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Alle inwoners van Sint Tunnis en omgeving - en ook de toeristen die hier vakantie vierden - hebben er de afgelopen weken volop van kunnen
genieten: de heide in de mooie Staatsbossen stond weer volop in bloei. Het heeft ongetwijfeld weer vele kleurrijke plaatjes opgeleverd.

‘Hartverwarmend hoe iedereen elkaar helpt’
Nog een maand of drie en het jaar 2020 zit er weer op. ‘Gelukkig’ zou ik bijna willen zeggen, maar dat is best gevaarlijk. We
weten immers niet wat 2021 ons zal brengen. Maar laten we
optimistisch zijn en blijven, dat maakt de komende donkere
maanden ook wat dragelijker.
Hoewel er heel veel dingen niet door konden gaan, is 2020
toch een beetje het jaar van de vrijwilligers. Want in de vreemde en onwennige coronatijden stonden velen voor elkaar
klaar. Voor verzorging, boodschappen of andere hulp. Voor en
achter de schermen drijft ons sociale leven toch op de inzet
van vrijwilligers. Mensen die elkaar helpen en steunen, in welke vorm dan ook. Verenigingen en andere organisaties draaien
volledig op hun inzet. Vrijwilligers zijn de smeerolie voor de

leefbaarheid in ons dorp.
In deze uitgave leest u over vele zaken die ons dorp bezig houden. Zoals de uitkomsten van de dorpsontwikkelingsplannen,
nieuws van de heemkundekring en de opstart van een ‘Bruisende Brink’-commissie. En de Sint Tunnisse middenstanders
zijn druk bezig met de opzet van het Brink Event nieuwe stijl.
Kortom, we zitten niet stil in Sint Tunnis. En ik verwacht dat we
binnenkort meer gaan horen van de gemeente over de plannen in en met ons dorpscentrum. Dan kunnen we daar met z’n
allen onze schouders onder zetten. Mooi toch?

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis
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Dorpsraad en KBO organiseren infomiddag over de nieuwe donorwet
Woensdagmiddag 21 oktober organiseert Dorpsraad
Sint Anthonis in samenwerking met KBO Sint Anthonis in
MFC Oelbroeck van 14.00 tot 16.00 uur een lezing over de
nieuwe donorwet.
Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in

Oproep: Rubriek

‘Lief en leed’

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

Najaarsactie
2020

Najaarsactie
2020

Gun uzelf de állerbeste fauteuil en
profiteer van onze geweldige aanbieding!
Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of meerdere luxe
opties gratis t.w.v. max. € 499,-. Kies bv. uit: fitMotion ‘bewegend
zitten’, stoelverwarming, draaiplateau of een accu. Óf kies voor
een 2e Fitform Wellness-fauteuil voor de helft van de prijs!

Gun uzelf de állerbeste fauteuil en
profiteer van onze geweldige aanbieding!
Uw Fitform-dealer
Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of meerdere luxe
opties gratis t.w.v. max. € 499,-. Kies bv. uit: fitMotion ‘bewegend
zitten’, stoelverwarming, draaiplateau of een accu. Óf kies voor
een 2e Fitform Wellness-fauteuil voor de helft van de prijs!
Uw Fitform-dealer
Geldig van 19 september t/m 24 oktober; vraag een verkoper in de winkel naar de actievoorwaarden.

Peter Zuidstraat 7 - 9 • Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02 • E: info@vanhulstwonen.nl
Geldig van 19 september t/m 24 oktober; vraag een verkoper in de winkel naar de actievoorwaarden.

een Nederlandse gemeente komen in het Donorregister.
Hierin staat of iemand na zijn dood orgaan- en weefseldonor
wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze heeft ingevuld,
komt in het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar
tegen orgaandonatie’.
Door de coronacrisis zijn alle overheidscampagnes stilgelegd.
Dit betekent dat veel mensen nog onvoldoende op de hoogte
zijn gebracht over wat deze wet precies voor hen betekent.
Daarom krijgen alle mensen in de loop van de komende
maanden een brief thuisgestuurd zodra zij in het donorregister
komen. Er is dus nog tijd voor voorlichting. Bij de bijeenkomst
wordt aangegeven hoe orgaandonatie werkt, er is ruimte voor
discussie en het delen van ervaringen. Mensen kunnen hun
keuze altijd nog aanpassen. Deze lezing wordt verzorgd door
voorlichtingsbureau Remedica Senioreneducatie en wordt
aangeboden namens het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Iedereen is van harte welkom!
In verband met de anderhalvemeter-opstelling in het MFC
wil de organisatie weten hoeveel personen aanwezig zijn.
Daarom graag uiterlijk vóór 14 oktober een mail sturen naar
kbo.sintanthonis@gmail.com onder vermelding van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
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Huidige omleiding N602 blijft tot begin herfstvakantie
Op 23 september begon aannemer Infrascoop aan de
voorlaatste fase van de reconstructie van de Breestraat.
Als gevolg van deze stap moesten er nieuwe omleidingen
worden ingesteld voor zowel autoverkeer als voor leerlingen van de brede school.
Doorgaand (auto)verkeer op de Breestraat met bestemming
Ledeacker of Wanroij en omgekeerd, wordt omgeleid via de
Peter Zuidstraat en Jutta van Nassaulaan. Deze routing is met
de bekende gele borden aangegeven. De projectorganisatie
vraagt nadrukkelijk om met gepaste snelheid te rijden, omdat
de brede school aan de route is gevestigd en ook veel leerlingen van de middelbare school deze route gebruiken.
Veilige schoolroute
Voor kinderen die vanaf westelijke zijde van het dorp (Zandseveld, Tiendhil, Hanenspoor) naar de brede school gaan, heeft
de projectorganisatie op 23 september een veilige loop- en
fietsroute ingesteld. Deze gaat via de Hoefstraat, Bremheuvel,
Henri Dunantstraat met een oversteek naar de Remmensberg.
Naar verwachting gelden deze omleidingen tot aan het begin
van de herfstvakantie (17 oktober). In de vakantieweek begint
de aannemer aan het slotstuk van het karwei in Sint Anthonis: het kruisingsvlak van de Breestraat met de Hoefstraat en

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

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

Een kaart met de omleidingen in Sint Anthonis voor autoverkeer, scholieren en leerlingen van de brede school zoals die tot de
herfstvakantie zijn ingesteld.
Ledeackersestraat. Op dat moment wordt de omleiding voor
autoverkeer aangepast.

