goed dus dat er zoveel gebouwd wordt in Sint Tunnis. 
In het gemeentelijke bouwprogramma staan nu circa 370 wo-
ningen voor ons dorp in de komende jaren. Dat is nog niet 
allemaal ‘hard’, zoals wethouder Bollen dat noemt, maar daar 
wordt aan gewerkt. Het is een geweldige impuls voor Sint Tun-
nis, want dat betekent ongeveer 700 tot 800 nieuwe inwoners 
(of blijvende). En dat is weer goed voor de middenstand, de 
scholen, de verenigingen en dus de leefbaarheid. 

Dit jaar geen carnavalsactiviteiten in de straten en geen Brouw-
plaats op de Brink. Wat zonde, want wat was dat een mooi initia-
tief van de Sint Tunnisse jeugd. In deze uitgave van de Trots leest 
u over het alternatieve programma van D’n Uutlaot. Zij hebben 
er veel werk van gemaakt om een alternatieve carnaval te orga-
niseren. Ook heel creatief, complimenten voor hun ideeën. 
Voor het eerst sinds maanden deze keer weer een wat dun-
nere uitgave van de Trots. Logisch met zo weinig activiteiten 
kun je zeggen. De redactie had dat liever anders gezien, maar 
ja, de nieuwe realiteit zullen we maar zeggen. Gelukkig is er 
ondanks de beperkingen toch nog genoeg te berichten. 

Namens de redactie van Trots Sint Tunnis,

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Het is rustig in de straten van Sint Tunnis
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Peter Zuidstraat 7 - 9
Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02
E: info@vanhulstwonen.nl

www.vanhulstwonen.nl

Hoofdkussen Dynamic
Gevuld met polyester slaapbolletjes.  
Een tijk van perkal katoen kwaliteit.  
Anti-allergisch. Losse vulling verkrijgbaar.
2 voor 35,-

Hoofdkussen Exclusive comfort
Een 3 kamer kussen van volledig 
natuurlijke materialen. Het bestaat 
uit 90% witte dons. 
79,95

Dekbed Exclusive*

Enkel ganzendons dekbed  
140 x 200 cm van 349,- voor 229,-
Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 479,- voor 319,-
240 x 200 cm van  896,- voor 579,-

Kussenbeschermer CottonTouch
Een anti-allergische kussensloop 
met rits houdt het hoofd koel tijdens 
warme nachten. 
14,95

Wollen dekbed Texel*

4-seizoenen -dekbed van 100% Texels 
schapenwol
140 x 200 voor 139,-
240 x 200 cm voor 249,-

Warme

dagen
winter

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. 
Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.

* In meerdere maten verkrijgbaar

Hoofdkussen Polardream Alaska 
Ergonomisch gevormd, synthetisch 
hoofdkussen. Gevuld met Aerelle Cool 
Night vezelbolletjes.
van 65,- voor 39,-

Dekbed Sensation 7air*

Enkel synthetisch dekbed  
140 x 200 cm van 119,- voor 79,95
Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 229,00 voor 159,-
240 x 200 cm van  409,- voor 289,-

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

Openingstijden: 

Ma 09.00-12.30 / 13.30-18.00

Di gesloten

Wo 09.00-12.30/ 13.30-18.00

Do 09.00-12.30/13.30-18.00

Vrij 09.00-12.30/ 13.30-20.00

Zat 09.00-16.00

Helaas zijn we t/m 9 februari gesloten vanwege de lockdown, 
maar uiteraard zijn we telefonisch en per e-mail bereikbaar en 

bezorgen we aan huis! Wij staan graag voor u klaar!

Trots-sponsor worden of adverteren?

Vindt u het ook � jn dat er elke maand een dorpsblad 
op de deurmat valt bij de inwoners van Sint Anthonis? 
Draag dan ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en 
word ook Trots-sponsor! 
Of wilt u uw bedrijf, product of dienst met een adver-
tentie 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!

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

Cadeaubonne
n

Beste klant, tijdens de lockdown
kan u bij ons in de winkel terecht voor:

Postkantoor en RDW handelingen
Corona bescherming producten

Drogisterij artikelen - Stomerij service
Staatsloterij - Wenskaarten - Batterijen
Papierwaren - Agenda’s en Kalenders

U heeft ook de mogelijkheid om andere artikelen
zoals gereedschap, speelgoed, puzzels,

kaarsen, enz... online te bestellen op dorpshop.nl

Om zichtbaar te maken hoe leuk en veelzijdig vrijwilligers-
werk kan zijn, brengt Sociom eenmalig een magazine uit. 

De samenleving verandert. De zorg van ouderen verschuift 
van professionals naar mantelzorgers. Van bejaardentehuizen 
naar langer thuis wonen. Van verzorgingsstaat naar participa-
tiemaatschappij. De komende jaren groeit de groep senioren 
explosief en tegelijkertijd is er sprake van ontgroening. Daar 

bovenop komt nu de coronacrisis en steeds toenemende een-
zaamheid onder iedere leeftijdscategorie. Hoe kan dit zorg-
vraagstuk worden aangepakt? Het antwoord: met de inzet van 
vrijwilligers. Vrijwillige inzet is iets voor iedereen, voor alle leef-
tijden en alle agenda’s. En het levert ook de vrijwilliger zeker 
wat op! Dat brengt Sociom aan het licht door aan te sluiten 
bij de campagne ‘Mensen Maken Nederland’ van het NOV én 
door het uitbrengen van deze speciale glossy. 

