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Het katoenen jubileum van Trots Sint Tunnis
Wat een rare term eigenlijk, maar het is echt waar. De Trots Sint
Tunnis bestaat 1 jaar en dat heet dan, volgens Wikipedia, het
katoenen jubileum. Met veel plezier maken en bezorgen wij
de Trots nu al één jaar en we hebben zin in de volgende jaren.
Want als je in coronatijd al 16 of 20 pagina’s nieuws hebt, wat
moet dat dan in ‘normale’ tijden niet worden?
Maar de komende acht tot tien jaar zullen anders zijn, of in elk
geval Sint Tunnis een ander aanzicht geven. Met het Brink- en
het Centrumplan in het verschiet, krijgt Sint Tunnis een heel ander aanzien. Wat te denken van bovenstaande foto, genomen
op het oude Vollenbergterrein, met uitzicht op het oude pakhuis, de silo en de garage. Zo zag u het waarschijnlijk nog nooit.
Het gonst in Sint Tunnis. Is het niet van de bouwactiviteiten,
dan is het wel van de geruchten over die bouwactiviteiten.
Maar het doek wordt langzaam maar zeker opgehaald en de

plannen waar wethouder Bollen al zo lang aan werkte worden
zichtbaar. En eindelijk krijgen we de zo lang verwachte
woningbouw, nu in grote getallen gepresenteerd.
Nu maar hopen dat de gemeente ook haar toezegging kan
waarmaken, door voor iedereen en elke portemonnee te bouwen. Tenminste, wat redelijkerwijs haalbaar is. Want met de
huidige bouwprijzen (en schaarste) is een nieuwe woning al
bij voorbaat erg duur.
Toch denk ik dat deze plannen een eerste stap in de goede
richting zijn als het gaat om de jongeren voor ons dorp te behouden. Logisch, zij kiezen hun eigen weg en levenspad, maar
voor de leefbaarheid van ons dorp zou het fijn zijn als dat pad
in Sint Tunnis ligt.
Lees verder op pagina 3.
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Het volledige aanbod van actieartikelen vindt u in onze winkel.

Bel ons
voor een
afspraak!

Openingstijden:
Openingstijden:
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www.vanhulstwonen.nl
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Nieuw
bij Jan

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

Dons

Bloedprikken in MFC Oelbroeck
Ook in deze coronatijd is het mogelijk om in Sint Anthonis
bloed te laten prikken. Net zoals dat geldt voor het Maasziekenhuis is het sinds 1 februari wel nodig om vooraf een afspraak te maken. Dat kan online of telefonisch.
Voor bloedafname in Sint Anthonis kunt u op afspraak op
maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 10.15 tot 10.40
uur terecht in MFC Oelbroeck. Wilt u een afspraak maken, ga
dan naar www.maasziekenhuispantein.nl en kies voor bloedafname. Lukt dit niet, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch een afspraak maken
via 06-20240544.

Trots-sponsor worden of adverteren?
Vindt u het ook fijn dat er elke maand een dorpsblad
op de deurmat valt bij de inwoners van Sint Anthonis?
Draag dan ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en
word ook Trots-sponsor!
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!

Beste klant, tijdens de lockdown
kan u bij ons in de winkel terecht voor:
Postkantoor en RDW handelingen
Corona bescherming producten
Drogisterij artikelen - Stomerij service
Staatsloterij - Wenskaarten - Batterijen
Papierwaren - Agenda’s en Kalenders
U heeft ook de mogelijkheid om andere artikelen
zoals gereedschap, speelgoed, puzzels,
kaarsen, enz... online te bestellen op dorpshop.nl

Cadeaubonne

Electro World Jan Berkvens uw OLED specialist
Nu in de winkel de nieuwe LG OLED 2021 lijn
Gratis thuisbezorgd
Vraag naar de installatie en ophangen service
Eigen technische dienst
Electro World Jan Berkvens
Koorstraat 69 - Boxmeer - 0485-571634

www.janberkvens.nl

n

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

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

April 2021 | nr 13

Vervolg van de voorpagina: ‘‘Het katoenen jublileum van Trots
Sint Tunnis’
Ook de herinrichting van de Brink en de toekomstige activiteiten daar, dragen bij aan een fijne leefomgeving. Tel daarbij op
de veiligheid, de rust en natuur, onderwijs en medische zorg
op korte afstand en Sint Tunnis biedt je een ideale leefomgeving. Geen wonder dat de makelaars extra exemplaren van
de Trots Sint Tunnis vragen om dat nog eens te onderstrepen
voor hun clientèle.

3

En ons katoenen jubileum dan? Dat is nog iets om Trots op te
zijn in Sint Tunnis. Vooral omdat we dat voor en door Sint Tunnis
met elkaar doen.
Op naar het ‘nieuwe normaal’, ik kan niet wachten op hoe dat
er voor Sint Tunnis uit gaat zien.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Scouting St. Patrick zet Will en Gertie Fransen in het zonnetje
Op 27 februari hebben de besturen van Stichting Scouting St. Patrick en vereniging Scouting St. Patrick Will
Fransen tot erelid van Scouting St. Patrick en Gertie Fransen tot Scout voor het leven benoemd.
Gertie is - nadat ze ruim vijf jaar jeugdlid is geweest - in 1965
begonnen als leidster bij Scouting St. Patrick. Sindsdien heeft
ze naast haar rol als leidster nagenoeg alle functies bekleed die
er binnen St. Patrick zijn. Sinds een aantal jaren is zij teamleidster van de Blauwe Vogels (scouts met een beperking) en ze is

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!
Will en Gertie Fransen hebben de scouting in hun hart zitten.

