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Lente! Bij de schaapskooi in de Staatsbossen dartelen de lammetjes vrolijk rond. Mooie taferelen waar we dit jaar niet met z’n allen massaal
van kunnen genieten, maar waar wandelaars en fietsers op gepaste afstand van elkaar natuurlijk toch soms even een kijkje gaan nemen.

‘Hartverwarmend hoe iedereen elkaar helpt’
Ondanks alle problemen die deze coronacrisis met zich meebrengt, hebben we weer meer dan voldoende onderwerpen
om deze Trots Sint Tunnis te vullen. Fijn dat we vanuit de Sint
Tunnisse gemeenschap zoveel krijgen aangereikt.
De redactie is blij met de vele positieve reacties die we op de
eerste uitgave hebben mogen ontvangen. Reacties als: ‘Wat een
prachtig, makkelijk leesbaar blad’, ‘Mijn droom wordt werkelijkheid’ en vele bedankjes dat er nu eindelijk een Sint Tunnis’ blad
is. Het sterkt ons om op deze ingeslagen weg verder te gaan.
In deze uitgave besteden we extra aandacht aan de vele initiatieven die er al gaande zijn om met name de senioren en alleenstaanden in deze tijden te ondersteunen. Ook hebben we bij
ondernemers en instanties geïnformeerd naar wat zij nu anders

doen dan voor het coronatijdperk. Het is hartverwarmend te ervaren dat heel veel mensen bezig zijn elkaar te helpen. Zowel
beroepsmatig als als vrijwilliger.
Het afgelasten van het Internationaal Pinkstertoernooi is een tegenvaller. Niet alleen voor de volleybalwereld, maar voor veel
meer partijen, u leest daarover in het interview met de voorzitter
van het toernooi. En er zijn weer heel veel berichten aangeleverd, onze redactie heeft het er maar druk mee. Maar dat is juist
wat we willen: bijdragen van en voor iedereen. Ga zo door Sint
Tunnis! Wij zien graag uw reacties op redactie@trotssinttunnis.nl.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis
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Kenia weer 26 waterpompen rijker dankzij stichting Namelok
Ferdi Verberk en Inge Vloet van de stichting Namelok hebben hun jaarlijkse waterproject in Kenia weer afgerond. Ze
kijken terug op weer een mooie periode waarin zelfs meer
pompen werden geïnstalleerd dan gepland.

Samen met de leverancier van de solarpompen gaan Ferdi en
Inge dit project realiseren. De leverancier gaat de ene helft financieren. Het andere deel hopen Ferdi en Inge via Wandelen
voor Water binnen te halen. Meer informatie over de projecten
en de stichting vindt u op www.namelok.nl.

Ferdi en Inge hebben in totaal 24 solar- en 2 elektrische pompen geplaatst. Ook hebben ze het Ruai watercomité geholpen
met de renovatie van een watertank. Deze had een lekkage en
moest van binnenuit opnieuw afgesmeerd worden. Daarnaast
heeft het Sinttunnisse stel hulp verleend bij het ‘Kariïthe water
irrigation project’. Er wordt hier een pijpleiding aangelegd (13
kilomter graven) om water van Mount Kenya dichter bij huis te
halen. Namelok heeft zo’n 2 kilometer aan pijpen gefinancierd.
Daarnaast is de stichting benaderd door de oprichter van een
opvanghuis voor kinderen/jongeren in Naro Moru. Ze zouden
heel graag een waterpomp willen hebben, zodat ze het hele jaar
door over schoon water beschikken. Omdat de waterput diep
is en er veel water verbruikt wordt, is een solarpomp de beste
optie, maar zo’n pomp moet over 2 Kw beschikken en daarvoor
zijn 16 zonnepanelen nodig. Dit maakt het een kostbare aangelegenheid: het kostenplaatje bedraagt ongeveer € 7000,00.

Nieuwsbrief werkzaamheden N602
De gemeente streeft ernaar u zo goed mogelijk op de hoogte
te houden van de werkzaamheden aan de N602. Dat doet zij
onder andere via de sociale media en www.sintanthonis.nl
maar ook via een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere
twee weken. Aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief is
heel eenvoudig. Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@n602.nl
met als onderwerp: ‘Aanmelding nieuwsbrief N602’. Kijk voor
alle nieuwbrieven en actuele informatie ook op de webpagina
www.sintanthonis.nl/n602.

Trots-sponsor worden of adverteren

Bescherm
de insecten met
Unilux horren.
Houd de insecten buiten, daar doen ze goed werk!
Uw Unilux horrenspecialist:

in Trots Sint Tunnis?
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 (zie pagina 6 en 12)!
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!
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Dienstverlening Gemeente tijdelijk alleen op afspraak
In verband met het coronavirus ontvangt de Gemeente
Sint Anthonis in het gemeentehuis momenteel alleen bezoekers op afspraak. Indien een afspraak kan wachten, is
het verzoek deze even uit te stellen.
Voor veel van de beschikbare informatie en diensten kunt u terecht op www.sintanthonis.nl. Houd deze website en de social
media kanalen van de gemeente ook in de gaten om op de
hoogte te blijven van actuele informatie.
Wilt u een afspraak plannen of heeft u een andere vraag?
Bel het algemene nummer 0485 - 38 88 88, stuur een e-mail
naar postbus@sintanthonis.nl of stel uw vraag via WhatsApp:
06 - 30 35 31 00.

in het gemeentehuis. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt.
Ook voor het afhalen van een identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, et cetera is het maken van een afspraak nodig.
Heeft u een afspraak en staat u voor de deur? Bel dan het algemene nummer 0485 - 38 88 88, dan komt een van de medewerkers de deur voor u openen. Heeft u een afspraak maar
geen telefoon bij u, dan kunt u aanbellen.

Voordeur gemeentehuis gesloten
Op dit moment werken veel medewerkers van de Gemeente
Sint Anthonis vanuit huis en zijn er weinig mensen aanwezig

Informatie voor werkgevers/ondernemers
Als werkgever of ondernemer komt er nu veel op u af. Hoe zit
het onder andere met de regeling werktijdverkorting, uitstel
van betaling, het lenen van geld of borgstelling midden- en
kleinbedrijf en met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Op de website van de gemeente is een aparte pagina ingericht
waarop speciaal voor werkgevers en ondernemers relevante
informatie is verzameld: www.sintanthonis.nl/ondernemers.

Rozenhoedje bidden

40 jaar Zonnebloem Sint Anthonis

In de meimaand wordt iedere woensdagavond om 19.00 uur
in de kerk van Sint Anthonis het rozenhoedje gebeden. Hierbij
worden uiteraard de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Op 25 november bestaat de Zonnebloem van Sint Anthonis 40 jaar. De feestelijkheden waren gepland voor 12
mei. Het zou een bezoek worden aan het Oorlogsmuseum
in Overloon. Vanwege het coronavirus wordt de nieuwe
datum 24 november.