Sociom vraagt met glossy aandacht voor belang van vrijwilligers

Dorpsraad Sint Tunnis heeft van een inwoner een mooi be-
drag geschonken gekregen dat is bedoeld om de leefbaar-
heid van het dorp te stimuleren. Ook zou het fi jn zijn als het 
geld terecht komt bij inwoners die minder te besteden heb-
ben en bij initiatieven waar ook de jeugd plezier van heeft. 
Hebt u ideeën voor een bestemming? Mail dan uw (concre-
te) idee naar info@dorpsraadsinttunnis.nl met uw naam en 
telefoonnummer, dan neemt de dorpsraad contact met u op. 

Dorpsraad zoekt bestemming 
voor donatie
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Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

Redactie: Ellen van den Berg, 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 uit-
gave 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

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

De afgelopen vijf weken hing in de Molenstraat een snel-
heidsmeter die voor iedere automobilist die zich aan de 
snelheid hield een bijdrage deed in een spaarpot. Op 21 
januari mocht de voorzitter van de dorpsraad uit handen 
van wethouder Bellemakers een fraai bedrag van € 1.000,- 
ontvangen. 

Hoewel de opbrengst beduidend lager was, heeft de gemeen-
te Sint Anthonis het bedrag genereus afgerond. Opvallend 
was het hoge aantal verkeersbewegingen in de Molenstraat. 
Ongeveer 22 duizend automobilisten hielden zich wel aan 
de snelheid, maar een veelvoud daarvan niet. De dorpsraad 
zal het ontvangen bedrag uiteraard nuttig gaan besteden, 
het liefste iets op het gebied van verkeersveiligheid. Heeft u 
hiervoor een suggestie, mail dat dan naar de dorpsraad via 
info@dorpsraadsinttunnis.nl. 

Dorpsraadvoorzitter Jos van Duren ontving uit handen van 
Wethouder Huub Bellemakers de cheque van € 1.000,-.

Snelheidsmeter in de Molenstraat levert 1.000 euro op

 

 

Gên 
carnaval  
en  
toch ôuw 
masker op 

De vrijwilligers van de KBO in Sint Anthonis verspreiden deze 
nieuwsbrief onder hun leden. Wilt u als niet-KBO-lid toch deze 
nieuwsbrief lezen? De nieuwsbrief ligt in Sint Anthonis bij de 
volgende locaties: de bibliotheek, supermarkt Jan Linders, de 
Dorpshop in de Lepelstraat, de receptie van het gemeentehuis, 
de dagbestedingslocaties en zorgcentrum Op ’t Hoogveld. 
Vanwege de coronamaatregelen zijn sommige locaties nu niet 
toegankelijk. 
Natuurlijk is de nieuwsbrief ook digitaal beschikbaar op www.
sintanthonis.nl en SamenSintAnthonis.nl.
De seniorennieuwsbrief is een initiatief van de seniorenraad en 
de gemeente Sint Anthonis. Terugkerende rubrieken, naast ac-
tuele onderwerpen, betreff en zorginfo en vervoersinfo.  
Wanneer u een interessant onderwerp heeft voor deze Nieuws-
brief Senioren kunt u dat sturen naar redactie@sintanthonis.nl. 
De redactie bepaalt of en 
hoe een artikel geplaatst 
wordt. De nieuwsbrief ver-
schijnt ieder kwartaal. 
Heeft u vragen voor de se-
niorenraad? Mail dan naar 
pietenjohannavansambeek
@gmail.com.
Heeft u vragen over de 
nieuwsbrief? Mail dan naar 
redactie@sintanthonis.nl 
of bel (0485) 38 88 88 en 
vraag naar Marian Gom-
mans.

Speciale nieuwsbrief voor senioren verspreid binnen de gemeente
In een oplage van 1.500 stuks wordt de Nieuwsbrief Seni-
oren gemeente Sint Anthonis al sinds april 2019 verspreid. 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl

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

www.vdrijt.nl
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Op 12 januari werden Coby, Thea en Hans verrast door twee 
dorpsraadsleden. Er was een afspraak gemaakt met hen voor 

een plaatsing van 
een artikel in Trots 
SintTunnis. 
In werkelijkheid 
werden ze verrast 
met de DUIM en 
een mooie bos 
bloemen! 
Al jaren, ontel-
bare uren, gaan 
ze in weer en 
wind op pad om 
het zwerfafval in 
en rondom Sint 
Anthonis op te 

ruimen. En niet alleen 
in ons dorp, ook tijdens 
een fi ets- of wandel-
tochtje zijn ze actief. 
Zoals ze zeggen: “het is ook een hobby geworden om alles 
schoon te houden en daarnaast ben je buiten en lekker be-
zig”. Er is een goede samenwerking met de gemeente en met 
‘Schon Bezig’ (www.schonbezig.nl).
Deze vrijwilligers verdienen het om voor hun jarenlange vrij-
willigerswerk in het zonnetje gezet te worden. Ze waren blij 
verrast de duim te ontvangen. In ons dorp is nog een vierde 
vrijwilliger actief. Ook hij heeft een duim ontvangen, maar 
heeft aangegeven anoniem te willen blijven.
Meerdere inwoners zetten zich vrijwillig in om het zwerfafval 
in en rondom Sint Anthonis op te ruimen. Wij zijn trots op al 
die inwoners en kinderen die ‘ons’ afval opruimen! 

Sint Tunnis is Trots op: Coby Jansen 
en Thea en Hans van Stiphout

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 zonne-
tje 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’.  