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 en onze spelregels & voorwaarden
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

bestuurslid van de stichting geweest. Vijf jaar geleden is Gertie
benoemd tot erelid van Scouting St. Patrick. Ze is al meer dan
60 jaar actief lid. Mede om die reden heeft Scouting St. Patrick
haar geïnstalleerd tot ‘Scout voor het Leven’ en haar de bijbehorende insigne op laten spelden.
Alhoewel Will nooit officieel lid van Scouting St. Patrick is geweest vonden beide besturen het een eer om Will
tot Ere Lid van Scouting
St. Patrick te benoemen.
Al meer dan 50 jaar staat
hij altijd klaar om hand en
spandiensten te verrichten en is het onderhoud
van de blokhut al sinds de
bouw in zijn vertrouwde
handen.
Scouting St. Patrick hoopt
dit paar. dat scouting op
de juiste plaats in hun hart
heeft. nog lang te mogen
blijven ontvangen.

een ij
is
geen ei

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

Ans van Summen
P R A K T I J K

Reserveer nu!
We star ten weer
zodra toegestaan

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

www.harrieentoon.nl

YORT
yoga sport
5 lessen à € 7
St. Anthonis

www.ansvansummeren.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

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

Sint Tunnis is Trots op: Ellen van den Berg
De ‘Sint Tunnis is Trots op Duim’ gaat deze maand
naar Ellen van den Berg. Deze bezige bij zet zich op
diverse fronten in voor de Sint Tunnisse gemeenschap. Met name de senioren profiteren van haar aanstekelijke enthousiasme
en haar schat aan sociale contacten. Zo is Ellen de secretaris van de KBO,
geeft ze handmassages bij zorgcentrum Op ‘t Hoogveld en is ze (samen
met haar Piet) regelmatig bezig de spandoeken rond het zorgcentrum te
vervangen. Ook is ze betrokken bij de distributie van Trots Sint Tunnis, op de
foto hiernaast heeft ze zojuist 2.000 exemplaren afgeteld voor de bezorgers.
En tenslotte was Ellen ook nog present bij de oprichting van de dorpsraad,
dit jaar 25 jaar geleden.
Dus de duim, de bloemen en vooral de dankbaarheid en het respect voor
haar inzet voor Sint Tunnis zijn dik verdiend. Sint Tunnis is trots op Ellen!

Wethouder Bollen zet vaart achter de nieuwbouwplannen
“In driekwart jaar hebben we iets neergezet waar normaal drie jaar voor staat”, zo spreekt een trotse wethouder Bollen
over de bouwplannen in Sint Anthonis. “We hebben grote stappen gezet met als resultaat een plan dat voortbouwt
op het in 2011 ontwikkelde centrumplan. We gaan voor veel woningbouw - ook in de vrijkomende supermarkten -,
herbestemming van het gemeentehuis en meer reuring op een nog mooiere Brink.”
Door Ronald Korsten
In Sint Anthonis waren relatief weinig initiatieven voor nieuwbouw. Wethouder Bollen vervolgt: “De supermarkt van Jan
Linders moest groter worden en aan de Breestraat vond men
een goede locatie. Als gemeente was het onze taak om hen
hierin te faciliteren, mee te denken. Het college - in de nieuwe
samenstelling met burgemeester Fränzel - vond echter dat
we een stap verder moesten gaan: niet alleen faciliteren,
maar juist pro-actief aan de slag met onze eigen plannen. We
vonden dat we als gemeente hierin onze regierol duidelijker
moesten nemen. Na jaren van plannen maken, werd het tijd
dat we met de voet van de rem af gingen. En we wilden stappen zetten voordat we onderdeel zouden zijn van de nieuwe
grote gemeente Land van Cuijk.”
De eerste zichtbare verandering is de afbraak van het pand
waar de heemkundekring zat. In mei gaat men verder met
de sloop van het garagebedrijf van Van de Weem. Daar wordt
dan direct gestart met de bouw van een appartementengebouw en twee vrijstaande woningen. Jan Linders wil al
in 2023 de nieuwe supermarkt gaan openen. En de parkeer-

plaats bij de supermarkt wordt dermate groot dat parkeren
op de Brink niet meer nodig is.
Naast de verder in de media gepresenteerde plannen aan de
Breestraat en Peelkant Oost (2022), heeft wethouder Bollen
zijn ogen ook al gericht op het plan De Drieskes 2, in het verlengde van De Lange Loop, parallel aan de Oude Breestraat.
“Woningbouw was ook voor de dorpsraden van onze gemeente steeds hét speerpunt. Na de presentatie van de
eerste plannen in de media, kreeg ik veel spontane reacties
waarin bevestigd werd dat Sint Anthonis echt toe was aan
vernieuwing. De reacties van de inwoners zijn overwegend
positief. Ik snap dat er ook mensen zijn die zeggen: ‘met mij
is niet overlegd’. En het centrum is van ons allemaal! We mogen er ook allemaal wat van vinden. We gaan graag met betrokkenen in gesprek. In eerste instantie gaat dat over hoe
mensen aankijken tegen de visie, of men zich in grote lijnen
kan vinden in de plannen. En daar waar echt al bouwplannen
zijn, zoals op de locatie van garage Van de Weem, zullen we
tijdig met omwonenden in gesprek gaan. Niet alleen omdat
we dat wettelijk verplicht zijn, maar ook zoals we dat in Sint
Tunnis gewend zijn.”