Kwizzut 2020 gaat niet door
Dinsdag 22 september heeft de Kwizzut-organisatie via
een ingelaste ‘persconferentie’ laten weten dat Kwizzut
2020 helaas niet doorgaat. En zoals gezegd: “Dat is niet
leuk, maar wel noodzakelijk.”
Kwizzut staat voor gezelligheid, het samenzijn met een grote
club vrienden, familie of buurt waarmee je strijdt om de befaamde Kwizzut-bokaal. Maar ook van een hoop reuring in
huis of op locatie en de oplopende spanning of die strakke
deadline gehaald gaat worden. Met als klap op de vuurpijl de
prijsuitreiking in een volle sporthal met aansluitend een groot
feest voor iedereen.
De Kwizzut-organisatie zag in verband met de coronamaatregelen geen goede mogelijkheid dit te realiseren. Dit heeft hen
dan ook tot deze beslissing doen komen.
Om dit gat op ‘Derde’ kerstdag op te vullen kwam de organisatie nog met een alternatief: “Een van de doelen van Kwizzut
is om mensen in beweging te brengen. Van daaruit zouden
wij willen zeggen: ga een mooie wandeling maken. Ga er op
uit, trek de natuur in.” Waar zij met deze boodschap precies op
doelden is vooralsnog niet duidelijk.
De organisatie wenst iedereen veel gezondheid toe en hoopt
iedereen in 2021 weer te mogen zien tijdens Kwizzut 2021!
‘Persconferentie’ gemist? Deze is terug te bekijken via de Facebook-pagina en Instagram van Kwizzut Ledeacker Sint Anthonis.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

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

www.deslaapmeesters.nl

www.harrieentoon.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl
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De mannen van De Merret, thuis in Sint Tunnis!
Aangeschoven bij de buitenlunch in een vakantiepark in Arcen, zie je het plezier van ze af stralen. Na een heel jaar hard
werken hebben ‘de mannen van De Merret’: Mustafa, Tiny, Willie, Marcel en Paul hun vakantie meer dan verdiend. Al
weken hadden ze het er over dat de vakantie er aan zat te komen. Even geen verplichtingen en alleen maar leuke dingen
doen: zwemmen, shoppen in Venlo, Kasteeltuinen, uit eten, ijsje bij Clevers en in de jacuzzi. ‘s Avonds nog een lekkere
pizza, gewoon omdat het kan! En natuurlijk de dag naar Toverland.
Door Ronald Korsten
Momenteel wordt het pand van De Merret bewoond door vijf
mensen met een verstandelijke beperking. Mustafa volgt een
traject naar begeleid wonen: “Ik zou graag in Cuijk gaan wonen
en dan zou ik in de detailhandel willen gaan werken. Ik hoop
dat ik daar binnenkort naar toe mag.”
“Eigenlijk is er plaats voor zes bewoners, dus we hebben nog
ruimte beschikbaar”, zo zegt Iny Schuurmans. En een perfecte
plaats is het. De zorg is goed georganiseerd met professionele
krachten vanuit het Verdihuis, een regionale organisatie voor
onder andere crisisopvang en woonbegeleiding. “En daarnaast
hebben we gelukkig ook diverse vrijwilligers die ons ondersteunen. Zo zijn er een aantal mee geweest naar Toverland.
Maar we kunnen er nog meer gebruiken! Zo zou Marcel graag
met wat hulp een moestuintje willen maken. Regelmatig zien
we dorpsbewoners die een keer binnenwandelen en een kop
koffie drinken, erg leuk! Eveneens fantastisch is de spontane
hulp die we krijgen van lokale ondernemers. Zo is er laatst in
huis geschilderd, een nieuwe vloer gelegd en buurman Wim
van het Cafeetje is altijd bereid om even te assisteren. En dan
moeten we de carnavalsvereniging niet vergeten, evenals het
Sinterklaascomité, bij wie ze altijd met open armen worden
ontvangen.”
Het is duidelijk dat de mannen van De Merret op een mooie
plek zitten: centraal in Sint Tunnis maar ook goed geïntegreerd
in de dorpsgemeenschap. Mustafa is klaar om nieuwe stappen

De mannen van De Merret en enkele vrijwilligers bij Toverland.
te gaan zetten. Paul, Willie, Tiny en Marcel willen er niet weg.
Als laatste krijg ik nog een rondleiding van Paul door het vakantiehuis. Hij blijkt een echte technicus. De televisie bedient
hij met zijn horloge en natuurlijk moet even gedemonstreerd
worden hoe hard de jets van de jacuzzi gezet kunnen worden.
Vrijwilliger worden? Kom even langs bij het pand aan De Merret voor een kop koffie! En Martje, Jeffrey, Sandy, Iny en Betsie
hebben er graag een collega bij, er staat een vacature open!

Dorpsontwikkelingsplannen Sint Anthonis goedgekeurd
Donderdagavond 17 september behandelde de gemeenteraad de dorpsontwikkelingsplannen van alle kernen
van de gemeente.
De raad was zeer positief over alle gemaakte plannen. Raadslid
Jan van Riet (SAN) gaf aan ‘trots te zijn op onze kernen’. Arjan
Breijer (CDA) bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en noemde de inwoners ‘de kurk waarop onze dorpen drijven’. VVD’er
Jeroen van Acqoij noemde de plannen ‘een bulls eye’ en stelde
dat de dorpskernen leukere dorpen worden van deze plannen.
Er werden moties ingediend om het niet goedgekeurde plan
voor een kruisbeeld in Westerbeek alsnog door te laten gaan.
Als er een aangepast plan komt dan zal dit in de volgende
raadsvergadering worden besproken.

Wethouder Rob Poel
noemde het dorpsontwikkelingsplan
een ‘voorloper op de
kernendemocratie’
en ‘burgerparticipatie ten top’.
Op voorstel van het
CDA beloofde de
wethouder het proces te gaan evalueren en mee te nemen bij de ontwikkeling
van kernendemocratie in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
De gemeenteraad stemde unaniem voor de plannen, wat met
applaus werd ontvangen.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis

T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis
www.travelxl.nl/saskia-ponsen

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

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

www.kempenkuppers.nl
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Bent u ook trots op iemand die zich inzet voor ons dorp? We kennen allemaal wel iemand die voor of achter
de schermen veel voor de gemeenschap doet. Wilt u diegene eens in het zonnetje zetten? Mail dan even naar
info@dorpsraadsinttunnis.nl, dan neemt Dorpsraad Sint Tunnis contact met u op. Mogelijk verrast de dorpsraad
deze vrijwilliger met een mooi bloemetje en de bijbehorende ‘Trots op... duim’.

Sint Tunnis is Trots op: Gwen de Jong
De duim gaat deze keer naar Gwen de Jong. Ze is een echte
actieve dame die - vooral in haar eigen bescheidenheid - vaak
achter de schermen actief is. Gwen heeft zes jaar lang in de

ouderraadcommissie van basisschool
Leander gezeten waarvan ruim vier jaar
als voorzitter.
Zij is lange tijd de drijvende kracht geweest van de Kerstmusical,
die jaarlijks wordt opgevoerd door ouders van leerlingen van de
basisschool. Een aantal jaren is zij hiervan de regisseur geweest.
Ook zorgde Gwen vaak voor de kleine attenties, een bloemetje
voor een brigadier, een kaartje voor als er iemand ziek is.
Gwen is ook een aantal jaren actief geweest als coach bij de
jeugd van voetbalvereniging DSV en is ze teamcaptain geweest
bij een jeugdteam van tennisvereniging TVS.
Voor parochiewerk staat Gwen altijd klaar. Zij verzorgt de begeleiding van de kinderen naar de eerste heilige communie. Ook
hier weet Gwen weer jaarlijks, passend bij de groep kinderen,
een mooie, persoonlijke viering neer te zetten. Een tijdje heeft
zij ook de vormelingen geholpen bij de voorbereidingen.
Tenslotte is Gwen zeer actief bij muziekvereniging Sint Cecilia. Ze zit hier in diverse werkgroepen. Ze is de hoofdregisseur
geweest bij grote themaconcerten zoals SoundTunnis Proms,
Diamond Drum Sensation en Sint Tunnis Got Talent. Gwen, dat
is een duim en een bloemetje waard!