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, geboorte-
datum 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.

Vorig jaar kreeg de buurtvereniging Zandseveld groen 
licht van het gemeentelijk fonds Vitale Kernen voor het 
plan om in de wijk een Beweegpark in te richten. 

De keuze is gevallen op het grote grasveld aan het Zandse-
veldpad, bij velen bekend als locatie van de Zandsevelddag. 
In het park komen tien trimtoestellen die op voldoende on-
derlinge afstand en dus Corona-proof worden geplaatst. 
Een commissie van de buurtvereniging heeft sinds medio 
2019 veel werk verzet: er is draagvlak gezocht en gevon-
den bij de omwonenden (unaniem geen bezwaren), er zijn 
trimtoestellen geselecteerd en contacten gelegd met sport-
verenigingen in Sint Anthonis. Hier is het plan zeer positief 
ontvangen.
Het bestuur van de buurtvereniging hoopt dat de toestel-
len in maart van dit jaar kunnen worden geplaatst. Onder de 
leden is intussen een oproep gedaan om actief te worden 
in een pr-commissie. Deze moet meehelpen om iedereen in 
Sint Anthonis bekend te maken met het Beweegpark, zodat 
het park na de opening volop gebruikt wordt.

Op weg naar het Beweegpark 
Het winkelpand Molenstraat 4 te Sint Anthonis (voorheen Novy) 
staat al geruime tijd leeg. De nieuwe eigenaar wil dit pand ver-
bouwen tot acht appartementen. Omdat leegstand in het cen-
trum onwenselijk is, heeft het college besloten hieraan mee te 
werken en een positieve grondhouding aan te nemen.

Plannen voor acht appartementen



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

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

www.bloemenhuisdewingerd.nl www.autobedrijfzegersbv.nl
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Hernieuwde kennismaking met ons dorp voor Nina van Herpen

Door Ronald Korsten

Hoe is het om in deze Covid-tijd bij een huisartsenpraktijk 
mee te draaien? 
“Ik weet niet hoe het anders zou zijn, maar het is natuurlijk een 
enerverende tijd. Vooral het bezoeken van Covid-patiënten is 
erg bijzonder. We hebben een uitgebreid protocol met daarin 
het gebruik van beschermende kleding en het ontsmetten 
van gebruikte materialen. Je wilt natuurlijk niet het virus mee-
nemen naar een volgende patiënt. Maar ook in de praktijk zelf 
heeft het veel gevolgen. Zo hebben we aan het eind van de 
dag in één spreekkamer de mogelijkheid om mensen te zien 
die licht verdacht zijn. Bij zwaardere verdenking (bijvoorbeeld 
koorts, smaakverlies) worden mensen echter altijd eerst naar 
de GGD-teststraat gestuurd. Ik vind het overigens wel lastig 
een gesprek te voeren met mondkapjes. Je kan het gezicht 
niet helemaal zien en mist dan mogelijk toch een deel van de 
communicatie.”

Is het al bekend wat jullie taak gaat worden rondom de 
vaccinaties?
“Eigenlijk nog niet (21 januari, rk). We zijn wel al cursussen aan 

het volgen, maar we weten nog niet met welke doelgroepen 
we aan de slag kunnen en welke vaccins we gaan gebruiken. 
En ook logistiek gezien liggen er nog wel wat uitdagingen.”

En dan de link met Sint Anthonis. Nina blijkt een dochter 
van Henk van Herpen te zijn, de zoon van Pieta en Ad van 
Herpen. 
“Mijn oma Pieta was echt de liefste vrouw die ik ooit gekend 
heb. Ze woonde destijds op het Zandseveld. We hebben veel 
gewandeld in de Staatsbossen. En ik herinner me haar ook van 
de lettertjessoep en gebakken eieren; vaste kost bij oma. De 
andere zoon van Pieta en Ad - Wim - is overigens nog huisarts 
in Helmond geweest. Met hem heb ik het natuurlijk wel eens 
gehad over het huisartsenvak. Mijn tante Jenne zie ik echter 
nog zeker zo vaak. Zij woont nu in Amsterdam.”

Dus je kent Sint Anthonis ook van de tijd dat je oma er 
nog was? 
“Ja zeker, het wende dan ook heel snel. Er is wel wat nieuw-
bouw maar veel dingen zijn ook nog hetzelfde. Zo ook de Bra-
bantse sfeer en de humor van hier. Ik herken dat ook bij mijn 
vader. Het is hier fi jn werken!”

De 29-jarige Nina van Herpen is huisarts in opleiding (Radbouduniversiteit) bij Tunnis Huisartsen. En zij heeft haar roots 
voor een deel in Sint Anthonis liggen. Tijd voor een interview.

“...En dan denk ik aan Ad van Herpen, die plotseling over-
leed toen hij nog maar 29 jaar was... En aan Pieta, die haar 
jongens Wim en Henk al had en Jenne nog op de wereld 
moest brengen. Iedereen zal wel kracht naar kruis krijgen, 
maar haar kruis was zo groot dat het onvoorstelbaar was 
waar zij de kracht vandaan haalde om door te leven, zoals 
zij dat gedaan heeft en nog doet. Met een begrip voor an-
deren, dat je niet voor mogelijk houdt...”