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

April 2021 | nr 13

7

25 jaar Dorpsraad Sint Tunnis - Drieluik deel 1

Henk Lange: ‘Oprichting was er een met ups en downs’
“De oprichting van de dorpsraad was er een met ups en downs. Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat we naar de
notaris konden voor de oprichtingsakte”, herinnert de 82-jarige Henk Lange zich nog levendig. Hij kan het weten want
hij was begin 1996 de eerste voorzitter.
Door Henny Lenkens
Henk Lange, die in Wageningen studeerde, heeft een leven
lang in de veredeling gezeten. “Eerst in het pluimvee, later in
de tuinbouwzaden.” Honderduit kan hij vertellen over zijn rijke
ervaringen in binnen- en buitenland. Zelfs na zijn pensionering was hij nog jaren actief in de branche.
Hij is geboren in Groesbeek, maar verhuisde als kind met zijn
ouders mee naar Beers. De keuze om met zijn vrouw in Sint
Anthonis te gaan wonen, was min of meer toeval. “Ik werkte
bij Euribrid in Boxmeer en we zouden daar gaan wonen. Tot de
aannemer zei dat er per direct een woning beschikbaar kwam
in Sint Anthonis. Die kans hebben we gegrepen en daar hebben we nooit spijt van gehad.”
Medio 1994 vroeg toenmalig burgemeester Toine Gresel de
plaatselijke notabelen Henk Lange, Henk van Sambeek en Hub
Verstegen (de 3 H’s) het initiatief te nemen een dorpsraad op
te richten. Lange, die de nodige ervaring had opgedaan als
raadslid van Algemeen Belang (7 jaar) en het CDA (4 jaar), werd
de eerste voorzitter.
Het ging niet van een leien dakje. “Bij de eerste informatiebijeenkomst kwam geen man opdagen, bij een tweede
poging 35 man.” Inwoners waren sceptisch. Het heeft jaren
geduurd voordat er iets van draagvlak was. “Men was buitengewoon kritisch maar wij wilden absoluut niet politiek zijn.” Vijf
jaar hanteerde Henk de voorzittershamer. “De acceptatie en de
gedachte dat een dorpsraad nodig was, dat hebben we wel

De eerste dorpsraad onder voorzitterschap van Henk Lange
(zittend, tweede van rechts).
bereikt.”
Henk is zeer te spreken over de huidige dorpsraad en de voortrekkersrol die Jos van Duren vervult. “Ik vind dat ze het schitterend doen. Neem nu de nieuwjaarsreceptie en het nieuwe
dorpsblad.” De pioniersjaren werpen nu hun vruchten af. “In
feite is de problematiek niet zoveel veranderd, alleen heeft de
dorpsraad nu meer armslag.”

Stichting Sint Anthonis HartVeilig (SAVE) redt mensenlevens
Wat zou u doen als er iemand ineens in elkaar zakt en nergens meer op lijkt te reageren? Weet u dat u door een cursus van drie uur te volgen het leven van deze persoon zou
kunnen redden?
U geeft hem/haar met het snel starten van een reanimatie een
overlevingskans van meer dan 25%! Als u geen reanimatie kan
starten en de persoon afhankelijk wordt van een ambulance,
wordt de kans op overleven minder dan 1%. De persoon die
daar ligt zou zo maar uw familie, vriend of buurman kunnen
zijn. Graag ziet de Stichting Sint Anthonis HartVeilig (SAVE) u
daarom binnenkort bij een reanimatiecursus, dit kan ook met
een groep(je) samen of via een vereniging of club.
Sinds de oprichting in 2007 zijn er in de gemeente Sint Antho-

nis al negen mensenlevens gered dankzij reanimatie en AEDgebruik door de burgerhulpverleners.
Naast de trainingen biedt SAVE ondersteuning bij de aanschaf
en plaatsing van AED-apparaten. Kijk eens op de website
www.sintanthonishartveilig.nl waar de AED’s in uw buurt
hangen. Er is ook een pagina op Facebook en Instagram.
Laatste nieuws: vanaf 1 maart kunnen AED-eigenaars subsidie
aanvragen via de SAVE-website bij aanschaf/vervanging van
een AED, AED-kast en AED-accu, mits deze openbaar hangt en
aangesloten is bij HartslagNu. Dit geldt voor aanschaf vanaf 1
januari 2020. Sint Anthonis HartVeilig is er trots op dat het dit
samen met de gemeente voor elkaar heeft gekregen. De gemeente Sint Anthonis is hiermee weer een stukje hartveiliger
geworden.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl

Breestraat 47
0485 - 38 47 59
www.arts-verzekeringen.nl
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Een ogenblik
In de buurtwinkel waar je kunt kopen en buurten gebeurde
dat laatste voorheen omdat je de mensen van gezicht kende.
Maar door de nu heersende pandemie hebben de mensen het
verplichte mondkapje op. Daardoor krijg je een andere blik op
de mens; men kijkt vooral naar de ogen. De ogen worden de
vensters van de ziel van de mens genoemd. De moderne internisten hebben, zelfs met MRI-scans, geen verblijfplaats van de
ziel in ons menselijk lichaam gevonden. We beschouwen nu
de ziel als het wezen van de mens. De iriscopie veronderstelt
dat in het lijnenpatroon van de iris het lichamelijk welzijn van
de mens zichtbaar is. Maar ik let op de mens met vriendelijke
ogen, met harde ogen, met droevige ogen of andere toonaarden. Zo wordt gezegd dat ogen spreken. In deze tijd vallen me,
behalve de vele kleuren irissen van hemels lichtblauw tot don-