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aanhuis verspreid in Sint Anthonis.
Redactie: Ellen van den Berg, Judith Driessen, Jos van
Duren, Monique Gerrits, Willem van Kasteren, Ronald
Korsten, Hella Kuijpers, Henny Lenkens, René Teunissen,
Rian Weemen
Het digitale archief vindt u op www.trotssinttunnis.nl
Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uitgave kan telkens tot de 15e 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

Al 40 jaar bezoeken vrijwilligers van de Zonnebloem regelmatig
enkele vaste ‘gasten’ met een lichamelijke beperking als gevolg
van een langdurige ziekte of handicap. In principe bezoekt de
Zonnebloem geen personen met een geestelijke beperking
en dementerenden vanwege de vereiste speciale deskundigheden. Mensen met een lichamelijke beperking zijn heel vaak
‘senioren’ , maar dat hoeft niet. De Zonnebloem heeft weliswaar
die naam, maar het is géén ouderenclub, hoewel de meeste
gasten wel ‘ouderen’ zijn.
Het regelmatig bezoeken van gasten is de hoofdbezigheid van
de vrijwilligers van de Zonnebloem: gewoon gezellig kletsen.
Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
Bij enkele activiteiten betalen deelnemers een bescheiden bijdrage, het overige is voor de afdeling. De voornaamste inkomstenbron van de Zonnebloem is de jaarlijkse Zonnebloemloterij.
Gezocht: vrijwilligers, secretaris en penningmeester
Meerdere vrijwilligers willen stoppen vanwege hun leeftijd.
Daarom een oproep aan u om te overwegen of dit dankbare
werk niet iets is voor ú. Voor meer informatie: Marie-José Fransen,
‘bestuurslid bezoekwerk’ (0485-381613 of mariejosefransen@
home.nl). Daarnaast heeft de organisatie dringend een nieuwe
secretaris (m/v) en nieuwe penningmeester (m/v) nodig. Iets
voor u? Neem dan contact op met voorzitter Frans Smulders
(06-20553343 of fhpmsmulders@gmail.com).
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KBO leeft met u mee in crisistijd

Hulp bieden of hulp vragen?

Met z’n allen ondergaan we de gevolgen van het coronavirus. Ook KBO Sint Anthonis leeft mee met iedereen die
besmet is en hun naasten.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen.
Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om
anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Speciaal daarvoor is het platform samensintanthonis.nl
opgericht. Kijk op www.samensintanthonis.nl.

Eenieders gezondheid is het allerbelangrijkste nu. Laten we er
daarom zoveel mogelijk zijn voor de mensen die ziek of kwetsbaar zijn. Hulde aan al diegenen die zich blijven inzetten om
dit virus in te dammen. We kunnen niet zonder hen. Ook wenst
de KBO de bewoners van verzorgingshuis ‘Op ’t Hoogveld’ veel
sterkte in deze zware tijd. Zij mogen geen bezoek ontvangen,
dus alle afleiding is welkom. Hopelijk is deze periode snel voorbij.
KBO Sint Anthonis hoopt dat u zich niet verveelt en geeft het
advies: neem een keer vaker telefonisch contact met iemand
op. Een gezellig praatje, al is het via de telefoon, kan opluchting geven. Ook de KBO kijkt uit naar de dag dat we de draad
weer mogen oppakken. U zult begrijpen dat, in verband met de
extra maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd, alle
activiteiten van KBO Sint Anthonis tot nader bericht vervallen.
Het bestuur van de KBO Sint Anthonis wenst alle leden en de
inwoners van Sint Tunnis veel gezondheid en sterkte en wil
eindigen met de woorden van premier Rutte: “We moeten dit
met z’n allen doen”. Blijf gezond!

Pinksterkermis stopt

Coronamaatregelen nageleefd

Dorpskermissen hebben het zwaar. Schattingen zijn dat er elk
jaar landelijk 30 kermissen stoppen. Een stuk of tien attracties
op een grasveldje werkt niet meer, er moet meer gebeuren. De
mooie Brink van Sint Tunnis zou hier toch volop mogelijkheden voor moeten bieden.
Wegens de tegenvallende inkomsten van de kermisexploitanten in de afgelopen jaren is er na overleg met de exploitanten,
enkele horeca-exploitanten en de dorpsraad echter besloten
om de pinksterkermis te stoppen.
Het zou mooi zijn als de zomerkermis wel weer een nieuwe
impuls kan krijgen en kan worden behouden voor het dorp.
De werkgroep ‘Kermis Sint Tunnis’ gaat zich hier voor inzetten.
Helaas gaat de zomerkermis dit jaar vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus niet door. Volgend jaar hopen we
weer op een mooie zomerkermis op de Brink!

De gemeentelijke toezichthouders surveilleren om te controleren of de coronamaatreglen worden nageleefd. Er wordt
gecontroleerd op 1,5 meter afstand houden en te grote groepen mensen. Voor jongeren is het soms lastig maar een goed
gesprekje met wat uitleg is eigenlijk altijd voldoende om weer
volgens de richtlijnen verder te gaan. Dat is ook wel zo verstandig want als er wordt gewaarschuwd gaat dat wel in het systeem dat ook de politie ter beschikking heeft. Er wordt geen
tweede waarschuwing gegeven. Er volgt dan direct een boete:
390 euro voor een volwassene en 104 euro voor jongeren tot
18 jaar. Boetes uitdelen is gelukkig nog niet nodig geweest in
Sint Anthonis, melden de toezichthouders die samen in een
surveillancewagen zitten. “We krijgen daar weleens opmerkingen over, maar met extra hygiëne- en voorzorgsmaatregelen
mogen wij, net als de politie, samen in de auto.”

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.
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Pinksteren dit jaar zonder Pinkstertoernooi
Op 6 april heeft het bestuur van het Internationaal Pinkstertoernooi helaas moeten besluiten dat de 64e editie op
zijn vroegst in 2021 kan worden gespeeld. Er komt ook
geen vervangend ‘mini-toernooi’ in het najaar. Trots Sint
Tunnis sprak met Bas Bastiaans, voorzitter van het Pinkstertoernooi.
“Het besluit dit jaar niets te organiseren viel ons zwaar. De
afgelopen 63 jaren was Sint Tunnis altijd met Pinksteren het
middelpunt van de volleybalwereld”, stelt Bas Bastiaans. “En
hoewel we qua veldvolleybal op het hoogste niveau hebben
ingeleverd, staat het toernooi nog altijd als een huis. We hebben, naast veldvolleybal, ook beachvolleybal op een hoog
niveau en een liefhebberstoernooi: ons TOB-toernooi. Het
Pinkstertoernooi is altijd dé afsluiting van het volleybalseizoen.
Iedereen weet niet beter dan dat Pinksteren gelijk staat aan het
volleybaltoernooi en de bijbehorende sfeervolle feesten.”
Naast volleybal is het toernooi in deze regio ook wereldberoemd
vanwege de Pinksterfeesten. Ook die mogen niet doorgaan. Bas
verzucht: “En dat is extra zuur voor alle betrokkenen. Niet alleen
kijken duizenden jongeren soms al maanden uit naar de Pinksterfeesten, het is ook een financiële aderlating voor heel veel
lokale partijen. Lokale winkels en horeca profiteren altijd mee
van de pinksterdrukte, maar ook heel veel verenigingen die ons
de helpende hand toesteken, missen nu inkomsten. Zo zijn de
Pinksterfeesten een heel belangrijke inkomstenbron voor de
volleybal- en de voetbalvereniging. Wij vinden het belangrijk dat
wij lokaal kopen en lokaal ondersteunen.”