Zo beschreef dokter Piet Luyckx in 1977 in de herdenkingsuit-
gave, bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van onze pa-
rochie, Pieta van Herpen. 
Pieta Vos was geboren op 18 juli 1919 in Schaijk en trouwde 
met Ad van Herpen, eveneens afkomstig uit Schaijk. Ze gingen 
wonen in Sint Tunnis waar Ad bakker was en Pieta een levens-
middelenwinkel beheerde. Al gauw waren ze hier ingeburgerd. 
Ad, joviaal, was graag onder de mensen en Pieta leerde via de 
winkel al gauw veel mensen kennen. Totdat al na enkele jaren 
het noodlot toesloeg: op Allerzielendag 1955 stierf Ad plotse-
ling. Er ging een golf van ontzetting en meeleven door het 

dorp. Hoe kon zoiets 
een levenslustige man 
met zo’n � jn gezin 
overkomen en waar-
om? En Pieta was nog 
wel in verwachting 
van haar derde kind... 
alleen met de zaak...
Onvoorstelbaar, maar 
Pieta kon dat. Als moe-
der bleef zij de liefste 
voor haar gezin, zij zette de winkel voort en groeide uit tot 
een wijze en lieve vrouw, die het leven wist te nemen zoals het 
kwam. Zij maakte nog mee dat een fatale brand haar woning 
vernielde met alles daarin wat haar dierbaar was. Toen betrok 
ze een woning op het Zandseveld om daar, met lieve dorpsge-
noten, stilletjes oud te worden, steeds meelevend met anderen. 
Op 8 februari 2001 – 20 jaar geleden – is zij overleden.
       

Jac. van Kempen

Ingezonden

Herinnering aan een lieve Sint Tunnisse vrouw

Pieta van Herpen in 1980.
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Beste Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen!

Wat balen wij er van dat we dit jaar niet samen met jullie carnaval 
kunnen vieren in ons Zeikmeikenrijk. Geen prinsenreceptie, geen 
pronkzittingen, geen carnavalsconcert, geen optocht en geen 
feestavonden in de tent op de Brink, het MFC en onze gezellige 
kroegen. We willen echter niet lang stil staan bij wat er niet kan, 
maar wel bij wat er wél kan!
Ook al kunnen we elkaar niet ontmoeten, we kunnen wel thuis car-
naval vieren en vanuit D’n Uutlaot dragen we hieraan ons steentje 
bij. We presenteren daarom graag ons alternatieve carnavalspro-
gramma voor zaterdag 13 en zondag 14 februari aanstaande! 
Direct te volgen via TV Land van Cuijk in je eigen huiskamer!

Op zaterdagavond 
presenteren CV D’n 
Uutlaot en mu-
ziekvereniging Sint 
Cecilia het Carna-
valsconcert ‘Zing A 
Long Uut Ouw Lief’ 
in jullie eigen huis-
kamer. Geniet van 

onze eigen Sint Tunnisse artiesten en ons mooie harmonieorkest, 
die al drie jaar lang een fantastische show weten neer te zetten! 
Kijk en luister op zaterdag 13 februari van 21.00 tot 23.00 uur naar 
een compilatie van de drie laatste edities van ‘Zing A Long Uut 
Ouw Lief’ via TV Land van Cuijk!
Op zondagmiddag presenteert CV D’n Uutlaot in samenwerking 
met vele andere carnavalsverenigingen Optochtje Land van Cuijk! 
Een optocht van diverse miniatuurwagens en groepen, gemaakt 
van Lego, K’nex, Playmobil en allerlei andere materialen en omlijst 
met gezellige carnavalsmuziek. Kijk en luister naar Optochtje Land 
van Cuijk op zondag 14 februari om 14.00 uur op TV Land van Cuijk!

Vier thuis carnaval met D’n Uutlaot via TV Land van Cuijk!

Prins Bas van der Cruijsen had nooit kunnen vermoeden dat hij langer dan 1 jaar de scepter zou zwaaien als prins van D’n 
Uutlaot. Afgelopen najaar werd echter duidelijk dat onze prins er nog een jaartje extra bij kreeg. Een kort interview met 
onze eigen prins Bas!

Prins Bas, wat vind je er van dat je nog een jaartje door mag 
gaan als prins? 
“Het heeft wel iets om als eerste prins in de geschiedenis van 
D’n Uutlaot maar liefst twee jaar lang prins te zijn. En dan ook 
nog eens in het laatste jaar dat we de zelfstandige gemeente 
Sint Anthonis zijn. Maar het is heel apart en ik had dit liever niet 
zo meegemaakt, carnaval kunnen we dit jaar niet vieren zoals 
we gewend zijn en dat is heel erg jammer.”

Het is een bijzondere carnaval dit jaar; hoe ga jij het vieren? 
“Thuis voor de tv! Natuurlijk op zaterdagavond het carnavals-
concert kijken en op zondagmiddag wil ik zien of mijn eigen 
wagen bij Optochtje Land van Cuijk de hoofdprijs binnen 
haalt. En met een lekker pilske er bij maken we er bij ons thuis 
wel een feestje van! En nog steeds met mijn motto: ‘Mit jong 
en oud dur elkaor make wej un moi carnavalsjaor!’”

En tenslotte: ben je nu niet teveel gehecht geraakt aan de 
prinsensteek en wil je die in november nog wel afzetten? 

Haha! Daar ben ik inderdaad heel erg gehecht aan geraakt en het 
is moeilijk om hem af te staan, maar belangrijker is dat we straks 
eindelijk weer echt carnaval kunnen vieren. En dan geef ik hem 
graag aan mijn opvolger door. Tot dan houden we samen vol!”