kerbruin en wetende dat er gekleurde lenzen zijn, ook de al of
niet bijzondere omgeving daarvan op. Een kunstwerk als men
met oogpotlood of kwastje de ooghaartjes aan de onderzijde
van het oog met zwart accentueert. Maar het wordt blijvend
als men deze onderkant gaat tatoeëren. Ook de wimpers werden al met borsteltjes voorzien van zwart en extra lange wimpers aangeplakt om zo een verleidelijke Bambi-look te krijgen.
Maar het wordt steeds verder ontwikkeld als men de cosmeticalectuur leest. Er zijn parabenen- en latexvrije wimpers die
waterproof zijn, herbruikbaar en zonder lijm aan te brengen.
Je hoeft alleen maar de magnetische eyeliner aan te brengen
en vervolgens de wimpers te bevestigen. Van magnetisme
weet ik dat tegengestelde polen elkaar aantrekken en bij de
aantrekkelijkheid van een vrouw op mij weet ik niet wie positief of negatief is. En bij een knipoog valt het gekleurde ooglid
op. Ook de wenkbrauwen zijn aan verandering onderhevig
waarvan ik de wenkbrauwen wel frons. Geëpileerd geven ze
een verzorgd uiterlijk, maar de ontwikkeling gaat verder met
deels of gehele tatoeëring met lijntjes als haren voorstellend.
Zo zet je wel grote ogen op en werkt het oogverblindend of
oogstrelend. We weten: het oog wil ook wat, maar ik houd een
oogje in het zeil en tot ziens.
mama

Nieuw in de regio: VIND Makelaardij en VIND Financieel Advies
De man achter VIND Makelaardij en VIND Financieel Advies is Dick Arts, getogen in Overloon. Als relatief nieuwe ondernemer in de regio, stelt hij zich graag aan de lezers van Trots Sint Tunnis voor:
“Ik ben Dick Arts, opgegroeid in Overloon. Zo’n tien jaar geleden ben ik verhuisd
naar Nijmegen. Inmiddels ben ik 33 en al drie jaar ondernemer. Toen ik in 2018
met VIND begon was de doelstelling helder: een makelaardij en financieel adviespraktijk die zich richt op de regio Overloon-Nijmegen. De regio waar ik de
omgeving en de mensen ken en mijn vak is een mensenvak. Drie jaar later kan
ik zeggen dat het is gelukt. Zo heb ik in het afgelopen jaar de meeste huizen in
Overloon mogen verkopen. Dat is iets waar ik ontzettend trots op ben. De groei
in Overloon is ook de reden om hier mijn eerste kantoor, buitenshuis, te betrekken. In ben inmiddels in het hagelnieuwe ‘EigenLoon’ aan de Irenestraat 12 ingetrokken. In 2020 is de makelaardij uitgebreid met financieel advies. Hypotheken,
verzekeringen, kredieten, et cetera. Voor al dat soort zaken kun je bij me terecht.
Zo kan ik alle onderdelen van het verhuizen uit handen nemen. Wil jij binnenkort
je woning verkopen, aankopen of financieren, je verzekeringen of hypotheek herzien of een extra budget voor verbouwen? Dan sta ik voor je klaar. Overloon heeft
VIND Makelaardij omarmd, nu zijn de omliggende dorpen aan de beurt. Zie ik je
binnenkort aan de Irenestraat 12?” Bekijk ook eens de websites van VIND: www.
vindmakelaardrij.nl en www.vindfinancieeladvies.nl. VIND is te bereiken via info@
vindmakelaardij en info@vindfinancieeladvies.nl of telefonisch via 0478-700510.

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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25 jaar Dorpsraad Sint Tunnis - Drieluik deel 2

Jos van Duren: ‘Van ons werk moet zichtbaar iets achterblijven’
Het was voorganger Jan van Raaij die tegen het einde van zijn termijn als voorzitter van de dorpsraad Jos van Duren ‘een
jaar lang achterna zat’ om de dorpsraad binnen te stappen met als vooropgezet doel zijn rol als voorman over te nemen.
Eind 2016 nam Jos de uitdaging aan en na een ‘inwerktijd’ van ruim een jaar kreeg hij begin 2018 de voorzittershamer
in handen.
Door Henny Lenkens
Jos van Duren (61), van beroep bedrijfskundige, is geboren en
getogen in Sint Anthonis. “Ja, ik woon nu op mijn vijfde adres.
Ik ken het dorp natuurlijk aardig goed, toch word je soms voor
verrassingen gesteld!” De dorpsraad was voor Jos jarenlang
een ‘ver-van-mijn-bed-show’. “Eerlijk gezegd wist ik nauwelijks
van het bestaan af.” Dat veranderde toen de dorpsraad onder
Jan van Raaij aan de weg begon te timmeren op het gebied
van woningbouw, veiligheid en het centrumplan. Onderwerpen waarop met actieve inbreng van de dorpsraad nu volop
actie wordt ondernomen. “Ja, we hebben een fijn team en er
komt best veel uit onze vingers.”
De ambities van de dorpsraad moeten wat Jos betreft worden
waargemaakt door samenwerking. “Ik heb een hekel aan alleen
maar vergaderen. Er moet zichtbaar iets achterblijven in het
dorp.” Tastbare resultaten in de afgelopen jaren zijn de nieuwjaarsbijeenkomst, de invulling van Vitale Kernen en de inbreng
bij de aanpassing van de N602. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld: zelf heeft Jos als speerpunten woningbouw en
het Dorpsontwikkelingsplan. “Ik mag nog vier bestuursjaren,
maar ik heb nog voor acht jaar energie en plannen”, zegt Jos
enthousiast.
Onder Jos’ voorzitterschap werd de communicatie met succes
opgevoerd. Dat resulteerde in een vitale website en de uitgave

van dorpsblad ‘Trots Sint
Tunnis’. Gezien het aantal
adressen dat het dorpsblad wenst te ontvangen
(94%) is de bekendheid
van de dorpsraad met
sprongen omhoog gegaan. “En we weten dat
mensen uit Ledeacker en
andere dorpen graag een
exemplaar meenemen bij
Jan Linders.”
Hoewel de gemeente
Land van Cuijk per 1 januari 2022 een feit is, is het
nog niet duidelijk waar de De huidige voorzitter van de
dorpsraden (29 dorpen) in dorpsraad, Jos van Duren.
de fusiegemeente staan.
Onder de noemer Kernendemocratie vindt er overleg plaats,
maar daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in taakinvulling
en werkprogramma’s. Wel hoopt Jos dat Dorpsraad Sint Tunnis zijn werk met bijbehorend budget in de huidige opzet kan
voortzetten. “Wat lokaal georganiseerd kan worden, moeten
we lokaal gaan doen. Wij hopen erop bepaalde functies hier
te houden, zoals een gemeentelijke balie in MFC Oelbroeck.”