Dus nu schuiven jullie de gehele opzet maar een jaartje door?
Bas: “Nou, doorschuiven doen we eigenlijk nooit: er is elk jaar
wel iets dat wijzigt. Soms is dat de toernooiopzet, of de terreinindeling en natuurlijk het avondprogramma. Want we moeten
blijven vernieuwen om interessant te blijven. Naar schatting
hebben we jaarlijks totaal zo’n 8.000 sporters en feestgangers
over de vloer. Dat stelt hoge eisen aan ons bestuur en de vele
vrijwilligers die we hebben. Van gewoon doorschuiven kan
dus geen sprake zijn. Ook bestuurlijk blijven we vernieuwen en
verjongen. We moeten blijven aansluiten bij de wensen van de
sportwereld, maar zeker ook bij het uitgaanspubliek. Immers,
zonder feesten geen volleybal.”

Een foto van het Pinkstertoernooi uit ‘de oude doos’.

40-jarig jubileum voor Schoonmaakbedrijf Geerts
Dit jaar bestaat Schoonmaakbedrijf Geerts 40 jaar. Ilse van den
Berg-Geerts, dochter van oprichter Frans Geerts, schrijft:
“Rond 1964 was het geen vetpot bij huize Geerts, opa en oma
hadden negen kinderen en een inwonende moeder. Opa moest
alleen de kost verdienen en als de
jongens geen zin
hadden om naar
school te gaan
dan was het werken geblazen. Ons
pap, Frans Geerts,
is toen als 15-jarig
manneke begonnen als glazenwasser. Dit jaar exact 40
jaar geleden - op 1
De broers Frans en Piet Geerts.

maart 1980 - zijn Frans en Maria Geerts naar de KvK gestapt en
was Schoonmaakbedrijf Geerts een feit. Dit hebben wij op 28
februari met ons team gevierd. Frans werkt nog wekelijks mee in
ons bedrijf en zit dus al 55 jaar in het vak!
Door de jaren heen is er in de schoonmaakbranche veel veranderd. Wij zijn in het bezit van het SIEV keurmerk. Dit wil zeggen
dat wij elke twee jaar gecontroleerd worden op het naleven
van diverse regels. Ook het tijdig betalen van personeel en belastingen et cetera wordt gecontroleerd. Inmiddels verzorgen
wij met 18 geschoolde vakmensen de schoonmaak en glasbewassing voor bedrijven in onze regio. Sinds mei 2018 werken
wij met veel plezier vanaf ’t Kempke, waar we ook wonen.
Door het coronavirus is alles ineens anders. Wij willen alle ondernemers maar ook alle bewoners van ons mooie dorp veel
kracht toewensen.
Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan 40 jaar Schoonmaakbedrijf Geerts.”

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl

Breestraat 47

0

0485 - 38 47 59

www.arts-verzekeringen.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl

www.deslaapmeesters.nl

Sint Tunnis

in coronatijd

Net als de rest van de wereld leeft ook ons dorp in een onwerkelijke situatie op dit moment. Maar samen maken we er het beste van, in
aangepaste vorm. De redactie van Trots Sint Tunnis ging - online en telefonisch - ‘op pad’ en vroeg aan verschillende ondernemers, scholieren en mensen die actief zijn op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg naar hoe zij deze periode beleven en naar de initiatieven die zij hebben ontplooid. Het resultaat: dit speciale katern in Trots Sint Tunnis: ‘Sint Tunnis in coronatijd’.

Zorgcentrum zegt ‘Dank je wel, Sint Anthonis!’
Ook in Sint Anthonis zijn mensen ziek geworden door het
coronavirus, met name in het zorgcentrum Op ’t Hoogveld. Op 15 april, het was een tussenmeting, waren er in
de zorgcentra Wanroij en Sint Anthonis van Pantein 22
van de 91 bewoners besmet en moesten vier sterfgevallen worden betreurd.
Ook onder verpleegkundigen in deze zorgcentra sloeg het
virus toe. Negen besmette medewerkers moesten in quarantaine. Ondanks alle kommer en kwel weten het personeel en
familieleden van de ‘opgesloten’ bewoners er het beste van te
maken en dat levert ontroerende momenten op.
“We worden bijna dagelijks verwend met prachtige tekeningen, kaarten en taarten en natuurlijk met het uitzicht op de

mooie banners van Tars Visuele Presentatie”, zegt Gerry Janszen
van het zorgcentrum. Bewoners zien mensen uit Sint Anthonis
buiten zwaaien, luisteren naar muziek van Wiel van Loosbroek
en doen mee met de gymles van Marion Paters. “Een onbekende gulle gever die jarig was, trakteerde de bewoners zelfs
op taart! Het is genieten van de kindertekeningen die bijna dagelijks worden bezorgd, net als van de bijzondere stoeptekeningen met harten voor de bewoners. We krijgen ook kaarten
van vrijwilligers die ons zo missen, maar wij hen ook.”
Dankzij het medeleven van iedereen in Sint Anthonis is het
volgens Gerry Janszen vol te houden voor de bewoners en
medewerkers. “We voelen uw steun en door deze saamhorigheid komen we hier met elkaar uit. Sint Anthonis: HARTELIJK
DANK!”

Lieve dappere bewoners, geweldige verzorging;

Hou vol, het komt goed,
het is al lente!

Badmintonners van de Remmensberg blijven bewegen
Zoals andere clubs en verenigingen heeft ook badmintonclub
Remmensberg een WhatsAppgroep in het leven geroepen. “Makkelijk om snel berichtjes naar elkaar te sturen, zoals na de uitbraak
van het coronavirus”, zegt Frank Centen van de badmintonclub.
“Er ontstond een kleine discussie of we nou wel of niet de zaal in
mochten”, stelt Frank. Een pamflet op de ramen van Oelbroeck
verzocht mensen die hoestten, verkouden waren of koorts hadden om het gebouw niet te betreden. Dus bij geen klachten toch
maar gaan badmintonnen? “Nou nee, want daarna was het snel
afgelopen met sporten gezien de ernst van het virus.”
Theo Coenders, eveneens lid van de club, kwam met een

mooi alternatief. Via de groepsapp stuurde hij enkele oefeningen rond. “De eerste oefening: 5 minuten wandelen, 1 minuut
joggen en dat vier keer herhalen. Daarna thuis nog tien keer
buikspieroefeningen doen. En nog een tweede: 4 minuten
wandelen, 1,5 minuut hardlopen en dat vijf keer herhalen.
Daarna thuis op de trap tien keer opstappen zo snel als je kan
en dat drie keer met een rust van 30 seconden.” De leden van
BC Remmensberg maken er dankbaar gebruik van en blijven
zo in conditie. Frank: “Zodra het verschrikkelijke coronavirus
bezworen is, kunnen wij – met dank aan Theo – gelukkig fit en
wel weer een shutteltje slaan!”