Prins Bas: ‘Met een lekker pilske thuis maken we er toch een feestje van’
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“Wat wij doen is no-nonsens verzekeringen. Voor particulieren 
en zelfstandigen. Wij willen u goed verzekeren tegen een re-
delijke premie. Daarbij nemen we de tijd om u de aandacht te 
geven die u verdient. U kunt bij ons terecht voor een onafhan-
kelijk advies. Wij zijn niet verplicht de producten van bepaalde 
verzekeraars aan te bieden. En dat is fi jn, zo kunnen we samen-
werken met een breed assortiment van verzekeraars om voor 
u een passende oplossing te kunnen vinden. 
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen? Neem ge-
rust contact op voor een vrijblijvend gesprek via 0485-384759 
of kom even langs aan de Breestraat 47 in Sint Anthonis.”
Kijk op voor meer informatie over Arts verzekeringen ook op 
de website www.arts-verzekeringen.nl.

Op de foto: René en Willian Arts voor hun kantoorpand.

Arts verzekeringen: al bijna 10 jaar het adres voor no-nonsens verzekeringen
Al bijna 10 jaar is Arts verzekeringen een vertrouwd adres voor uw verzekeringen. René en Willian Arts zijn begonnen 
vanuit hun kantoor aan Den Hil en sinds een tijdje werken zij vanuit hun vernieuwde kantoor aan de Breestraat in de 
voormalige juwelierswinkel.

Column  |  Biblioplus

Dag 2020!

‘Hè toe mam, nog één verhaaltje?’ Welke moeder herkent niet 
die smeekbede van haar kroost op het moment dat ze het 
boek dicht wil klappen, zoon- of dochterlief wil onderstoppen 
en met een laatste kusje voor het slapen gaan hun dag wil 
afsluiten. Tuurlijk die vraag is echt niet alleen omdat die ver-
haaltjes zo spannend zijn, ook het uitstellen voor het slapen 
gaan speelt een rol. Want met nog één verhaaltje hoeft het 
licht nog niet uit en blijft mam nog lekker even bij je.
Wat niet uitsluit dat voorlezen super belangrijk is. Elke dag 
minstens één verhaaltje, dat spreekt tot de verbeelding. Over 
Jip en Janneke, de buurkindjes met hun grenzeloze fantasie. 
Over Boer Boris die allerlei avonturen beleeft. Over al die die-
ren in het dierenrijk, zoals bijvoorbeeld Coco! Coco, dat kleine 
vogeltje dat net als zijn broertjes en zusjes moet leren vliegen, 
maar... niet durft. Een prachtig geschreven en geïllustreerd 
boek door Loes Griphagen en niet voor niets gekozen tot het 
Voorleesboek 2021. Wat een weelde dat voorlezen gelukkig 
niet verboden is, maar juist gestimuleerd wordt tijdens de 
‘Nationale Voorleesdagen’, die inmiddels weer achter ons lig-
gen. Papa’s en mama’s: zoek die website op en lik je vingers af 
bij al die nieuwe voorleesboeken die verschenen zijn. Je zou 
willen dat je weer klein was om zelf voorgelezen te worden. 

E.V.

Wat is #samensintanthonis.nl?
De website samensintanthonis.nl is bedoeld voor inwo-
ners en iedereen die geïnteresseerd is in wat in de ge-
meente Sint Anthonis gebeurt. De gemeente heeft het 
initiatief genomen om de website op te zetten maar de 
invulling van de verschillende onderdelen doen inwo-
ners en organisaties zélf. 

Iedereen kan berichten plaatsen, nieuws delen, een hulp-
vraag stellen of hulpaanbod doen. De dorpsverbinders zijn 
de redactie van dit online dorpsplein. Ze vormen een ver-
bindende rol tussen de inwoners en het digitale dorpsplein. 
Wil je wekelijks de nieuwsbrief ontvangen, met nieuws uit je 
dorp? Dat kan door je in te schrijven op de website. 
Op de website vind je ook de Sociale Kaart. Hierop staan 
maatschappelijke organisaties, verenigingen en initiatieven 
die in de gemeente Sint Anthonis en haar kerkdorpen en 
buurtschappen te vinden zijn met hun aanbod op het terrein 
van welzijn, wonen en zorg. Hier vind je dus alle maatschap-
pelijke organisaties op een rij. Heel handig! 
Nog niet iedereen is zichtbaar op het online dorpsplein. Wil 
je ook zichtbaar zijn, schrijf je in door een profi el aan te ma-
ken en maak daarna je vereniging of organisatie zichtbaar zo-
dat je wordt gevonden en gezien! De kerkdorpen en buurt-
schappen hebben ieder een eigen pagina. 
Vragen? Stuur een e-mailtje naar de dorpsverbinders via 
contact@samensintanthonis.nl.



TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Column  

Drie cijfers
In een leven kunnen cijfers van belang zijn. We kennen 112 voor 
acute noodgevallen om medische hulp, politie of brandweer te 
alarmeren. Velen van ons kennen ook 007 als de onverschrokken 
geheimagent in � lms en waarvan de nieuwste versie vanwege de 
pandemie is uitgesteld. Maar sinds twee jaar kennen we in Sint 
Anthonis ook 602. De oude provinciale en nu gemeentelijke weg 
van Sint Anthonis naar Sint Hubert/Erica. Na Wanroij en Lede-
acker, een pauze voor extra overleg, glasvezel, verbetering van 
riolering en waterafvoer, kwam Sint Anthonis aan de beurt. Sinds 
19 december 2020 is 602 o�  cieel open na ongeveer 602 werkda-
gen. Vanaf de turborotonde na een bochtje met remmende wer-
king komt men Sint Anthonis binnen met aan weerszijden van 
de Dr. Verbeecklaan de dichte aanplant van bomen en struiken; 
een echte laan. Halverwege een wegversmalling in verband met 
twee oude eikenbomen en tevens om autoluwte te bevorderen, 

waar voorrang hebben verandert in voorrang geven en krijgen. 
Een geel vlak op de weg blijkt telkens een aanwijzing te zijn dat 
er een zijstraat uitkomt. Overigens zijn de nieuwe straatlantaarns 
een lichtend voorbeeld van fraaie vormgeving. Dan de overgang 
naar de Breestraat en bij het kerkhof andere klinkers, geen gele 
vlakken meer en een vleugje groen op de hoek bij de Brink en bij 
het gemeentehuis dat het groene karakter van de dorpskern dient 
te versterken. Een zebrapad voor vooral de schooljeugd naar en 
van het Kindcentrum Leander en de toekomstige woonwijk 
rondom Oelbroeck. Bij de Henri Dunantstraat, Henri Dunant als 
Zwitser oprichter van het Rode Kruis, en de Bremheuvel een klein 
Zwitsers heuvellandschap met een dal als wadi met in� ltratie-
voorziening van regenwater.  Daar tegenover de oude huishoud-
school waar een oud-grutter, oorspronkelijk uit Gennep, later de 
huishoudens van levensmiddelen wil voorzien. Verder richting 
Ledeacker en bij het einde van de nostalgische klinkers ligt plotse-
ling als een soort grafzerk een hardstenen grijze balk in de weg 
met de naam Sint Anthonis. Verderop een dubbele aanduiding 
van cortenstaal voor Oelbroeck en daarna van hetzelfde materi-
aal de aanduiding Sint Anthonis. Aan de overzijde van de straat 
de aankondiging van Ledeacker, waarbij de Ledeackersestraat 
als scheidingsweg eer wordt aangedaan.  Het project is klaar en 
nu aan ons om aan de drie cijfers 602 een cijfer als waardering 
te  geven.       

mama

Afvalberg Sint Cecilia blijft helaas groeien door dumpingen

Muziekvereniging Sint Cecilia verzorgt al jaren de inza-
meling van het oud papier in Sint Anthonis en Ledeacker. 
Helaas voelen de vrijwilligers zich steeds vaker vuilnis-
man in plaats van papierinzamelaar.

Wist je dat…
• ...de vrijwilligers van Sint Cecilia vele uren moeten sorteren 

om het oud papier af te kunnen voeren?
• ...dit niet zonder risico is omdat er veel ‘gevaarlijk afval’ zoals 

glas tussen het papier wordt gedumpt?
• ...papier niet NAAST, maar IN de container moet worden ge-

plaatst?
• ...tampons en maandverband, maar ook tempex en plastic 

niet bij het oud papier horen? Hetzelfde geldt voor deodo-
rantfl essen, kerstballen, hout en ijzer. Dat laatste kan naar De 
Leugestert.

• ...vloerbedekking leidt tot compleet afgekeurde containers 
en hoge kosten voor de muziekvereniging?

• ...ook omwonenden balen van de afvaldumpingen bij de 
containers?

Kortom, het scheiden van afval blijkt erg lastig. Het aandeel af-
val tussen het oud papier groeit gestaag. Behalve ontzettend 

veel tijd kost dat Muziekvereniging Sint Cecilia handenvol 
geld. En nog belangrijker: de vrijwilligers van Sint Cecilia zijn  
goud waard. Zij worden echter met regelmaat blootgesteld 
aan gevaren zoals het grijpen in glasresten of spijkers. En dat 
gaat veel te ver. Vandaar opnieuw deze oproep om uitsluitend 
karton en papier in de papiercontainers te deponeren.

Ook op de momenten dat de container er niet staat, ‘brengen’ 
mensen hun oud papier (en ander afval). Dat is uiteraard niet de 
bedoeling.



Hypotheek

Hypotheek  ∙  Bank  ∙  Verzekering  tel: 0485-451040 
www.verheijen-wanroij.nl 

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elke woensdag van 12.00 tot 18.00 uur in Sint Tunnis op de markt.
Volg ons op Facebook en Instagram.

www.harrieentoon.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

Ans van Summ� en YORT
yoga sport
5 lessen à € 7

St. Anthonis

www.ansvansummeren.nl

Reserveer nu!
We starten weer 
zodra toegestaan



Heemkundekring Sint-Tunnis gaf de pen door aan JOC De Link. Ik 
zit aan tafel met voorzitter Els Bastiaans en secretaris Harry van 
Heijster die vanuit Stichting Jongerenwerk Sint Anthonis verant-
woordelijk zijn voor De Link.

Hoe en wanneer is De Link ontstaan?
“De gesprekken over een jongerencentrum in Sint Tunnis wer-
den al vanaf 1972 gevoerd”, meldt Harry. “In 2000 heeft de ge-
meente ons een huis aan de Breestraat in gebruik gegeven en  
na de bouw van het MFC zijn we daarheen verhuisd. Toen was 
al duidelijk dat Breestraat 22 zou worden gesloopt.”