Alternatieve 4-daagse vanuit Oploo
De 4-daagse van Nijmegen is ook dit jaar vanwege corona
afgeblazen, maar wandelaars die deze zomer toch een
vierdaagse willen lopen, kunnen deelnemen aan de Alternatieve 4-daagse met start- en eindpunt Oploo. Wie mee
wil doen kan kiezen uit 30, 20 of 10 kilometer per dag.
Het initiatief voor deze 4-daagse komt van een aantal 4-daagse
wandelaars met behulp van de Stichting Graancirkel Oploo,
waar ook het Avonturenpark, de Graancirkelloop en de Graancirkelwandeling bij zijn ondergebracht. De initiatiefgroep kan
bogen op ervaring, want toen vorig jaar de 4-daagse van Nijmegen uitviel, zette deze met succes een alternatieve 4-daagse op. Deelnemers krijgen gevarieerde routes voorgeschoteld,
die hen door de groene omgeving van Oploo en zijn buurdorpen
voeren. Elke dag wordt daarvoor een routebeschrijving aange-

reikt en daar waar nodig wordt de route bepijld. Elke dag worden drie afstanden uitgezet met pauzeplaatsen. De afstanden
zullen ongeveer 10, 20 en 30 kilometer per dag worden. Er kan
gestart worden tussen 7.00 uur en 10.00 uur.
De Alternatieve 4-daagse wordt georganiseerd van dinsdag
20 tot en met vrijdag 23 juli, de week waarin de Nijmeegse
4-daagse ook gehouden zou worden. Begin- en eindpunt van
de Alternatieve 4-daagse is Koffiehuis Ons Moe in Oploo. Op
elke route zijn onderweg één of meer gelegenheden waar
men onder het genot van een drankje kan rusten.
Inschrijving is mogelijk vanaf 1 juni. Dat kan via een link op de
website van de stichting Graancirkel: www.graancirkeloploo.nl.
Voor meer informatie, bel Piet Bruisten (06-23195493) of Henny
Lenkens (06-13818526).

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

www.hjmtuinenmeer.nl

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

Sint Anthonis
(0485) 38 22 72
Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.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...’:

Het Pinkstertoernooi

De dorpsraad gaf de pen door aan het Stichting Internationaal
Pinkstertoernooi, dus zit ik aan tafel met Bas Bastiaans en Eugène
Linders.
Hoe is het Pinkstertoernooi ontstaan?
“Ruim 60 jaar geleden, bij de oprichting van Activia, hadden
leden contacten met buitenlandse volleyballers. Zo ontstond
het idee om aan het einde van het volleybalseizoen een internationaal toernooi te organiseren. In eerste instantie door
het Activiabestuur, maar gezien de flinke organisatie werd er
al snel een aparte groep verantwoordelijk. Het toernooi werd
snel een geliefd toernooi, voor zowel dames- als herenteams,
ook uit het buitenland. Gezien de grote en de internationale
bekendheid, werd het het enige toernooi met de titel Nederlands Kampioenschap op Gras.”
Was dit een toernooi waar elk team zich voor kon aanmelden?
“Nee,” zegt Bas lachend, “we stonden bekend als een hoog niveau toernooi. Derde tot en met eerste divisie en eredivisie op
internationaal niveau. We speelden op zaterdag de kwalificatiewedstrijden en op zondag en maandag het hoofdtoernooi.
De organisatie hiervan vroeg veel tijd, dus werd besloten een
aparte stichting op te richten voor het Pinkstertoernooi. Met
een eigen bestuur, maar uiteraard nog in samenwerking met
Activia”.
Dus een groot toernooi van hoog niveau?
“In die tijd logeerden spelers in het hele Land van Cuijk in
gastgezinnen en op campings. De gemeente organiseerde
een kermis, wijzelf organiseerden ‘s avonds in de Remmensberg een Pinksterparty. Ook om deze gezelligheid stonden we
en staan we bekend. We merkten de laatste jaren dat de aanmeldingen voor het toernooi minder werden. Beachvolleybal
werd steeds populairder in Nederland en internationaal werd
de animo voor het toernooi minder. Na 51 edities achter de
Remmensberg konden we gelukkig terecht op ‘De Laan’ bij
DSV. Dit had voor ons een positief effect want zo kregen we
meer capaciteit voor de feesten”, vertelt Eugène.
Dus jullie werken ook samen met andere verenigingen in
het dorp?
“Zeker weten,” zegt Eugène. “Het hele jaar zijn we bezig met
de voorbereidingen. Een week voordat het toernooi begint,
beginnen we met de leidingen, de tent opbouwen en velden klaar leggen. Vooraf, tijdens en na afloop krijgen we hulp