8

Sint Tunnis in coronatijd

Het luisterend oor van Sociom|Zin
Is corona in jouw leven dichtbij gekomen? Is bijvoorbeeld een
van jouw dierbaren opgenomen en kun je er niet naartoe? Dat
kan een gevoel geven van verlamd zijn en weinig aan kunnen doen. Terwijl je juist zoveel zou willen. Heb je behoefte aan
een luisterend oor, een gesprek met iemand die er voor jou is
om naar jouw verhaal te luisteren en je te helpen dingen voor
jezelf op een rijtje te krijgen? Dan kun je terecht bij welzijnsorganisatie Sociom|Zin. Vanwege corona is hulp op afstand
mogelijk via telefoon, mail of beeldbellen. Heb je behoefte aan
steun van de speciaal opgeleide vrijwilligers, bel 06-82901249
of stuur een e-mail (sociomzin@sociom.nl). Kijk verder ook op
www.sociom.nl/sociomzin.
Sociom werkt ook proactief. Met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM is er wekelijks een contactmomentje tussen
de welzijnsmedewerkers en bezoekers van de dagbestedingscentra van Sociom. Zo kregen deelnemers en vrijwilligers hier in
de paasweek een paasbrood, gebakken door de zoon van een

medewerker. Ook werd hen
een dagbestedingscourant
aangeboden.
Verder kunnen senioren
die in beweging willen
blijven gratis oefeningen
krijgen via de beweegfilm
‘Bewegen op de stoel’. Een
andere activiteit die wordt
aangeboden is kienen via
beeldbellen.

Sociom wist met de een
paasactie vrijwilligers en
bezoekers van de dagbestedingscentra te verblijden.

In sneltreinvaart naar onderwijs op afstand
Toen het kabinet op advies van medisch specialisten medio maart besloot dat zowel scholen, horeca als sportclubs op slot moesten, werd het stil in Nederland. Veel
leerlingen en studenten vonden het nieuwe ‘schoolvrij’ in
eerste instantie leuk, maar al snel misten ze de vertrouwde leeromgeving en vooral hun schoolgenoten. Knap was
het wel dat scholen verbazend snel omschakelden naar
digitaal onderwijs.
“Leerkrachten wisten in zeer korte tijd het onderwijs op afstand voor te bereiden”, vertelt Marga Janssen, Teamleider on-

Al wekenlang geen reuring in en rond De Leander.

derwijs bij De Leander. Niet alleen werd er opvang geregeld
voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, ook werden
lesmaterialen voor het thuisonderwijs uitgezocht, chromebooks uitgeleend en ouders geïnformeerd. Na spoedcursussen ICT waren de leerkrachten binnen drie dagen ‘klaar’ voor
onderwijs op afstand.
Thuis of op hun werk beantwoorden meesters en juffen vragen van leerlingen via Skype, plannen het lesprogramma en
sturen zelfgemaakte instructiefilmpjes naar de leerlingen.
“Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra online instructies. Via Google Meet zijn er kringgesprekken gevoerd en er
wordt gebeld met ouders en kinderen om te volgen hoe het
met iedereen gaat. Er wordt hard gewerkt en heel veel geleerd,
door kinderen maar ook door leerkrachten”, vertelt Marga. De
teamleider is blij dat ouders meedenken en meehelpen. “Wat
een geluk hebben we daarmee. Dat maakt ons werk een stuk
gemakkelijker.”
Gelukkig mogen vanaf 11 mei de basisschoolkinderen weer in aangepaste vorm - naar school. “We missen de kinderen, het
gelach en gepraat - ja, zelfs de kleine ruzietjes - op de gangen
en het plein. We missen het echte contact. Ondanks dat deze
periode ons veel gebracht heeft, is het natuurlijk toch echt het
allerfijnste als onze kinderen snel allemaal ‘gewoon’ weer naar
school mogen.”
Lees op de volgende pagina de ervaringen van zes leerlingen uit
Sint Anthonis.
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Twee kinderen uit groep 6 en 8 van De Leander:
“Wat is er toch gebeurd, tussen twee maanden geleden
en nu?”, vragen beiden zich af. “Eerst leek het zo gewoon
om naar school te moeten gaan. Les te krijgen over vakken die je eigenlijk wel denkt te kennen. De sportclub waar
je elke week weer samen aan het oefenen was voor die
belangrijke voorstelling. De scouting, zo heerlijk jezelf kunnen zijn, buiten zijn met je vrienden. Maar weet je waar ik
nu naar verlang? Naar dat wat zo gewoon leek, maar wat
ik nu zo mis. De goedemorgengroet met de juf, de geur in
de gymzaal, het op en neer fietsen van school naar huis,
de flauwe woordspelingen in de klas, buiten spelen met

Twee leerlingen uit de tweede en vierde klas
van Metameer Stevensbeek:
“BEDANKT CORONA”, zeggen de beide leerlingen met lichte ironie. Want twee maanden geleden leek alles nog zo
gewoon. “Net voor de derde toetsperiode even goed leren
om je punten weer op te halen. Toen gebeurde het. We
konden niet meer naar school en even was het de vraag of
het een leuke lange vakantie werd of dat we toch nog iets
thuis moesten gaan doen. Uiteindelijk toch thuisstudie. Nu
hebben we ongeveer 2 à 3 online lessen op een dag en
kunnen we verder de tijd besteden aan het huiswerk. Sommigen doen dit wel, andere vrienden gaan meer werken,
bijvoorbeeld vakkenvullen of oppassen op basisschoolkinderen zodat de ouders toch naar hun werk kunnen.”
Beide Metameer-leerlingen zien zowel voor- als nadelen
aan deze tijd. “Voordelen zijn dat je het eerste uur online
les lekker in je pyjama kunt volgen. Je moet toch je camera
en geluid uitzetten. Je mag iets vaker op de dag gamen en