En waar staat ‘De Link’ precies voor?
“De Link is een uitvoering van Stichting Jongerenwerk Sint Antho-
nis. In alles wat De Link onderneemt, van beleid tot en met de 
uitvoering van activiteiten, zijn de jongeren zélf het uitgangs-
punt. Het jongerencentrum is er feitelijk voor en door hen. Daar 
geeft de organisatie de jongeren tussen 12 en 23 jaar uit de ge-
meente Sint Anthonis een eigen plek, waar zij vrijblijvend - maar 
in het besef van de eigen verantwoordelijkheid - de dingen kun-
nen doen waar hun belangstelling naar uitgaat.”

Wat is het aanbod voor de jongeren?
“Eén keer per maand is er een disco avond voor groep 7 en 8 en 
een avond voor 18+.  Maandelijks organiseren we ook een avond 
met PGSA voor ‘jongeren’ met een beperking. Al deze avonden 
worden door de jongeren zelf georganiseerd, wij ondersteunen 
indien nodig. Maar we vinden onze inloopavonden het belang-
rijkste. Iedereen is welkom om te darten, gamen of lekker chillen 
onder elkaar. Een erg belangrijk, uitnodigend ontmoetingspunt, 
waar ze graag willen zijn en waar ze bij willen horen. Waar zij seri-
eus genomen worden. Aan de Breestraat organiseerden we ook 
nog gezellige bbq’s of andere buitenactiviteiten. De huidige loca-
tie, bij de ingang van de sporthal en basisschool, is niet optimaal 
voor ons. We missen de privacy en de buitenplek, daarbij denken 
we ook aan onze buren. Daarom kiezen wij er als bestuur voor om 
niet mee te gaan in het nieuwbouwplan van het MFC. We heb-
ben de gemeente gevraagd om een ruimte/locatie met een be-
paalde vrijheid voor onze jongeren. In eerste instantie is dit toege-
zegd door de gemeente, maar helaas hebben ze besloten dat ze 
geen noodzaak zien voor een ontmoetingsruimte voor jongeren. 
Hierdoor hebben we binnenkort geen ontmoetingsplek meer.”

Wat moeten we nog weten, met wie werken jullie samen?
“Na afl oop van de musical van de schoolverlaters is er bij 

ons een disco. En zoals al eerder gezegd: PGSA vinden we 
belangrijk omdat we zien hoe die jongeren ervan genieten. 
We hebben ook een sociale functie in het dorp. We hebben 
speeddates georganiseerd met de gemeenteraad, we organi-
seren een verkiezingsdebat voor de nieuwe stemmers. Nova-
dic Kentron verslavingszorg geeft voorlichting hier. Ook Kees 
Hoogeboom, de jongerenwerker, is vaak in De Link te vinden. 
Zo blijft de drempel laag om hem te benaderen.” 

Aan wie geven jullie de pen door?
“Aan de Dorpsraad.” 

Mijn moeder vond het nooit zo � jn als ik ‘s avonds met de groep 
naar onze chillplek op het Zandseveld ging. Ik denk dat zij meer 
rust had gehad als ik toen met mijn vriendinnetjes naar De Link 
had gekund. Het is juist op deze leeftijd belangrijk dat jongeren 
worden gezien en gehoord. Dat maakt volgens mij deze stichting, 
inclusief een thuishonk, een must in en voor ons dorp.

Contactgegevens JOC De Link
www.jocdelink.com  |  elsbastiaans@hotmail.com
Els Bastiaans: 06 10 77 71 96

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: JOC De Link
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Wat is een dorp zonder verenigingen? Een organisatie die meestal gerund wordt door vrijwilligers, waar leden hun hobby of sport kun-
nen uitvoeren, samen met anderen of alleen. Sint Tunnis kent veel verenigingen. Grote maar ook wat kleinere verenigingen, wellicht zelfs 
verenigingen waar u het bestaan niet eens van kende. Daarom gaat Judith Driessen elke maand op pad voor de rubriek ‘Dries wil weten...’ 
waarin in elke uitgave van Trots Sint Tunnis een vereniging voor het voetlicht wordt gebracht. 



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

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

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

www.kempenkuppers.nl
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Wanneer u ouder wordt en nog zelfstandig woont, kunt u soms 
tegen praktische zaken aanlopen zoals het aanpassen van uw 
woning, het onderhoud daarvan of het zorgen voor gezonde 
maaltijden. Om hierbij hulp in te schakelen of de juiste adres-
sen te vinden kan lastig zijn. Op internet zijn veel aanbieders 
te vinden maar wie is betrouwbaar en wat past bij uw wensen 
en behoeftes? Voor veel van dit soort vragen kan Pantein Extra 
een oplossing bieden of u adviseren. Pantein Extra is de leden-

Pantein Extra biedt hulp bij allerlei praktische zaken 
service van Pantein en bemiddelt in allerlei praktische diensten 
in en rondom huis. Zo kunt u zelf de hulp en ondersteuning re-
gelen die bij u past. Voor de een is dat iemand die de dakgoot 
schoonmaakt, voor een ander is dat de maaltijdservice of de 
pedicure aan huis. Alle aangesloten bedrijven en dienstverle-
ners worden getoetst op kwaliteit en betrouwbaarheid. Meer 
informatie vindt u op www.panteinextra.nl. Ook kunt u voor 
meer info bellen naar 0485-845454.

Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3  |  Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl

www.verbeterdebuurt.nl

www.samensintanthonis.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

Belangrijke contactgegevens en websites

“Openheid en eerlijkheid vinden we ontzettend belangrijk, 
daarom bespreken wij altijd vooraf de kosten, zodat je nooit 
voor onaangename verrassingen komt te staan” aldus John. 
“Bovendien bespaar je veel geld, want met onderdelen van 
een goede kwaliteit gaat jouw auto veel langer mee. Wij hel-
pen zo snel mogelijk. Bij kleine reparaties en onderhoud vaak 
dezelfde dag, bij grotere reparaties kun je gratis gebruik maken 
van onze leenauto of -fi ets”. Sinds Fraukje (2016) en Tom Rutten 
(2018) in het bedrijf kwamen, kent de onderneming een ge-
stage groei. Zo verhuren ze ook aanhangers en startten zij met 
de verkoop van auto’s. “We willen alleen auto’s met een goede 
en betrouwbare historie. Die toetsen we volgens de BOVAG 
normen. Ook de aankoopbegeleiding, waarbij we mensen be-
geleiden in de aankoop, loopt goed. We zoeken mee naar be-
trouwbare voertuigen en adviseren de potentiële kopers over 
hun keuzes. Want jouw auto, daar moet je van op aan kunnen”.  

Op de foto: John en Fraukje Coopmans.

Autobedrijf Coopmans zorgt er voor dat je met een goed gevoel de weg op gaat 

Al 7 jaar runnen John en Fraukje Coopmans hun garage in Ledeacker. Niet merkgebonden en van alle markten thuis. Al 
jaren staan ze voor hun klanten klaar waarbij ‘veilig en vertrouwd’ hun bedrijfsmotto is. 
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De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend 
van 6 maart. Kopij aanleveren kan t/m 20 februari per 
e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.

Corona of niet, het gilde vierde het Antoniusfeest!
Jaarlijks viert het St. Antoniusgilde op of rond 17 janu-
ari (de naamdag van de H. Antonius Abt) het Antonius-
feest. De gildeleden trekken door het dorp, gaan samen 
naar de mis en genieten van een heerlijke koffietafel 
met goei gerei van ‘t vèrke. Helaas mocht dat dit jaar 
niet zo zijn. En juist omdat de gildeleden al zo lang niet 
meer bij elkaar waren geweest, was het des te belang-
rijker dat zij op een alternatieve wijze het Antonius-
feest toch konden vieren. De koffietafel kwam daarom 
dit jaar naar hen toe!

Het gildebestuur mocht vroeg op pad en zo troff en zij (geheel 
Coronaproof ) veel vrolijke gildezusters en -broeders aan de 
deur. De koffi  etafelpakketjes werden dankbaar in ontvangst 

genomen en als middagmaal genuttigd. Het was een heerlijk 
maal met bloedworst en balkenbrij van de slager van Boerde-
rijwinkel Verdaasdonk, smakelijke broodsoorten van bakker 
Van de Ven en een lekkere perenborrel van Leon van Welie uit 
Stevensbeek. Een prima alternatief voor de koffi  etafel waar-
door alle leden van het gilde in hun harten toch deze dag sa-
men konden vieren. Zo houdt ook het St. Antoniusgilde samen 
vol!  Op www.samensintanthonis.nl kunt u via een leuke fi lm- 
en fotocompilatie deze bijzondere gebeurtenis mee beleven.

Dorpsraad Sint Tunnis is op zoek naar versterking

Dorpsraad Sint Tunnis is op zoek naar nieuwe leden. Wil 
jij meedenken, meepraten en meedoen als het gaat over 
de (toekomstige) leefbaarheid in Sint Anthonis, meld je 
dan aan! 

Dorpsraad Sint Tunnis bestaat uit een enthousiaste groep 
vrijwilligers die op velerlei terreinen werken aan de leefbaar-
heid in het dorp. De dorpsraad is niet politiek gekleurd. De 
leden willen een klankbord voor de gemeente zijn en hou-
den zich op allerlei manieren bezig met de ontwikkelingen in 
het dorp. Wat de dorpsraad allemaal doet en waar de club nu 
mee bezig is? Kijk op www.dorpsraadsinttunnis.nl. 
De dorpsraad is nu dus op zoek naar betrokken en bevlogen 
aanpakkers met een goede kennis van Sint Tunnis en haar 
inwoners. Kandidaten die ‘iets’ voor Sint Tunnis willen beteke-
nen en daar tijd in willen steken. Nieuwsgierig of interesse? 
Mail dan naar info@dorpsraadsinttunnis.nl en er wordt con-

tact met je opgenomen. Vermeld in je e-mail ook even je 
telefoonnummer. 

De huidige samenstelling van Dorpsraad Sint Tunnis.

Alle leden ontvingen een ko�  etafelpakketje, zo ook hier bij de 
familie Van Tilborg.

Gemeente telt 27 inwoners meer
Volgens een voorlopige telling had de Gemeente Sint Anthonis 
op 1 januari 2021 in totaal 11.691 inwoners. Dat zijn er 27 meer 
dan precies een jaar eerder. In 2020 zijn er in de gemeente 90 
kinderen geboren, 115 personen overleden, hebben 560 per-
sonen zich in de gemeente gevestigd en zijn er 508 personen 
vertrokken. Het inwoneraantal van het kerkdorp Sint Anthonis 
is met 16 mensen gegroeid van 4.074 op 1 januari 2020 naar 
4.090 op 1 januari 2021. De inwoneraantallen van de andere 
dorpen op 1 januari 2021: Wanroij 2.798 (-15), Oploo 1.896 (+24), 
Stevensbeek 720 (-5), Landhorst 694 (-12), Ledeacker 731 (+6), 
Westerbeek 683 (+12) en Rijkevoort-De Walsert 79 (+1).