Bezoekersenquête over boswachterij Sint Anthonis
In boswachterij Sint Anthonis liggen allerlei wandelroutes, fietspaden en ruiterroutes. Staatsbosbeheer wil graag
weten wat de bezoeker vindt van de recreatiemogelijkheden in het natuurgebied en hoe die worden gewaardeerd.
En wat misschien wordt gemist. Dat geeft een beter beeld
of verbeteringen nodig zijn en zo ja: welke.
De boswachters vragen daarom of bezoekers van het natuurgebied mee willen werken aan een online bezoekersenquête.
Het kost je maar tien minuten, maar is zeker de moeite waard.
Onder de respondenten wordt een gratis overnachting verloot
op natuurkampeerterrein De Vlagberg in Sint Anthonis en als
kers op de taart een excursie met de boswachter. De enquête
kan worden ingevuld via deze link: www.staatsbosbeheer.nl/
enqueteSintAnthonis.
Begin volgend jaar worden de uitkomsten in het team van
boswachters bekeken. Dan weet Staatsbosbeheer hoe de
natuurbeleving mogelijk nog beter kan worden gemaakt.
Voor meer informatie: Janneke de Groot, boswachter Staats-

bosbeheer, e-mail: je.groot@staatsbosbeheer.nl, telefoon:
06-22452783.
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TOS Herfstveldtoertocht wederom groot succes
Onder ideale omstandigheden (droog en een lekker zonnetje) werd op zondag 6 september de TOS Herfstveldtoertocht gehouden. De organisatie had een aantal veranderingen doorgevoerd om de tocht zo coronaveilig
mogelijk te laten verlopen.
Zo was er een aparte in- en uitgang bij de bewaakte fietsenstalling. Ook in MFC Oelbroeck – waar de inschrijving plaatsvond
– was terdege rekening gehouden met een veilige afstand.
Onderweg was de pauzeplaats dit keer soberder dan normaal
ingericht, maar ook deze aanpassing kon rekenen op instemming van de deelnemers. En die maakten zelf massaal gebruik
van de mogelijkheid tot voorinschrijving, wat ook zorgde voor
een veilige en snelle doorstroming.
Vele vrijwilligers van de TOS maakten een vlekkeloos verloop
van de Herfstveldtoertocht mogelijk. Het parcours was al enkele weken eerder goed onderhanden genomen en wijzigingen in de route maakten dit jaar de tocht (35 en 50 km) nog
weer een stukje mooier dan voorgaande jaren. En sommige
stukken in het parcours blijven een uitdaging: de oude vuilnis-

Column | Biblioplus

De deur gaat steeds verder open!
Al waart corona nog rond, toch gaat bij de bieb de deur
steeds verder open. Niet meer als een dief in de nacht
door de nooduitgang, maar frank en vrij zoals vroeger
door de ‘hoofdingang’, langs ‘De Huuskamer’, kunnen we
weer naar binnen. Waren we eerst bang om met de gasten daar in contact te komen, nu kun je zwaaien en op
anderhalve meter een praatje in het voorbijgaan maken.
Maar er mag nog méér in de bieb.
De Leesclub heeft haar eerste boek alweer besproken en
belangstellenden voor een tweede Leesclub zijn welkom.
Ook ‘ Vrouwen voor Elkaar ‘ gaat weer van start. Elke
eerste en derde woensdag van de maand van 10.00 tot
11.30 uur is de deur open voor vrouwen die, uit welk land
dan ook, hier een nieuw leven willen beginnen. Vrouwen die de taal nog niet goed machtig zijn, maar door
deze ontmoetingen een gesprek in het Nederlands leren
voeren. Dat gebeurt op allerlei manieren, zoals door het
spelen van Scrabble, door het aankaarten van een bepaald onderwerp. Elke bijeenkomst hebben Riene en Sofie Lomme een manier gevonden om de deelneemsters
‘aan de praat te krijgen’. En met al het infomateriaal in de
bieb is er meer dan voldoende stof tot praten.
E.V.

belt is wellicht de grootste.
Liefst 258 deelnemers deden er mee en dat was iets minder
dan vorig jaar. Maar gezien de omstandigheden kon de organisatie terugkijken op een succesvol verlopen dag. Alle vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie inzet!
De organisatie verwelkomt de deelnemers graag weer op zondag 20 december, als de Winterveldtoertocht van de TOS zal
worden gehouden.

Vrijdag & De Bekker finalist beste
advieskantoor van Noord Brabant
Al 22 jaar is Vrijdag & De Bekker makelaardij en hypotheekwinkel een begrip in de regio. Dit full service advieskantoor biedt alles op het gebied van woningen en
hypotheken onder één dak en helpt klanten bij het verwezenlijken van hun woonwensen.
Onlangs werd Vrijdag & De Bekker genomineerd voor de Advies Award. Inmiddels is bekend dat ze met een ‘close finish’ de
nummer 2 zijn geworden van alle hypotheekadvieskantoren
van Noord Brabant. Hiermee laten ze ruim 800 kantoren achter
zich: een uitslag om trots op te zijn! Het geeft Vrijdag & De Bekker de motivatie om nog beter te worden. De jury vindt Vrijdag
& De Bekker een excellent advieskantoor en een inspirerend
voorbeeld voor vakgenoten. Het kantoor is bij de jury met
name opgevallen omdat zij hun klanten daadwerkelijk kennen, snel optreden bij calamiteiten en klanten behoeden voor
financiële misstappen. Wilt u meer weten over wat Vrijdag &
De Bekker te bieden heeft, kijk op www.vrijdag-debekker.nl of
loop binnen in de winkel aan D’n Entrepot 2C in Boxmeer.
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Techniek in de klas met Biebrobot Bibi
De biebrobot Bibi komt op bezoek in het Leanderlab bij de techniekles. Alle leerlingen van kindcentrum Leander gaan
een robot programmeren. De kinderen van groep 1-2 maken samen een dans met de robot.
In de lessen leren de leerlingen dat de robot pas werkt nadat
je duidelijk hebt geprogrammeerd. Stap voor stap kunnen de
leerlingen de robot bewegingen leren en zelfs een dans laten
maken.
In de les leren de leerlingen ook elkaar programmeren. De kinderen lopen als robot door het Leanderlab, terwijl een ander
kind commando’s geeft. Bij het commando: ‘draai naar rechts’
blijft de robot rechtsom draaien. Zo wordt duidelijk dat de
commando’s specifiek moeten zijn: ‘draai een kwartslag naar
rechts’.
In het Leanderlab komen alle leerlingen van Kindcentrum Leander (van 4 tot 13 jaar) voor de lessen techniek & wetenschap.
De leerlingen maken onder andere bewegende objecten van
Lego for Education (Wedo en Lego Mindstorm) en programmeren daarna de motor en de sensoren.
Het Leanderlab is open sinds september 2019 en werkt samen met de bibliotheek. Dankzij subsidie van de gemeente
en Kindcentrum Leander zijn de materialen aangeschaft en
is er één vaste leerkracht voor wetenschap & techniek. Het

Leanderlab is elke vrijdag open voor de leerlingen van groep 1
tot en met groep 8.

Dé Brabantse Bakker anno 2020
Sinds 1793 is de oudste bakkerij van Sint Tunnis gevestigd
aan de Lepelstraat. In de laatste decennia is deze bakkerij
meermaals van eigenaar gewisseld, maar het dorpse karakter is door de eeuwen heen behouden gebleven.

Het team van Dé Brabantse Bakker.