Twee studenten van het Rijn IJssel College in Arnhem:
“Twee maanden geleden had er niemand aan gedacht dat
we er nu zo bij zouden zitten”, vertellen de twee mediastudenten van het Rijn IJssel College. “We zouden net aan
een nieuw project beginnen, maar dat kon helaas niet
doorgaan. Onze school heeft het wel goed opgelost, want
we hebben veel vervangende opdrachten gekregen waar
we elke dag wel zoet mee zijn. En zo leren we toch elke
dag. De beoordelingsgesprekken met onze LBC’er, ofwel
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je klasgenoten, de schreeuw van de juf om aandacht te
vragen, de klasgenoten, steeds weer diezelfde dans blijven
oefenen, totdat deze perfect is. Kampvuurtje maken, in het
bos vlagverovertje spelen en samen zijn en toch jezelf kunnen zijn.”
De leerling van groep 8 heeft vragen. “Weet je waar ik nu
over nadenk? Of we de eindmusical wel kunnen spelen. Of
we de mooie auto’s, rode loper wel hebben als afsluiting
van onze basisschooltijd. En gaan we nog op schoolkamp?
Is er nog een schoolreis? Wat gaan we doen met de dansvoorstelling? Gaat het scoutingkamp dit jaar nog door? Ja,
zoveel vragen, waar we geen antwoord op weten. Wie had
twee maanden geleden gedacht dat we zo zouden zitten.”

je kunt in de middag thuis iets lekkers maken om te eten.”
Muziekles wordt online gegeven, één keer per week is er
via Facetime contact met de leraar en dat werkt eigenlijk
best fijn. “Ook het sporten kun je nu online doen via Zoom
en dan is het superleuk om weer iedereen even te zien.”
Nadelen zien de twee Metameer-scholieren zeker ook.
“Een nadeel is dat je geen gym meer hebt, dat sommige
vrienden niet bij hun opa en oma langs kunnen gaan en
dat je geen frikadelbroodje meer kan eten in de pauze met
je vrienden. Ook kun je niet meer na school hangen met je
vrienden en sporten mis je echt, vooral ook in het weekend geen wedstrijden meer.”
Omdat grote evenementen niet doorgaan is er geen Formule 1, Tour de France of voetbal op tv. “Eigenlijk is het de
hele dag best saai thuis en daarom gaan wij vaak heel laat
naar bed zodat we in de ochtend wat langer in bed kunnen
blijven liggen als er geen online lessen zijn. En we krijgen
een ‘corona-gebit’, We kunnen niet naar de orthodontist. Zo
duurt het dus nog langer voordat de beugel eruit mag...!”

loopbaancoach, gaan ook nog gewoon door, maar dan via
een videoprogramma natuurlijk.”
Beide mediastudenten hopen weer snel aan de slag te
kunnen op school, want opdrachten zoals een vlog maken, mensen achter een raam fotograferen of een tutorial
maken hoe je een appeltaart maakt, zijn uiteindelijk ook
niet meer zo leuk. “Ik mis de gezelligheid op school zeker”,
aldus een student. “En vooral ook mijn vrienden, met wie
we na school even wat ging drinken of gingen shoppen.”
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Sint Tunnis in coronatijd

Bedrijven: slim inspelen op de situatie
Van de ene op de andere dag heeft een aantal ondernemers de zaak moeten sluiten of heeft nu te maken met
zware beperkingen. Minder klanten betekent terugval in
omzet, terwijl vaste kosten zoals salarissen blijven. Bij de
pakken neerzitten, dat staat echter niet in het woordenboek van veel ondernemers in Sint Anthonis. Een aantal
van hen weet slim op de situatie in de spelen, zoals op
deze pagina’s blijkt.
Neem nu muziekschool De Signatuur die de reguliere muziekles verving door online muzieklessen. “We zijn hier eigenlijk
direct mee begonnen om de gezondheid van leerlingen en
docenten te kunnen waarborgen”, zegt oprichter Sanne de
Jong. “We geven nu zang-, drum-, piano-, gitaar- en fagotles
via Skype. Gewoon via laptop, telefoon of tablet.” Volgens Sanne gaat dit heel goed want “ook online kun je tips geven over
techniek, interpretatie en theorie.” Ook via een scherm horen
en zien docent en leerling elkaar prima. “We krijgen heel positieve reacties, mensen zijn verrast dat het ook online zo leuk is.”
Dat ze mensen zo kan opfleuren met muziek, dat geeft Sanne
ook weer energie.

Voor optredens loopt alles nu anders dan gepland, maar toch
wordt erover nagedacht wat er nog wél kan. “We zijn bezig
onze bus klaar te maken voor optredens bij mensen voor de
deur”, vertelt Sanne. “Een avondje uit thuisbezorgd, zeg maar!”
Ze moet er zelf om lachen. “Als we niet creatief waren, zouden
we in de verkeerde sector zitten!”

Muziekschool De Signatuur geeft nu les via Skype.

Veilig snacks afhalen bij de Eetwinkel
Voor Ellen van Kol, die samen met zoon Gé Eetwinkel van
Kol en Eetcafé de 3 burgemeesters runt, sloeg de persconferentie van de regering op 15 maart in als een bom. Alles
moest per direct dicht.
Gasten die zaten te dineren in het restaurant moesten ze naar huis
sturen. Om 18.45 uur stonden de gemeentelijke handhavers al op
de stoep. Zij zagen dat Ellen bezig was om te sluiten.

De ruimte van de Eetwinkel is aangepast volgens de richtlijnen
van de RIVM. Alleen eten afhalen is op dit moment mogelijk.

Toen korte tijd later het afhalen van eten toch werd toegestaan,
bedacht het team een systeem voor de Eetwinkel. Het Eetcafé dat na een verbouwing op 28 maart zou heropenen - bleef dicht.
Bij de Eetwinkel kunnen mensen telefonisch hun bestelling plaatsen. Ze krijgen dan de tijd te horen waarop het eten afgehaald kan
worden. Zo houden ze de regie over het aantal gasten in de ruimte. Mensen komen vanaf de Brink binnen en kunnen hun handen
desinfecteren. Er wordt contactloos betaald en klanten vertrekken
via de deur aan de Breestraat. Ze zijn dus maar heel even binnen.
“Dit systeem werkt erg goed, al was het wel even wennen”, zegt
Ellen. “De meeste klanten eten tussen 17.00 en 19.00 uur, dus dan
is het hier spitsuur. Na een week ging het eigenlijk al vloeiend.”
Als de 1,5 meter-maatregel van kracht blijft, zal er na het vrijgeven
van de horeca met aanpassingen gegeten kunnen worden in het
eetcafé of buiten op het terras iets gedronken kunnen worden.
Het cafetaria zal vooralsnog op dezelfde manier verder gaan. Samen met anderen hoopt Ellen dat het ‘normale’ leven snel terug
zal komen want het improviseren valt financieel geen jaren vol
houden, ook al omdat er drie full-timers in dienst zijn. “Wij hopen
nu zo goed en kwaad mogelijk iedereen te voorzien van een
frietje, maar ik verlang terug naar de gezelligheid en een praatje
maken met de gasten die echt een avondje uit waren. Ik hoop
dat dit alles snel voorbij is voor iedereen en dat in de tussentijd
iedereen gezond blijft.”
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Schoonmaakbedrijf past schoonmaakmethode aan
“Omdat wij niet schoonmaken in ziekenhuizen en verzorgingshuizen vallen de aanpassingen in onze werkzaamheden en
manier van werken mee”, legt Piet Geerts van het gelijknamige
schoonmaakbedrijf uit Sint Anthonis uit.
Klanten van het 40-jarige bedrijf zijn per brief op de hoogte
gebracht van de aanpassingen. Piet legt een belangrijke aanpassing uit. “Wij maken schoon middels de vezelmethode,
waarbij we in principe geen gebruik maken van een schoonmaakmiddel. Uiteraard is dit beter voor het milieu.” Maar als
maatregel om coronabesmetting tegen te gaan, vraagt desinfectie nu extra veel aandacht. Daarom gebruikt Geerts nu een
schoonmaakmiddel waaraan alcohol is toegevoegd.