van vrijwilligers van onder andere Activia, DSV, Sint Cecilia en
Team Tim. De verenigingen ontvangen een vergoeding voor
hun inzet. Het Pinkstertoernooibestuur bestaat uit 7 mensen,
met allemaal een eigen taak, die soms samen meer dan 100
vrijwilligers aansturen. De technische dienst bestaat uit 24
mensen, een drijvende kracht van het toernooi. Sinds enkele
jaren wordt op de maandag het Tobtoernooi georganiseerd.
Dit gezellige, ludieke toernooi wordt helemaal georganiseerd
door een club enthousiaste dames.”
Wat moeten we nog weten?
“De mensen die betrokken zijn bij de organisatie van het toernooi hebben een hart hiervoor. Het voor elkaar klaar staan, elkaar aanvoelen, et cetera. Wij weten dat we dit alleen samen
kunnen doen. Dat het ons steeds weer lukt met zijn allen,
maakt ons ontzettend trots. Zonder de kracht en inzet van alle
vrijwilligers kan een Pinkstertoernooi niet bestaan.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij worden enthousiast van de jongere generatie die de handen ineen slaat om ook iets te organiseren voor de gemeenschap. Daarom geven wij de pen door aan de mannen van de
‘Brouwplaats’.”
Pinkstertoernooi, onder mijn vriendinnen noemen we het altijd de
traditie, maar het is ook een reünie van oude bekenden, met het
hele dorp in een tent. Mooi om te horen dat ook deze vereniging
samenwerking zo hoog in het vaandel heeft staan.
Contactgegevens Pinkstertoernooi
www.pinkstertoernooi.nl | info@pinkstertoernooi.nl
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Teamoverleg
Wie mij een jaar geleden gezegd had dat wij, de vrijwilligsters van de bieb, elkaar een jaar lang niet meer zouden zien
had ik hartelijk uitgelachen. ’Kom joh, deze lockdown duurt
niet lang. Over een maand of twee, drie gaan de biebdeuren weer open en kunnen we de lezers weer met raad en
daad bij staan.’ Maar hoe anders is de werkelijkheid. Nu, een
jaar verder, hebben we elkaar eindelijk weer eens gezien. Ja
gezien, maar niet ontmoet. Tenminste zo voel ik het.
Dinsdagavond 16 maart teamoverleg, nee uiteraard niet
met lijfelijke aanwezigheid maar via Zoom. Al wilde niet
iedereen in beeld omdat er eerst nog een bezoek aan de
kapper moest worden gebracht. IJdelheid is ook de vrijwilligster niet vreemd. Geen kans om te vragen hoe het met
de ander gaat, geen kans om oma Petra te feliciteren met
haar nieuwe kleindochter, amper kans om te vragen of
Bowine alle botten weer heel heeft. Nee, dat persoonlijke
tintje ontbreekt. Het is ter zake komen en zien dat je in
zo kort mogelijke tijd alle belangrijke informatie in je opneemt. En snakken naar het antwoord wanneer de bieb
weer volledig open gaat. Maar dat antwoord kan niet gegeven worden, want het virus waar het allemaal een jaar
geleden mee begon, houdt ons nog steeds in de ban. De
bieb is nog steeds een afhaalbieb en wij, de vrijwilligsters,
moeten het nog doen met een Zoomoverleg.
E.V.

Word jij ook jeugdlid van D’n Uutlaot?
Dit jaar kon ook de jeugd helaas geen carnaval vieren, maar
carnavalsvereniging D’n Uutlaot heeft er alle vertrouwen in
dat er volgend jaar weer volop kan worden gefeest. Dus jonge
Zeikmeiken en Zeikmeikerinnekes, doe mee en meld je aan als
jeugdlid van D’n Uutlaot!
Zit je na de zomervakantie in groep 3 of hoger en vind je het
leuk om te dansen? Meld je dan aan bij de dansgarde! Dat kan
nog tot en met 31 mei. Jongens en meisjes die na de zomervakantie in groep 6 of hoger zitten, zijn welkom als lid van de
jeugdraad. Hiervoor kun je je nog aanmelden tot 1 oktober. En
zit je na de zomervakantie in groep 8 en zou je graag jeugdprins,
jeugdprinses, adjudant, page of nar willen worden? Dan kun je
je tot 1 oktober aanmelden als lid van de hoogheden. Meld je
aan via: jeugdcommissie@uutlaot.nl.
D’n Uutlaot vindt het erg leuk als in het volgende carnavalsseizoen weer veel kinderen samen met de carnavalsvereniging
feest willen vieren in het Zeikmeikenrijk. Dus houd jij ook van
een gezellig feestje? Meld je dan aan bij D’n Uutlaot! Misschien
sta jij dan volgend jaar wel op het podium met de dansgarde,
de jeugdraad, de hoogheden of zelfs als jeugdprinsenpaar!
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25 jaar Dorpsraad Sint Tunnis - Drieluik deel 3