Dé Brabantse Bakker - zoals de bakkerij tegenwoordig heet staat graag voor u klaar: “Gezamenlijk willen we de rijke traditie
van de warme bakker behouden en daarmee de leefbaarheid
voor de inwoners van ons mooie dorp. Er is de laatste jaren
veel nieuwe apparatuur in de bakkerij geplaatst om u te kunnen voorzien van kwaliteitsproducten, waarmee wij ons inmiddels onderscheiden.
Binnen ons assortiment wisselen de seizoensproducten elkaar
af. Met de gure herfst op komst bieden wij u diverse heerlijke
specialiteiten aan, om met onze producten warmte en gezelligheid bij u in huis te halen.
Zo kunt u vanaf eind oktober elk weekend bij ons terecht voor
overheerlijke oliebollen met een mooie dunne korst die iets
krokant is. Waarom wachten tot Oud en Nieuw terwijl u ook
eerder van zoiets lekkers kunt genieten? Maar ook voor anijskrollen, speculaas, amandelstaven en een rijk assortiment aan
brood, banket en overheerlijke chocolade kunt u bij ons terecht.
We vinden het geweldig dat u dat waardeert en de weg weet
te vinden naar onze bakkerij. Graag tot ziens bij Dé Brabantse
Bakker!”

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

www.sommers-installatietechniek.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl

www.autobedrijfzegersbv.nl

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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Nieuwe kloosterleven
Vanaf 1896 was het klooster aan de Brink de huisvesting van de
Zusters van Liefde die allerlei maatschappelijke diensten in het
dorp verrichtten. Het was een zelfstandige orde door pastoor
Antonius van Erp in Schijndel in 1836 gesticht. Ze dienden zich
wel aan de drie grote waarden van het kloosterleven te houden,
namelijk: gehoorzaamheid, armoede en het celibaat.
Destijds kwamen ze met veel armoede hier en kregen van de
bevolking huisraad en van menig boer voedsel. Ze zetten zich
in voor onderwijs aan meisjes en vrouwen, bejaardenzorg en
ziekenzorg welke zorgen later steeds meer overgenomen werden door officiële organisaties als wijkverpleging, onderwijs,
bejaardenhuis, huishoudschool, ziekenhuis en ontwikkelingswerk. Toen ook het religieuze leven danig veranderde en het
aantal roepingen flink afnam, vertrokken de overgebleven
zusters in 2005 naar het moederhuis in Schijndel en lieten een
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leeg klooster achter. De gevels moesten blijven staan en hoe
de inhoud op te vullen was jarenlang een probleem, totdat in
2017 een familie uit Sint Anthonis het initiatief nam om het gebouw tot een appartementencomplex om te bouwen en een
gedeelte voor mantelzorg te bestemmen. Een dapper besluit
en met veel financiële consequenties. Door hun grote inzet en
vastberadenheid is het gelukt om er een functioneel pand van
te maken. Intussen wordt het klooster weer bewoond door
jonge en oudere enthousiaste mensen met een kloostertuin
als een fantastische groene oase in de kern van het dorp. De
oude varkensschuur van de zusters met destijds de schoonste
varkens van Sint Anthonis en omstreken is verbouwd tot een
theehuis. En de binnenruimte van het complex nodigt uit tot
een gezellig samenzijn, soms aangenaam opgeluisterd door
een muzikaal optreden.
Aan de oude drie kloosterregels zal amper meer gedacht worden. Van een celibatair leven is hier geen sprake, de armoede is
overgegaan in een leven met de huidige welstand en gehoorzaamheid is tot wederzijds luisteren veranderd. Aan de voorzijde staat boven de hoofdingang nog het beeld van Antonius
van Padua die de Zusters van Liefde als hun voorbeeld en
patroonheilige beschouwden. Hij is gebleven en ziet dat het
kloosterleven van nu ook goed is in Sint Anthonis.
mama

Heemkunde ontheemd!
Heemkundevereniging Sint Tunnis in Oelbroeck, opgericht in 2001, maakt sinds 2008 gebruik van het pand
Breestraat 22. In dit ‘Heemhuus’ worden allerlei spullen
opgeslagen, gearchiveerd en beheerd, zo’n zes keer per
jaar is er een ledenbijeenkomst. Minstens één keer per
jaar wordt een tentoonstelling ingericht, niet zelden in
samenwerking met andere (jubilerende) verenigingen uit
Sint Tunnis. Helaas komt daar nu snel een einde aan.
Per 31 december 2020 moet het Heemhuus ontruimd zijn: de
gemeente gaat het pand slopen. Dan is de Heemkundekring,
met ruim 100 leden, ontheemd! Er wordt dringend gezocht
naar alternatieve mogelijkheden. Het bestuur meldt: ”Op korte
termijn is er behoefte aan opslagruimte voor al het archiefmateriaal. De bidprentjesverzamelingen en de boeken van onze
‘bibliotheek’, moeten we echter bij de hand hebben. Daarom
zoeken we een makkelijk toegankelijke ruimte waar gewerkt
kan worden door enkele mensen. We hopen ook een oplossing te vinden voor de ledenbijeenkomsten, cruciaal onderdeel van onze verenigingsactiviteit.”
De vereniging werkt met een bescheiden budget dat voornamelijk besteed wordt aan het uitbrengen van de nieuwsbrief
Oelbroecks Heem. Vandaar een dringend beroep op alle Sint-

tunnisse mensen: denk met de Heemkundevereniging mee
over een oplossing, voor de korte of langere termijn. Suggesties zijn welkom bij een van de bestuursleden: Harry van
Heijster, Paul Eling, Dorry Eling, Jan de Kleijnen, Harry Peeters
en Marleen Verblakt. Nadere inlichtingen, bel: 0458-381686 /
06-53539074 (Harry van Heijster) of 0485-381521 (Paul Eling).

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

www.hjmtuinenmeer.nl

Visie vanuit

www.htbaccountants.nl

• accountancy
• fiscale advisering
• (salaris) administratie
• advies en begeleiding

Parochiebedevaart naar Kevelaer
Zaterdag 10 oktober kunt u weer mee met de Parochie
Maria, Moeder van de Kerk op bedevaart naar Kevelaer.
Jong en oud is van harte welkom!
Om 12.30 uur is het vertrek vanaf diverse plaatsen. U kunt ook
rechtstreeks naar Kevelaer rijden. Parkeren is mogelijk direct
achter de Mariabasiliek, parking Basilikastraße 2. Om 13.30 uur is
de Eucharistieviering in de Biechtkapel (ingang via pleintje links
naast de Mariabasiliek). Om 14.30 uur is het bezoek aan het genadebeeld in de Genadekapelle op de Kapellenplatz met aansluitend koffie drinken in het Priesterhuis aan de Kapellenplatz
35. Om 15.30 uur vindt de kruisweg in het Marienpark plaats of
- voor degenen die minder mobiel zijn - het rozenkransgebed
in de Biechtkapel. Om 17.00 uur wordt de bedevaart afgesloten.
De kosten bedragen € 7,00 (voor Kaffee mit Kuche). De kosten
voor het carpoolen kunt u ter plaatse met de chauffeur verrekenen. Aanmelden kan tot 3 oktober via pastoraal werkster Jantje
Bax, e-mail: bax@mmvdk.nl of telefonisch via 06 - 30 51 76 29.

Zorg dat u een mondkapje mee neemt vanwege de mondkapjesplicht waar de 1,5 meter afstand niet hanteerbaar is. In de kerk
en het Priesterhuis zijn mondkapjes verplicht bij verplaatsing. Let
op: een automobilist mag in Duitsland geen mondkapje dragen.