Woonwinkel in het ‘nieuwe normaal’
“Natuurlijk houden we ons in onze winkel aan de richtlijnen
van het RIVM, maar als mensen graag een persoonlijke afspraak willen waarbij de winkeldeur gesloten is, kan dat ook.
Gewoon even bellen”, zegt Anita van Hulst van Woonwinkel
van Hulst. Als klanten dat wensen, gaat ze ook naar hen thuis
met stalen om uit te zoeken en te bespreken.
“Het is ook mogelijk dat we met relaxfauteuils aan huis komen,

zodat mensen thuis kunnen passen of aanmeten.” Voor een
eerste verkenning kan ook een kijkje worden genomen in de
webshop, die te vinden is op de nieuwe website van de woonwinkel. Thuisbezorgen behoort ook tot de service. “Als mensen
het op dit moment echt lastig vinden om naar de winkel te
komen, brengen we de spullen graag thuis”, vertelt Anita.

Van praktijk naar online fysiotherapie
Net als het gros van zijn collega’s moest ook fysiotherapeut Ronald Korsten de deur van zijn praktijk sluiten.
“In eerste instantie konden we nog werken zolang patiënten of
therapeuten geen ziekteverschijnselen hadden”, zegt Ronald.
“Voortschrijdend inzicht leidde ertoe dat ook dat als een te
hoog risico op besmetting werd gezien.” Zijn praktijk ontvangt
immers nogal wat patiënten met een kwetsbare gezondheid.
“Van de ene op de andere dag moesten we toen alle afspraken
afzeggen. Natuurlijk begrepen we het wel, maar een praktijk
die gesloten is - leeg - dat voelt heel naar. En dan de teleurstelling voor onze patiënten. Niet meer kunnen werken aan je
gezondheidsprobleem voelt slecht. “
Wie fit wil blijven en sterk wil staan, moet van de bank afkomen.
Bewegen kan ook via een online verbinding. Ronald heeft een
systeem waarmee hij oefeningen op film via internet naar patiënten kan sturen. Ook videoconsults hebben volgens hem
een duidelijke meerwaarde. “Zo kunnen we zowel huidige als
nieuwe patiënten helpen.”
Hij is trots op zijn medewerkers die creatieve ideeën hebben
ingebracht. “Een van onze collega’s heeft zelfs als vrijwilligster

meegedraaid in een ziekenhuis in Tilburg.” Coronapatiënten
die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, kunnen bij Korsten terecht voor begeleiding naar een goed herstel.

Korsten Fysiotherapie heeft een systeem waarmee hij oefeningen
op film via internet kan sturen.

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

www.sommers-installatietechniek.nl

www.autobedrijfzegersbv.nl

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl

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

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

De Traonentrekkers

TIOS gaf in de vorige uitgave ‘de pen’ door aan de Scouting Sint
Patrick. In goed overleg met TIOS en Sint Patrick is ervoor gekozen
om het interview met Sint Patrick uit te stellen. Met inachtneming
van de RIVM-richtlijnen was een interview met Berthy Driessen van
Smartlappenkoor De Traonentrekkers makkelijker te realiseren.
Mijn moeder Berthy is medeoprichter van Smartlappenkoor
De Traonentrekkers. Een beetje onwennig zitten we voor dit
interview tegenover elkaar aan tafel.
Je bent de initiatiefneemster maar met meerdere mensen
hebben jullie het koor opgericht, toch?
“In 2006 stopte de Liederentoffel bij Bos, dat vond ik erg jammer. Ik vind het zingen van vooral het Nederlandse lied erg
leuk en ook gezellig. Er was ooit al wel sprake geweest van een
smartlappenkoor in Sint Anthonis maar dit was nooit doorgezet. Toen heb ik Wiel van Loosbroek benaderd. Als ik voor een
dirigent kon zorgen - wat uiteindelijk Wiel zelf is geworden
- zorgde hij voor muzikanten. Daarna heb ik Piet Linders uit
Ledeacker en Loes Roodbeen gebeld. We hebben een oproep
geplaats in ‘de Peelrandwijzer’. Op 18 oktober 2006 kwamen
er meer dan 40 mensen op onze oproep af en de maandag
erna was er al een wachtlijst. Deze wachtlijst is een jaar later
opgeheven. Loes wordt na haar overlijden in 2013 nog steeds
gemist binnen ons koor.”
Hoe is het koor samengesteld?
“We hadden ooit maar liefst 87 leden. Op dit moment zijn het
er 57: 16 mannen en 41 vrouwen (waarvan vijf muzikanten).
Onze leden zijn in de leeftijd van 50 tot 85 jaar. We zingen nog
steeds met live muziek, daar zijn we heel trots op en heel blij
mee. Onze leden wonen in Sint Tunnis, Ledeacker, Oploo en
Venray.“
Wat doen jullie samen?
“Meestal treden we op in verzorgingstehuizen, gemiddeld vier
keer per maand. Jaarlijks treden we op bij Madeleine tijdens
de carnavalsmis en jaarlijks ook bij Bronlaak. Tijdens Koningsdag zijn we al enkele jaren te horen op de Brink. We doen wel
eens mee met een uitwisselingsfestival met meerdere koren.
We hebben ook zelf drie keer een festival georganiseerd, dat
willen we weer doen voor het 15-jarig bestaan. Elk jaar hebben
we een gezellige bbq en live muziek voor onze leden.”