Dorpsraad na 25 jaar bekend én erkend!
Dat de dorpsraad dit jaar 25 jaar bestaat, werd bij toeval ontdekt door Joep Baltussen. De benjamin van de dorpsraad
zag zijn moeder Evelien – die van 2003 tot 2010 in de dorpsraad zat – haar archief opruimen. “Daar zaten ook de notulen
van de dorpsraad tussen. Dat vond ik interessant en ik zei tegen mam: niet weggooien! Ik ben gaan lezen en toen vond
ik dat onze dorpsraad in 1996 is opgericht.” Zijn medebestuurders waren al even verrast. “Toen is er ook meteen gezegd:
daar moeten we iets mee doen.”
Door Henny Lenkens
Inventarisatie
Joep bood aan om de 25-jarige historie te onderzoeken, en
dat werd in dank aanvaard. En dus ging de 20-jarige student
Politicologie aan de Radboud Universiteit aan de slag. Het
moet resulteren in een e-book, dat wordt gepubliceerd op de
website van de heemkundevereniging. Vanwege corona werkt
hij thuis. “Ja, tussen de digitale colleges maak ik er tijd voor.”
Notulen werden door geplozen, stukken bij oud-secretarissen
opgevraagd en berichten in kranten opgezocht. Bovendien
legde hij een aantal oud-bestuursleden een vragenlijst voor.
Joep stelde vast dat minstens 53 mensen actief waren of zijn in
de dorpsraad. “Een aantal kwam tot de maximale zittingsduur
van 8 jaar, anderen hielden het na 1 of 2 jaar voor gezien.”
Bekendheid
Dorpsraad Sint Tunnis is jonger dan de meeste andere dorpsraden in de gemeente. ‘Aanstichter’ was de toenmalige burgemeester Antoine Gresel, die aanmoedigde dat elk dorp een
dorpsraad moest hebben. En dus geschiedde. ‘Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners’, dat
staat als kerntaak in de statuten van de dorpsraad. Tijdens zijn
onderzoek werd voor Joep het beeld steeds scherper. “In het
begin hield men zich bezig met volgen, tegenwoordig speelt
de dorpsraad een actieve rol.” Leden van de eerste dorpsraad,
onder voorzitterschap van Henk Lange, noemt hij ‘kartrekkers’
die vooral in de luwte werkten. “Nu weten de meeste inwoners
van Sint Anthonis wel dat er een dorpsraad is.” Dat was lange
tijd niet het geval, zo ontdekte Joep. “Toen ma er in 2003 instapte had ze als doelstelling dat de dorpsraad acht jaar later
bij 60 procent van de inwoners bekend zou zijn!” Nu durft hij te
stellen: na 25 jaar is de dorpsraad bekend én erkend!
Profileren
De dorpsraad bewaakt vanaf het prille begin de status van
apolitiek orgaan. Het was vooral volgen wat er speelde. Tegenwoordig is de dorpsraad meer ‘eigenstandig’ en proactief; als er
iets in de gemeenschap speelt, wordt zo’n kwestie opgepakt.
Zes voorzitters telde hij in 25 jaar, elk met een eigen missie en
stijl. Zo kon hij de 25 jaar in fasen opdelen. “Niet altijd maar
vaak hangt dit samen met de persoon van de voorzitter”, stelt
Joep. Dat begon met Joost van der Cruijsen als voorzitter, toen
de dorpsraad van zich liet horen bij het project Kloostergaarde.

De dorpsraad circa 15 jaar geleden.
Met Jan van Raaij, oud-directeur van Intervet (nu MSD), aan het
roer werd de dorpsraad mondiger. “Toen werd hardop gezegd:
hoe gaan we ons profileren?” Volgens Joep werden toen stappen gezet, met dank aan dorpsraadsleden als Kees de Bruijn en
Wilma Smit, die de wegen in medialand kenden.
Kwesties
Bladerend door de notulen stelde Joep vast dat het vanaf 1996
tot nu vaak ging over woningbouw en verkeersveiligheid. Ook
de kermis passeerde nogal eens de revue, evenals activiteiten
op de Brink. Andere kwesties waren het tekort aan vrijwilligers
en bedrijvenpark Peelkant Oost. Meer actuele onderwerpen
waar de dorpsraad zich op heeft gestort zijn het centrumplan,
het landschapspark, het VAB-beleid (wat te doen met lege stallen), de herinrichting van de N602 en de perikelen rond de sluiting en verbouwing van MFC Oelbroeck. Dat gebeurt soms in
werkgroepen (landschapspark, N602) en bij de MFC-problematiek speelde de dorpsraad met succes een bemiddelende rol.
“We denken ook mee over problemen bij verenigingen, zoals
het tekort aan vrijwilligers en dalende ledenaantallen.”
Onder Jos van Duren, die sinds 2018 de kar trekt, lijkt de dorpsraad zichzelf en Sint Anthonis klaar te maken voor een toekomst
in de gemeente Land van Cuijk. Over visie gesproken: “In 2012,
toen de politiek in Sint Anthonis nog verdeeld was, heeft onze
dorpsraad zich al uitgesproken over één gemeente Land van
Cuijk.” Net als andere dorpen wil het de eigen identiteit versterken. Dat heeft zich al gemanifesteerd in de komst van dorpsblad ‘Trots Sint Tunnis’ en de oprichting van een Brinkteam dat
komende zomer op de Brink voor activiteiten wil gaan zorgen.
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Ingezonden

Een warm welkom bij Dagbesteding Tante Sjaan
‘s Morgens tegen 9.00 uur zitten we te wachten tot onze taxi
komt. We zitten er helemaal klaar voor en hebben er zin in. Bij
Tante Sjaan worden we verwelkomd en de koffie staat bruin.
Met natuurlijk een lekker koekje. We starten dan de dag met
een gezellig praatje over van alles en nog wat, het weer, de ellende van corona, verkiezingen. We weten dat we ons moeten
aanpassen, want oh, wat zijn we blij dat we hier mogen zijn.
Een half jaar geleden mochten we helemaal niet bij elkaar zijn,
en werd Tante Sjaan gesloten. Dat was vreselijk en eenzaam en
we hoopten dat dit niet lang ging duren. Maar gelukkig kwamen de medewerkers ons een bezoekje brengen en met vele
belletjes bleven we toch contact houden.
Nu zijn we weer gestart en hebben we weer enorm veel schik.
We genieten van de spelletjes, handwerk, timmerwerk, gym,
koken en de individuele gesprekjes. Alles kan en niets moet, dat
is fijn om te weten. Het wandelen en fietsen en boodschappen
doen houden we tegoed. Totdat onze lieve vrijwilligers er weer
mogen zijn. Ons jaarlijkse uitstapje is ook niet door kunnen
gaan, dat houden we ook tegoed. Wel zijn we afgelopen zomer in kleine groepjes naar José geweest, in de tuin, koffie en
versgebakken appeltaart. Wel op gepaste afstand natuurlijk.
Voorlopig blijven we in kleine groepjes verder gaan, gelukkig