Bloedafname weer mogelijk
Vanaf 1 september is de bloedafnamelocatie van Maasziekenhuis Pantein in Sint Anthonis weer geopend. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u tussen 10.15 en 10.40
uur bloed laten afnemen op locatie Oelbroeck. Vanwege het
coronavirus kunnen de openingstijden en soms ook de locatie van de bloedafname wijzigen. Kijk daarom voordat u van
huis gaat eerst op de website www.maasziekenhuispantein.nl/
patient-bloedprikken. Hier vindt u altijd het actuele overzicht
van alle locaties en openingstijden.
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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...’:

EHBO vereniging Het Zwaluwstaartje

Voor dit interview reisde ik af naar waar vroeger Snortunnis was
en waar nu de familie Schreurs woont. Ik word hartelijk ontvangen door Renée Schreurs (voorzitter) en Ria van Mil (oud voorzitter en lotusslachtoffer) van EHBO vereniging Het Zwaluwstaartje. Samen meer dan 65 jaar ervaring binnen de vereniging.
Wanneer werd de EHBO vereniging opgericht?
“70 jaar geleden op 1 januari 1950. De vereniging telt op dit moment 54 leden, waarvan de oudste 92 jaar is en de jongste 13
jaar. Binnen de vereniging hebben we 3 ereleden, 6 lotusslachtoffers, 5 jeugdleden en 2 kaders (instructeurs.) De Lotusslachtoffers en kaders zijn binnen de vereniging opgeleid, dit zijn hoge
aantallen voor een vereniging. Dat ledenaantal is helaas te klein
om alle gevraagde EHBO-ers bij evenementen te leveren.”
Want wat doe je als lid van de vereniging?
“Maandelijks organiseren we een theorieles of een praktijkles,
eventueel met lotusslachtoffers. De lotusslachtoffers hebben
ook nog één keer per maand een kringavond. Daarnaast ondersteunen we evenementen binnen en buiten Sint Tunnis.”
Werken jullie dus ook samen met andere verenigingen?
“Onze verenging is een maatschappelijke vereniging voor het
dorp. Wanneer men een vergunning aanvraagt voor een evenement bij de gemeente kan er in de verordening staan dat er
EHBO aanwezig moet zijn. Voor een kleine vergoeding leveren
wij onze diensten. In Sint Tunnis alleen al voor meer dan 25
verenigingen. Wij maken elk jaar een evenementenkalender
waarop leden aangeven bij welk evenement ze ingezet willen
worden. Wij verzorgen de eerste hulp, dus beoordelen of dat
een slachtoffer weer verder kan of naar een arts moet.”
Dan heb je een grote verantwoordelijkheid dus?
“Zeker, daarom vinden wij het belangrijk dat onze leden de
juiste kennis hebben en bijhouden. Wij werken ook samen
met de huisartsen van ‘Op ’t zand’. De huisarts verzorgt eens
per jaar meestal de reanimatieles. Onze lotusslachtoffers worden vaak ingezet op lessen om de situatie zo realistisch mogelijk te maken.”
Waarom wordt iemand lid van de vereniging?
“Dit kan vele redenen hebben. Mensen die meer kennis willen
hebben van EHBO, ouders die hun kind de eerste hulp willen
kunnen bieden, mensen die ooit bij een situatie terecht zijn
gekomen en niet wisten wat ze moesten doen, of mensen die

Het Zwaluwstaartje organiseert regelmatig praktijklessen.
zelf ooit slachtoffer zijn geweest. Hoe dan ook, je wilt als lid
zijnde iets kunnen betekenen voor een ander en dat maakt
ons werk vooral zo mooi.”
Wat moeten we nog weten?
“Wij verwachten van onze leden dat zij 12 uur inzetbaar zijn
op jaarbasis bij evenementen en zoveel mogelijk aanwezig zijn
bij de herhalingslessen om competent te blijven. Andermans
of je eigen voldoening is goud waard, vinden wij. Wij zijn een
vereniging die er vooral is voor het dorp. Door het teruglopen
van het aantal leden blijven wij dringend op zoek naar nieuwe
leden. Mocht je interesse hebben om lid te worden horen wij
dit dus graag.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij willen graag de pen doorgeven aan Somas Activia.”
Terug in de auto overweeg ik meteen of het iets zou zijn voor
mij. Zonder mensen die bereid zijn andere mensen te willen
helpen ben je nergens en wat is er mooier dan dat je de kennis hebt om hulp te kunnen bieden. EHBO vereniging Het
Zwaluwstaartje... ik denk een vereniging die in ons dorp een
belangrijke spil is, zeker voor andere verenigingen en organisaties. Zoiets moet je koesteren!
Contactgegevens EHBO-vereniging ‘t Zwaluwstaartje
www.zwaluwstaartje.nl | voorzitter@zwaluwstaartje.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl

Trots-sponsor worden of adverteren?

Breestraat 47

0

0485 - 38 47 59

www.arts-verzekeringen.nl

Vindt u het ook fijn dat er elke maand een dorpsblad
op de deurmat valt bij de inwoners van Sint Anthonis?
Draag dan ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en
word ook Trots-sponsor (zoals hierboven)!
Of wilt u uw bedrijf, product of dienst met een advertentie onder de aandacht brengen van de Sint Tunnisse
inwoners? Ook dat kan! Stuur vrijblijvend een e-mail
naar adverteren@trotssinttunnis.nl, dan informeren
wij u over de mogelijkheden!

Oud-papiercontainer bij MFC
Vanwege de reconstructie van de N602 is de oud-papier
container tijdelijk verplaatst van de Remmensberg naar
Oelbroeck.

D’n Uutlaot organiseert voorlopig geen carnavalsactiviteiten

Iedere zaterdagochtend verzorgt Muziekvereniging Sint Cecilia uit Sint Anthonis bij de Remmensberg de inzameling van
oud papier. Vanwege de werkzaamheden aan de N602 is de
Remmensberg vanaf dinsdag 8 september voor circa vier weken afgesloten voor overig verkeer. Alleen aanwonenden en
hulpdiensten kunnen via een noodweg naar de Remmensberg. In overleg is besloten de oud-papiercontainer tijdelijk te
verplaatsen naar het parkeerterrein bij Oelbroeck. Hier kunt u
de komende weken iedere zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur uw papier brengen.
Uiteraard kunt u uw papier van maandag tot en met zaterdag
tussen 8.00 en 18.00 uur ook kwijt bij Boerderijwinkel Verdaasdonk aan de Stevensbeekseweg.

Carnavalsvereniging D’n Uutlaot heeft onlangs besloten
- vanwege de omstandigheden en geldende richtlijnen in
verband met de coronacrisis - geen verantwoordelijkheid
te kunnen dragen bij een georganiseerde carnavalsactiviteit. Daarom is besloten alle carnavalsactiviteiten tot
januari te schrappen.
Helaas betekent dit dat er geen Prinsenbal zal zijn. De huidige
Prins Bas I zal blijven tot het volgende carnavalsseizoen. D’n
Uutlaot kan hem geen afscheid bieden wat hij verdiend heeft.
Bovendien kan de carnavalsvereniging een nieuw prinsenpaar
geen seizoen bieden dat D’n Uutlaot wil bieden. Hoe carnaval
verder precies zal verlopen is nog even een vraag. D’n Uutlaot
houdt u op de hoogte!
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Opstart Brinkteam
De kop is eraf. Het Brinkteam heeft een eerste bijeenkomst gehad die moet leiden tot een Bruisende Brink. Het
plan staat nog in de kinderschoenen, maar vanaf 2021 wil
het team dat de Brink weer het kloppende hart wordt van
Sint Tunnis. Door activiteiten te organiseren, door initiatiefnemers de ruimte te bieden en hen te steunen in hun
plannen.
Wat zou het toch mooi zijn als er in de zomer wekelijks leuke
activiteiten worden georganiseerd. Want dat staat voorop:
het moet voor en door het dorp zijn. Binnenkort nodigen het
Brinkteam, samen met de initiatiefnemers van de Brinkiosk,
alle verenigingen en direct betrokkenen uit om de ideeën en
plannen uit de doeken te doen. Samen met hen wil het team
een Brink-kalender opzetten met wat er te doen is en wil het
hen ondersteunen in het organiseren. En het Brinkteam wil
nieuwe activiteiten. Wat denk je van een speciaalbierfestival
op de Brink, een smartlappenfestival, concerten, kunstmanifestaties en misschien wel een kindervakantiewerkweek.
Als er inwoners zijn die iets willen organiseren, dan kunnen
ze op het nieuwe Brinkteam rekenen. Heb je vragen, tips of
ideeën, mail gerust naar info@dorpsraadsinttunnis.nl.