De Traonentrekkers: een gezellige club die al jarenlang met veel
plezier smartlappen - met live muziek - zingt.
Maar als ik de naam Traonentrekkers hoor, denk ik als eerste aan tranen?
“De naam is bedacht door José Weren. We hebben ongeveer
160 liedjes waarvan enkele Duitstalig, maar het merendeel is
afkomstig van het Nederlandse levenslied. Ook echte tranentrekkers dus.”
Wat zouden we nog moeten weten?
“We merken vaak bij optredens dat er herkenning zit in de liedjes bij oudere mensen, maar ook jongeren zingen de liedjes
vaak mee. We zijn een gezellige club met een eigen website
en natuurlijk mag je mij altijd bellen voor een optreden of als
je mee wilt komen zingen bij ons koor.”
Dan zit ik thuis en typ ik het stuk uit. Muziek is herkenning. Zeker
voor mensen die het allemaal niet meer zo goed weten maar de
liedjes van vroeger wel kennen. Ik denk aan mijn opa, 94 jaar en
mij soms niet meer herkennend als zijn kleindochter, maar als
ik begon te zingen ‘Oh heideroosje’ dan zong hij standaard ‘wat
ben je mooi’ en verscheen een lach op zijn gezicht... Ja, muziek
doet iets met mensen! Mooi dat z’n koor bestaat in Sint Tunnis.
Contactgegevens De Traonentrekkers
www.detraonentrekkers.nl | E-mail: traonentrekkers@gmail.com
Tel. Berthy Driessen: 0485 - 38 25 33
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De Huuskamer komt naar je toe...

Thuis bewegen met dorpsraad

In deze bizarre coronatijd is veel gesloten, zo ook de dagbesteding van De Huuskamer. De gasten zijn thuis en kunnen niet
of nauwelijks iets ondernemen. Daarom heeft De Huuskamer
meteen besloten de gasten wekelijks thuis te bezoeken. Dit alles in overleg met de gast, familie en/of eerste contactpersoon
en volgens strikte regels van het RIVM.
Voor alle partijen zijn de huisbezoeken positief. Voor de gasten
brengt het afleiding, plezier en ontspanning. Voor de eventuele partner is het fijn om even tijd te hebben voor zichzelf en
voor de medewerkers van de Huuskamer is het fijn te zien en
te ervaren hoe iemand in zijn eigen omgeving vertoeft.
Maar De Huuskamer doet meer. de gasten worden ook iedere
week verrast met een kleine attentie die thuis wordt afgeven.
Dit varieert van een zelfgemaakt kaartje en een paasontbijtje
tot een woordzoeker of een potje zelfgemaakte soep. Telkens
weer bedenken de medewerkers iets leuks en fabriceren ze
iets voor de gasten.
De Huuskamer probeert de gasten zoveel mogelijk betrokken
te houden bij de dagbesteding zodat straks - als alles weer
opengaat - weer volop van start kan worden gegaan.

Omdat veel senioren vanwege de coronacrisis niet of nauwelijks
van huis kunnen, organiseert de dorpsraad in samenwerking met
bewegingsinstructrice Annie van Diessen ‘bewegen op muziek’ op
verschillende locaties in het dorp. Deelnemers kunnen soms letterlijk voor hun eigen voordeur meedoen. Ook de Parel van Sint
Anthonis werd niet overgeslagen. In de kloostertuin werd in het
zonnetje lekker ‘op afstand gesport’.

Column | Biblioplus

Ik lees thuis

Natuurlijk lezen we meestal thuis, maar nu is het wel heel
noodgedwongen. Een virus is als een luguber, dreigend,
ongrijpbaar wezen onze wereld binnengedrongen. Een
virus dat ons verplicht zoveel mogelijk thuis te blijven.
Heerlijk toch als je van lezen houdt? Tot op zekere hoogte.
Want gedwongen in de boeken duiken om die ongewisse
tijd te overbruggen, is dat waar we naar uitkijken? Vast niet!
Maar feit is dat we zoveel mogelijk binnen moeten blijven.
Geen deel kunnen nemen aan wereldse zaken waar we
normaliter zo aan hechten. Geen kans om naar de gesloten bibliotheken te gaan om nieuwe boeken te lenen. Je
voorraad leesvoer raakt op!
Gelukkig dat de Bieb daar een oplossing voor heeft gevonden, want: ‘Als je niet naar buiten kunt, haal je de wereld toch binnen.’ Maar hoe dan? Door gebruik te maken
van de ThuisBieb-app, gratis te downloaden in de Apple
appstore en via www.biblioplus.nl.
Ook kunnen bibliotheekleden via Online Bibliotheek gratis
gebruik maken van duizenden e- en luisterboeken. Boeken
thuisbezorgen is helaas even niet mogelijk.
Heeft u vragen? Telefonisch is de bieb te bereiken via 0485 583500 of mail naar info@biblioplus.nl. Maak gebruik van
deze mogelijkheden, zo haalt u de wereld toch binnen.
E.V.

‘Ik had nooit gedacht dat ik in een
hospicehuis zou kunnen lachen’
José van den Berg, vrijwilligster bij hospicehuis de Cocon vertelt:
“Samen aan de keukentafel, met ook andere gasten. Kostbare tijd!
Samen de tijd invullen, aangenaam maken, herinneringen, momenten, muziek, foto’s, gesprekken, lezen, handmassage. Er zijn!
Maar ook alledaagse praat, grapjes, moppen en ervaringen die
samen gedeeld worden. Zo werd er in mijn dienst ook een mop
verteld, waarbij de echtgenoot van onze gast in een lachbui terecht kwam en met tranen in haar ogen zei: ‘Nooit had ik gedacht
dat ik in een hospicehuis zou kunnen lachen’.
We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden.
Dit doen we samen met onze collega’s. We trekken geen voorbarige conclusies, en doen
geen aannames, ieder mens
is anders, iedere situatie is
anders, elke dienst is anders
dan de vorige. Maar ook
luisteren met de intentie
de ander te begrijpen. Luisteren is zo weinig mogelijk
doen, luister ook met je
ogen. Moeder Theresa sprak
ooit: ‘Kijk naar anderen alsof
je hen telkens weer voor de
eerste keer ziet.’
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Gemeente bestrijdt eikenprocessierups
Vorig jaar werden er in heel Nederland eikenprocessierupsen aangetroffen. Ook in de gemeente Sint Anthonis
was de overlast groot. Net als voorgaande jaren zet de gemeente in op beperking van de overlast van de eikenprocessierups door vooral preventieve bestrijding.
De gemeente behandelt eikenbomen op drukke locaties en
waar dit verantwoord is. Dit gebeurt met een wettelijk toegelaten biologisch middel dat rupsenlarven doodt. In totaal worden
bijna 12.000 gemeentelijke eiken preventief gespoten. Zodra
de bomen voor meer dan de helft in het blad zitten, start de
bespuiting. Stroken waar beschermde vlindersoorten aanwezig
zijn, worden ontzien. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur
per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast
kunt ondervinden. Daarnaast zijn er diverse natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, die op verschillende manieren
worden aangetrokken. Met bloemen- en bijenbermen worden
gaasvliegen en sluipwespen gelokt, die de rupsenlarven opeten.
Oude rupsennesten blijven zoveel mogelijk zitten, waar dit verantwoord is. In de oude nesten overwinteren natuurlijke vijanden die de jonge rupsen bestrijden.
De gemeente bestrijdt niet overal, want anders wordt nooit het
natuurlijke evenwicht gecreëerd dat nodig is. Daarom worden
nesten rond plekken waar veel mensen komen of wonen, zoals