‘Financieel Veilig Ouder Worden’
Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport wordt een er Informatiebox uitgegeven ‘Financieel
Veilig Ouder Worden’.
Zonder zorgen oud worden? Dat wilt u toch ook? Bent u op
de hoogte van alle mogelijkheden? Het is verstandig om u op
tijd voor te bereiden op de jaren die komen. In de Informatiebox ‘Financieel Veilig Ouder Worden’ vindt u informatie om u
te helpen uw financiële huishouding op een veilige manier te
regelen. Wanneer u ouder wordt, is het belangrijk dat u hierover, samen met een familielid, mantelzorger of andere naaste
in uw omgeving goede afspraken maakt.
In de box vindt u onder meer informatie van ouderenbonden,
banken en notarissen. Ook vindt u een checklist die op een
overzichtelijke manier laat zien welke zaken u wel geregeld
heeft en welke zaken u nog aanvullend kunt regelen.
De Informatiebox ‘Financieel Veilig Ouder Worden’ kunt u online inzien en aanvragen: www.aanpak-ouderenmishandeling.
nl/informatiebox/bestelformulier-informatiebox.
Hebt u problemen om de Informatiebox aan te vragen, dan
kan het Dorpsteam Sint Anthonis u daarbij helpen. Dit team
is bereikbaar onder telefoonnummer 0485 700521 of via emailadres dorpsteam@sintanthonis.nl.
Ook bij andere vragen, zoals het aanvragen van de Mantelzorgwaardering kan het Dorpsteam Sint Anthonis u ondersteunen.
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Sint Cecilia huldigt bruidsparen
en gedecoreerden

Op zondag 20 september huldigde Muziekvereniging Sint Cecilia
jubilerende bruidsparen en de gedecoreerden Jan van Sambeek
en Jeanne Wientjes tijdens hun jaarlijkse huldigingsconcert. Op
gepaste afstand werden deze middag twee concertjes gehouden
in MFA Oelbroeck.

Ingezonden

Sint Cecilia hulde!
Voor ’t eerst na ruim een half jaar weer naar een concert.
Een huldigingsconcert nog wel. Traditiegetrouw bracht
Muziekvereniging Sint Cecilia hulde aan de 50- en 60-jarige bruidsparen en koninklijk onderscheiden personen
van dit jaar. Maar hoe doe je dat in coronatijd?
Met in achtneming van alle richtlijnen van het RIVM
bracht de muziekvereniging twee miniconcertjes onder
leiding van dirigent Frank Steeghs om ‘u’ tegen te zeggen.
Geen volledige bezetting, maar het orkest gehalveerd, zodat alle muzikanten de kans kregen weer te voelen wat
het is om met elkaar muziek te maken. Ondanks die anderhalve meter afstand. En dat is voor een orkestlid beslist
niet eenvoudig , het mist de steun van de ander, die zit net
te ver om tegen ‘aan te leunen’. Maar wat klonk het harmonieus en wat deed het goed om weer te mogen luisteren. Luisteren naar muziek die verbindt, die mensen bij
elkaar brengt en laat genieten.
Muziekvereniging Sint Cecilia, jullie huldigingsconcert
was een schot in de roos en geeft vertrouwen in de toekomst waarin, als het goed is, weer volop gemusiceerd
mag en kan worden. Wat hebben we dat gemist. Sint Cecilia, een vereniging om Trots op te zijn.
Jos en Erica Verbeeten
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KBO Sint Anthonis zoekt nieuwe leden
KBO Sint Anthonis is een vereniging voor mensen die
vanaf hun 50e levensjaar willen en kunnen deelnemen
aan allerlei activiteiten omdat zij graag op diverse momenten contact willen hebben met andere mensen. Oud
zijn is daarom een betrekkelijk begrip. Het samenzijn met
andere mensen is een wezenlijk onderdeel van onze vereniging.
De wekelijkse activiteiten die de KBO organiseert zijn onder andere jeu de boules, koersbal, biljarten, kienen, kaarten,
handwerken, bridgen, countrydansen, gym voor senioren,
wandelen op de dinsdagen, fietstochten op de woensdagen,
sjoelen. Ook worden er het hele jaar door diverse uitstapjes georganiseerd en kan men regelmatig deelnemen aan een geor-

Wie heeft een graf geadopteerd?
De Werkgroep Overloon War Cemetery, bestaande uit: Tonnie
Ebben, Iwan van Dijk, Arno van Dijk, Piet Peters, Oscar Huisman
en Leo Janssen, is op zoek naar mensen en/ of families die in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog een graf geadopteerd hebben
op het CWGC kerkhof (in de volksmond ‘het Engelse kerkhof’), gelegen aan de Vierlingsbeekseweg in Overloon. Uw reacties doorgeven aan Leo Janssen via telefoonnummer 0478-582175 of per
e-mail via leojanssen1954@ziggo.nl.

ganiseerde (buitenlandse) reis of een extra activiteitenmiddag.
Maandelijks geeft de KBO een nieuwsbrief uit die bezorgd
wordt met het maandelijkse magazine van KBO-Brabant: de
‘ONS’.
Momenteel telt KBO Sint Anthonis bijna 500 leden waarvan
niet iedereen actief deelneemt aan de activiteiten. KBO Sint
Anthonis is daarom op zoek naar nieuwe leden, ook om het
ledenbestand wat te ‘verjongen’.
Woont u (sinds kort) in Sint Anthonis en hebt u interesse dan
kunt u contact opnemen met bestuurslid Leo van Els. Ook als
u meer informatie over de KBO wilt hebben dan kunt u een email naar hem sturen via kbolvc@gmail.com of bellen naar 0624466904. Bezoek ook eens de website van KBO Sint Anthonis:
www.kbo.sintanthonis.nl.

Uitnodiging informatieavond
Eerste Heilige Communie
Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 5 van de
basisschool mee te laten doen aan de Eerste Heilige Communie, worden van harte uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 7 oktober van 20.00 tot 21.00
uur in het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk,
Lepelstraat 13a, Sint Anthonis. Ook als uw kind nog niet
gedoopt is, bent u van harte welkom.
U krijgt deze avond informatie over het communieproject, de
activiteiten in de voorbereiding en u ontvangt het inschrijfformulier. De voorbereiding start in november en de Eerste Heilige Communiemis wordt gevierd in april 2021. Mocht u niet in
de gelegenheid zijn om op één van deze avonden aanwezig te
zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@mmvdk.nl
of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 tot 12.30
uur, met uitzondering van de donderdag) en krijgt u een formulier toegezonden.
Het inschrijfformulier kunt u uiterlijk vrijdag 16 oktober inleveren bij de communiewerkgroep of opsturen naar/ afgeven bij
het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat
13a in Sint Anthonis.

Onderlinge vogeltentoonstelling 2020 Kle-za-tro afgelast
Helaas zal de jaarlijkse vogeltentoonstelling van Kle-za-tro,
die gehouden zou worden in MFA Oelbroeck op zaterdag 7
en zondag 8 november, niet door kunnen gaan vanwege de
COVID-19 maatregelen. Dit is natuurlijk een grote teleurstelling
voor de leden en bezoekers, want de show is het hoogtepunt
van het afgelopen kweekseizoen.

De organisatie had heel graag het evenement willen organiseren en alle vogelliefhebbers willen voorzien van informatie
over het houden en kweken van vogels. Echter kan het niet
anders dan het evenement te verplaatsen naar november volgend jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 06 - 40419695.
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Nieuwe scoutingseizoen St. Patrick van start gegaan
Na de succesvolle afsluiting van het bijzondere scoutingseizoen 2019-2020 heeft scouting St. Patrick op 5
september het nieuwe scoutingseizoen geopend. De organiserende speltak (Explorers) had kosten noch moeite
gespaard om een heus militair trainingskamp op te bouwen. Dit was het decor voor een leuke actieve spelmiddag waar alle speltakken, van de jongste bevertjes tot
de oudste roverscouts, veel plezier beleefd hebben.
Tijdens het traditionele ‘overvliegen’ werd deze activiteit uitgevoerd door het overtrekken/overslepen van de leden naar
hun nieuwe speltak. Dat dit overslepen niet over alleen gras
ging mag voor een goede lezer wel duidelijk zijn.
De Stam opende het seizoen met een zeer gezellige Covid
proof BBQ, zodat ook zij weer klaar zijn voor een ‘uitdagend’
scouting seizoen.
Scouting St. Patrick hoopt dat het dit jaar een regulier scoutingseizoen kan draaien waarbij iedereen weer leert, plezier
beleeft en gezond blijft. En dat het motto ‘Laat je uitdagen’
weer van toepassing is voor de meer dan 90 leden die wekelijks in teamverband leerzame actieve activiteiten doen. De
activiteiten worden begeleid door meer dan 35 vrijwilligers.
Lijkt het je ook leuk om op de scoutingmanier uitgedaagd te
worden, als jeugdlid, leiding of vrijwilliger, kijk dan voor meer
informatie op de website www.sint-patrick.com of neem
contact op via info@sint-patrick.com.

De modderbaan, onderdeel van het militaire trainingskamp
tijdens de opening van het nieuwe scoutingseizoen.

Samen in gesprek over tv-programma De Verwondering
Sociom|Zin start weer met het samen bekijken en bespreken van het NPO2-programma ‘De Verwondering’. Er zijn
een paar bijeenkomsten gepland in het MFC in Sint Anthonis.
Bij ‘De Verwondering’ op zondagochtend stelt presentatrice
Annemiek Schrijver boeiende vragen aan de hoofdgast. Daarbij staat zijn of haar visie op persoonsontwikkeling, zingeving
en geloof centraal. Dit sluit naadloos aan bij de thema’s van
Zin.
Tijdens de bijeenkomst bekijkt de groep samen de aflevering
om daarna samen in gesprek te gaan over de inhoud. Dit alles
onder leiding van een gespreksleider. De eerste bijeenkomst
heeft plaatsgevonden op woensdag 30 september (Dirk de

Glind). De volgende data zijn woensdag 28 oktober (Joseph
Oubelkas) en woensdag 25 november (Paula Irik) om 10.00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 12
mensen deelnemen, aanmelden is verplicht. Aanmelden kan
bij Riene Lomme, per telefoon 0485-325417 of 06-31379989 of
per e-mail: rienelomme@kpnmail.nl.
Deze activiteit wordt gefaciliteerd door Sociom|Zin. Sociom is
een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf
gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West
Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen,
ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook
www.sociom.nl.

Werkzaamheden riolering
Op verschillende plaatsen in de gemeente worden de komende weken werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Dat
kan overlast geven. De omwonenden worden door de aanne-

mer met een brief nader geïnformeerd. Zo worden er onder
andere werkzaamheden uitgevoerd in de Kleine Beekstraat in
Sint Anthonis op 6 oktober. Deze datum is onder voorbehoud.
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De bieb organiseert activiteiten

Nieuwsbrief buitengebied

Biblioplus organiseert een aantal activiteiten in de bibliotheek van
Sint Anthonis. U kunt zich hiervoor vooraf aanmelden in de bibliotheek of op www.biblioplus.nl.

Er is weer een Nieuwsbrief Buitengebied verstuurd. Met deze
nieuwsbrieven houdt de Gemeente Sint Anthonis u op de
hoogte van alle ontwikkelingen in het mooie buitengebied.
Meld u aan voor deze nieuwsbrief en ontvang maandelijks het
laatste nieuws, de nieuwste projecten, interessante bijeenkomsten en nog veel meer in uw mailbox!
Kijk voor meer informatie op www.sintanthonis.nl/buitengebied
of stuur een mail naar redactie@sintanthonis.nl.

Korte cursus ‘DigiD: wat kan ik ermee?’
Start dinsdag 6 oktober, 10.00 uur
Leer in een kleine groep in vier bijeenkomsten werken met
websites van de overheid en leer over wachtwoorden en veilig
internetgedrag.
Kosten € 16 | bibliotheekleden € 13,50
Breincollege ‘Hoe houd ik mijn hersenen gezond?’
Maandag 26 oktober, 20.00 – 21.30 uur
De Hersenstichting geeft u tijdens de lezing in de Bibliotheek
concrete tips om de hersenen gezond te houden.
Toegang: € 2,50 | bibliotheekleden gratis
Breincollege ‘Hersenen en slaap’
Donderdag 12 november, 20.00 – 21.30 uur
Slaap is belangrijk voor onze hersenen en ons dagelijks functioneren. Er wordt verteld waarom slaap zo belangrijk is en er
worden tips gegeven over wat je zelf kunt doen om je slaap te
verbeteren.
Toegang: € 2,50 | bibliotheekleden gratis
Workshop ‘Mandala tekenen en kleuren’
Woensdag 14 en 28 oktober, 10.00 uur
Maak kennis met mandala tekenen. De data kunnen beiden of
ieder afzonderlijk worden gevolgd.
Toegang: € 2,50 | bibliotheekleden gratis

Dagelijks telefonisch spreekuur
‘Uit elkaar. En dan?’

Hilde Sommers exposeert
Hilde Sommers exposeert van 21 september t/m 31 december
schilderijen en mandala’s in de bibliotheek van Sint Anthonis.
Gratis entree

Een toegankelijk, laagdrempelig spreekuur voor mensen
met vragen rond scheiden of uit elkaar gaan. Daar blijkt behoefte aan. Daarom start het Scheidingsloket van Sociom
met een dagelijks telefonisch spreekuur voor alle inwoners
van het Land van Cuijk.