scholen en zorginstellingen, eerder bestreden dan nesten op
plaatsen waar minder mensen
komen. De bomen in de bossen,
houtsingels, landschapselementen en langs onverharde paden
worden dus niet bespoten.
Melding maken
Vanaf dit jaar kunt u een besmette boom bij de gemeente melden via de EP-RUPS-link die u vindt op www.sintanthonis.nl. Als
inwoner maakt u dan op de kaart een melding van een besmette boom en ziet u of de besmetting al bekend is. Ook ziet
u wat met uw melding gebeurt.
Ondanks de preventieve bestrijding komen er nesten in eikenbomen. Een aantal grote nesten (formaat van een voetbal)
worden bestreden door ze uit de bomen te laten zuigen. Deze
nesten kunt u melden via de link. Kleine nesten (formaat tennisbal) hoeft u niet te melden. Ook nesten in eiken die niet op
de kaart staan, kunt u niet melden. Die bomen zijn meestal
geen eigendom van de gemeente, maar bijvoorbeeld eigendom van particulieren of de Provincie. Eiken in gemeentelijke
bossen of landschappelijke elementen staan ook niet op de
kaart, want die worden niet behandeld.

DOP zorgt voor verbeteringen en nieuwe initiatieven
De Gemeente Sint Anthonis heeft als opvolger van Vitale Kernen een project met DorpsOntwikkelingsPlannen (DOP) opgezet. De dorpsraad schreef in 2019 samen met een groep van
20 inwoners een plan om het dorp te verbeteren. Uiteindelijk
moet dit plan worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Op 23 januari 2020 organiseerde de dorpsraad samen met de
gemeente een infoavond waarin inwoners geïnformeerd konden worden over de plannen en waar men nog nieuwe ideeën
kon indienen. In Sint Tunnis wil de dorpsraad met dit plan zor-

gen voor infoavonden over onder andere woningbouw, verbetering van het MFA, betere samenwerking tussen verenigingen en een team dat activiteiten gaat organiseren op de Brink.
Daarnaast zijn er al wat plannen in de praktijk gebracht: zo
hing er afgelopen winter al een deel van de nieuwe kerstverlichting en leest u nu dit blad Trots Sint Tunnis dat voortvloeit
uit het DorpsOntwikkelingsPlan. Komende maanden hoopt de
dorpsraad te werken aan de afronding van dit plan, zodat we
Sint Tunnis nóg Trotser kunnen maken.

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
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Muziek verbindt, muziek geeft ons kracht!
Een 100-jarige, die veerkrachtig is en muziek maakt!
Muziekvereniging Sint Cecilia vierde in 2019 haar honderdjarig bestaan. En ook tijdens de coronacrisis blijft de
club muziek maken, zij het op een andere manier.
Sint Cecilia maakte afgelopen jaar spetterende muziek met
veel talenten uit Sint Tunnis. De muzikale plannen voor komende tijd zijn door de coronacrisis even de koelkast in gegaan. Muziek brengt kracht, ontspanning en de mogelijkheid
even te ontsnappen uit deze crisis. De leden blijven muziek
maken en dat houdt de vereniging onderling bij elkaar, ook
zonder elkaar te ontmoeten. Ritme en structuur blijven ook nu
belangrijk. Binnen een paar dagen na het ingaan van de maatregelen gingen de muzieklessen online door en houden muzikanten op onze repetitieavonden virtueel contact met elkaar
en met de dirigenten. De oudpapierinzameling gaat zoveel
mogelijk door. En er werd een prachtig filmpje gemaakt over
de thuisrepetities. Voor het jarige erelid Theo Willems hebben
een paar muzikanten buiten bij het zorgcentrum muziek gemaakt, zeer gewaardeerd door Theo en zijn familie.

Zo blijkt maar weer hoe veerkrachtig een vereniging kan zijn,
in deze lastige, moeilijke en soms ook erg trieste periode voor
iedereen! De club blijft bloeiend en net zo sterk in de coronacrisis als daarvoor. Er is zoveel mooie muziek omdat muziek
gemaakt wordt in blijde en ook moeilijke tijden. Kijk zeker eens
op de Facebookpagina van Sint Cecilia voor registraties van diverse concerten van de vereniging.

Somas Activia streeft naar balans tussen sfeer en prestatie
Somas Activia is volleybalplezier voor jong en oud. Van mini’s tot
recreanten heeft Activia zo’n 350 leden in Sint Anthonis, Wanroij
en omgeving. De club speelt op hoog niveau (minivolleybal tot
eredivisie met FAST) waardoor Activia in de regio en landelijk
duidelijk op de kaart staat.
Het lopende seizoen is helaas plotsklaps afgelopen door de coronacrisis. Competitiewedstrijden en het Pinkstertoernooi: alles
werd vanwege het coronavirus afgelast, met ook voor Somas Activia onduidelijke (financiële) consequenties. Positief en vol goede

moed gaat de club alle uitdagingen aan met vrijwilligers, leden,
trainers, coaches, scheidsrechters, supporters en sponsoren.
Somas Activia beheert een eigen clubhuis en alle leden (en
soms ook hun ouders) zijn vrijwilliger. De gezelligheid verbindt.
Er wordt gewonnen, maar je leert ook verliezen, als team of individu. Dat hoort bij sport. Sfeer en Prestatie: een mooi streven.
Somas Activia kijkt terug op een kort, maar mooi seizoen.
Houd zo lang als nodig afstand en blijf gezond, dan zijn we
allemaal winnaars!

In memoriam: gildebroeder Harry Arts
Met droefheid vernamen de leden van het St. Antoniusgilde op 14 april dat gildebroeder Harry Arts die middag
is overleden. Harry is 88 jaar geworden.
Harry was de nestor van het St. Antoniusgilde en was er bij
vanaf het moment dat het gilde in 2006 weer ontwaakte. Toen
het kruisboogschieten als gevolg van zijn leeftijd lastiger werd,
bleef Harry nog regelmatig de schietavonden bezoeken. Hoewel de laatste jaren zijn gezondheid te wensen overliet, was
Harry graag aanwezig bij veel activiteiten van het gilde. Harry
genoot van het samenzijn, van de gemoedelijkheid en van
een ‘goeie buurt’. Harry kon mooi vertellen en zijn relativeringsvermogen en optimisme sierden hem.
Velen herinneren Harry als ‘dieje mins’ die met klompen en pet op
door het dorp en de wijde omgeving fietste. Een mooi beeld, dat

iedereen graag in gedachten
houdt. Alle gildeleden herinneren Harry bovenal als een
echte gildebroeder, iemand
die een luisterend oor en bemoedigend verhaal had voor
de ander, die genoot van het
gezelschap met elkaar. Harry, bedankt dat je het gilde mee vorm
gaf, bedankt dat je er voor iedereen was, het gilde gaat je missen!

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend
van 6 juni. Kopij aanleveren kan t/m 15 mei per e-mail
via redactie@trotssinttunnis.nl.