Enquête onder jongeren

Als jij en/of je partner hebben besloten om uit elkaar te gaan,
komt er veel op je af. Misschien hebben jullie al kinderen samen, een huis of huisdieren. Dan moet je misschien een woning regelen, een advocaat inschakelen, of je financiën ineens
zelf gaan beheren.
Omdat een scheiding ook altijd veel emotie met zich meebrengt zijn de regelzaken die voortkomen uit een scheiding
voor niemand makkelijk. ‘Uit elkaar. En dan?’ is een dagelijks telefonisch spreekuur waar je antwoorden krijgt op al die regelzaken, maar ook tips en steun die je kunt gebruiken wanneer
je het bijvoorbeeld aan je kinderen gaat vertellen.
Het telefonisch spreekuur van het Scheidingsloket is er elke
werkdag van 9.00 tot 10.00 uur. Je kunt bellen naar 0485700500. E-mailen kan ook: scheidingsloket@sociom.nl. Kijk
voor meer informatie op www.sociom.nl/scheiden.

Het jongerenwerk in Sint Anthonis is samen met de gemeente
benieuwd wat de jongeren in de gemeente bezighoudt. Daarom hebben alle jongeren, in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar,
een ansichtkaart ontvangen. Hierop staat een QR code die linkt
naar de opgestelde enquête. Hoe meer jongeren de vragenlijst
invullen, des te beter kunnen de activiteiten en het werk van de
jongerenwerker worden afgestemd op de behoeften.
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Toekomstige bewoners leggen eerste stenen ‘Op de Beek’
En weer stond wethouder Bollen op een bouwterrein waar in dit geval de buitenmuren van negen bungalows het decor waren voor de symbolische ‘bouwhandeling’. De groene bouwhelm begint een bekend verschijnsel te worden op
de verschillende bouwlocaties in de gemeente. Wethouder Bollen ontpopt zich steeds meer tot de bouw-wethouder
van de gemeente Sint Anthonis. ‘In ieder dorp van de gemeente een bouwplaats’, is zijn credo.
Maandag 7 september legden de toekomstige bewoners
van de negen patiowoningen op plan Op de Beek een eerste
steen. De projectbegeleider, Stichting Samenbouwen.nl, de
aannemer en wethouder Bollen waren aanwezig om bij dit
feestelijke moment het glas te heffen met de toekomstige
bewoners. “Uniek”, zo zei Paul Verhoeven van Vastgoedregisseur BV, “is dat de buurtvereniging eigenlijk al gevormd
is, nog voordat de bouw is afgerond.” Adri Geerts voorzitter
van de stichting Samenbouwen.nl vertelde hoe de bewoners
vanaf het begin zijn meegenomen in het bouwtraject en
zelf hebben bepaald hoe hun woning binnen is ingedeeld.
Aan de buitenkant zijn de woningen allemaal in dezelfde stijl
vormgegeven, achter de voordeur is iedere woning anders.
Wethouder Bollen bedankte de samenwerkingspartners die
het inbreidingsproject op deze locatie, waar vroeger de Berg
en Beek basisschool stond, mogelijk hebben gemaakt. Ook
feliciteerde hij de toekomstige bewoners met de prachtige
levensloopbestendige woningen die zij in de loop van 2021
kunnen gaan betrekken. Midden in het dorp én een prachtig
(nog in te richten) parkje naast de deur. “Dit is een toplocatie”,

aldus een enthousiaste wethouder die ook zelf symbolisch
zijn steentje bijdroeg aan de bouw.

Wethouder Bollen spreekt de aanwezigen toe en benadrukt het
belang van Bouwen in de gemeente Sint Anthonis.

Nog altijd aangepaste dienstverlening gemeente door coronavirus
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus ontvangt de gemeente momenteel alleen bezoekers op afspraak.
Indien een afspraak kan wachten wordt u verzocht om deze
even uit te stellen. Voor veel van de beschikbare informatie en
diensten kunt u terecht op www.sintanthonis.nl.
Wilt u een afspraak plannen of heeft u een andere vraag? Bel
het algemen nummer (0485) 38 88 88, stuur een e-mail naar

postbus@sintanthonis.nl of stel uw vraag via WhatsApp: 06 - 30
35 31 00.
De gemeente deelt belangrijke informatie over het coronavirus en de maatregelen die zij heeft getroffen. Doordat de situatie en de maatregelen dagelijks kunnen veranderen kan het
zo zijn dat enkele berichten of getroffen maatregelen inmiddels al zijn aangepast/-gescherpt. Via www.sintanthonis.nl en
social media-kanalen deelt de gemeent ook actueel nieuws.

Belangrijke telefoonnummers
Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3 | Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421
Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880
Politie
tel. 0900-8844
Alarmcentrale: tel. 112
www.verbeterdebuurt.nl
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Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?
Stuur dan een e-mail naar redactie@trotssinttunnis.nl

Activiteitenagenda
Woensdag 7 oktober

Vrijdag 23 oktober

Donderdag 12 november

Dorpsraadvergadering

Comedy Night

Breincollege

Maandag 26 oktober

Zondag 15 november

Breincollege

Sinterklaasintocht

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

Informatieavond

Informatiebijeenkomst over de
Eerste Heilige Communie voor
ouders
Locatie: Parochiecentrum,
Lepelstraat 13a
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 10 oktober
Bedevaart

Parochie Maria Moeder van de Kerk
gaat op bedevaart naar Kevelaer
Locatie: Mariabasiliek, Kevelaer
Aanvang: 12.30 uur
Deelname: € 7,00
Aanmelden: bax@mmvdk.nl
of 06 - 30 51 76 29

Woensdag 14 oktober
Workshop

Biblioplus organiseert een workshop
‘Mandala tekenen en kleuren’
Locatie: Bibliotheek Sint Anthonis
Aanvang: 10.00 uur
Deelname: € 2,50 (leden bieb gratis)
Aanmelden: in de bibliotheek of via
www.biblioplus.nl

Woensdag 21 oktober
Informatiebijeenkomst

KBO en Dorpsraad Sint Tunnis organiseren een informatiebijeenkomst
over de nieuwe donorwet
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 15.00 uur
Entree: gratis

Een avondje lachen met verrassende
stand-up comedians
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 12,50
Reserveren: via o.a. Facebook of
www.oelbroeck.nl

Hersenstichting geeft lezing: ‘Hoe
houd ik mijn hersenen gezond?’
Locatie: Bibliotheek Sint Anthonis
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 2,50 (leden bieb gratis)
Aanmelden: in de bibliotheek of via
www.biblioplus.nl

Woensdag 28 oktober
Workshop

Biblioplus organiseert een workshop
‘Mandala tekenen en kleuren’
Locatie: Bibliotheek Sint Anthonis
Aanvang: 10.00 uur
Deelname: € 2,50 (leden bieb gratis)
Aanmelden: in de bibliotheek of via
www.biblioplus.nl

De Verwondering

Samen kijken naar het tv-programma
De Verwondering
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 10.00 uur
Entree gratis
Aanmelden: rienelomme@kpnmail.nl of
06 - 31 37 99 89

Woensdag 4 november
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

Lezing ‘Hersenen en slaap’ over het
belang van goed slapen
Locatie: Bibliotheek Sint Anthonis
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 2,50 (leden bieb gratis)
Aanmelden: in de bibliotheek of via
www.biblioplus.nl

Het Sinterklaascomité organiseert
de intocht van de Sint
Details nog onbekend
Aanvang: 14.00 uur

Zondag 22 november
Huldigingsconcert

Sint Cecilia zet jubilerende leden in
het zonnetje
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 11.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 25 november
De Verwondering

Samen kijken naar het tv-programma
De Verwondering
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 10.00 uur
Entree gratis
Aanmelden: rienelomme@kpnmail.nl of
06 - 31 37 99 89

De volgende Trots Sint Tunnis komt
uit in het weekend van 1 november.
Kopij aanleveren kan t/m 20 oktober
via redactie@trotssinttunnis.nl.