kan dit en leent dit gebouw zich er goed voor. Carnaval hebben we klein gevierd met een eigen boerenbruidspaar, we hebben gezellig gezongen onder het genot van een lekker biertje
of een borreltje. Sinds kort hebben we een kast buiten staan:
‘Tante Sjaans winkel’. Hier staan mooie zelfgemaakte spulletjes
in die ieder kan bewonderen en voor een eigen bijdrage kan
kopen.
We zien er naar uit dat we weer groen licht krijgen, zodat de vrijwilligers weer welkom zijn en alles weer een beetje als vanouds is.
Groetjes van enkele bezoekers van Tante Sjaan

Ruimte in lichaam en geest met Noëlle van Kasteren
Noëlle van Kasteren geeft sinds 2004 als yogadocent yogalessen en yoga-workshops. Daarnaast is ze natuurgeneeskundig therapeut in de yogamassage. “Ik sta voor een persoonlijke benadering. In een ontspannen sfeer wil ik je een yogaervaring bezorgen waar je iets aan hebt.”
Op de zolder bij Fysiotherapie van der Vliet geeft Noëlle groepslessen aan volwassenen.
“We doen lichamelijke oefeningen voor kracht en energie, ademoefeningen en meditatie voor rust en ontspanning. Bij yoga gaat het om ervaren, bewustwording en om
het doen. Iedereen kan yoga doen op zijn of haar niveau. Ervaar wat yoga voor jou kan
betekenen. Zelfs yoga op de stoel is mogelijk!”
Yogamassage en/of therapie is een holistische behandeling waarbij de mens als geheel
centraal staat. “Yogamassage is anders dan andere massages, omdat ik niet alleen werk
met druk, maar ook met rekken en beweging. De behandeling wordt speciaal op jou
afgestemd. Ik richt me niet alleen op ontspanning, maar ook op fysieke en/of mentale
klachten, zoals rug- en schouderklachten, stijve spieren, spanning en stress. Samen gaan
we op zoek naar de bron van je klacht(en). Van daaruit geef ik je inzichten waarmee je
verder kunt.”
De yogamassage en/of therapie wordt over de kleding heen gegeven op een comfortabele mat. “Ik maak je energiebanen open, maak ruimte in spieren en gewrichten. Zo
kan je energie weer vrij stromen en krijg je ruimte in lichaam en geest. Daarnaast krijg
je eventueel oefeningen en tips mee ter ondersteuning. Je bent van harte welkom in
mijn praktijk!”

GRATIS

WAARDEBEPALING
Overweeg je te verhuizen?
Dan kom ik vrijblijvend langs om de
waarde van je huis in te schatten.
0478-700510
06-15111607
info@vindmakelaardij.nl
info@vindfinancieeladvies.nl
www.vindmakelaardij.nl
www.vindfinancieeladvies.nl
VINDMakelaardij
VINDFinancieeladvies
vindmakelaardij
vindfinancieeladvies

Verkoopmakelaardij
Aankoopmakelaardij
Taxaties
Hypotheken
Verzekeringen
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Lezerspost!
Wilt u een geboorte, huwelijk of zomaar een ander mooi, leuk,
verrassend of ontroerend moment met de lezers van Trots Sint
Tunnis delen? Stuur dan een e-mailtje met uw berichtje en
eventueel foto naar redactie@trotssinttunnis.nl. We plaatsen
uw bijdrage dan in onze nieuwe rubriek ‘Lezerspost!’.

Het jongste Trots-lezertje?

Vijftig jaar getrouwd

Wim en Mientje Ermens-Verhofstad zijn op 23 april 1971 in
het huwelijksbootje getreden en dus 23 april aanstaande
50 jaar getrouwd!

Bij de familie van Berkel (Randweg 121) wordt de Trots Sint
Tunnis ook gelezen door de allerkleinste in huis: hun dochter van 1,5 jaar oud. “Bedankt dat jullie dit blad maken en
rondbrengen! Wij lezen hem hier keer op keer en kijken er
ook naar uit!”

Praktijk Ans van Summeren: Dé plek voor bewustwording en persoonlijke groei
In een veilige omgeving, met een luisterend oor en kritische vragen helpt Ans van Summeren mensen. Zowel mensen
die op een kruispunt in hun leven staan en zich afvragen ‘hoe verder?’, als ook mensen die lekker op weg zijn en ervoor
kiezen om een gezond en prettig leven te blijven leiden.
Ans weet uit ervaring hoe het is om op kruispunten te staan en weet intussen ook wat helpt om weer vooruit te komen. Ze heeft haar weg gevonden;
de weg naar Het eigen unieke zelf. Middels diverse opleidingen beschikt ze
over een palet aan behulpzame technieken waarmee ze niet alleen zichzelf
maar ook andere mensen helpt.
Het is haar passie om te werken met mensen die ervoor kiezen om een
gezond en ontspannen leven te leiden. Dat kan al heel laagdrempelig met
een wekelijks uur Yort (Yoga Sport) in Oelbroeck. Dit wordt hervat zodra
de coronamaatregelen het toestaan. Reserveren hiervoor is nu al mogelijk.
Andere leuke manieren om aan jezelf te werken zijn SoulCollage® en de
Tzolkin/Mayakalender. Dit zijn creatieve workshops die nu online gegeven
worden en hopelijk snel ook weer in de praktijk te Boxmeer. Daar vinden
op dit moment enkel de natuurgeneeskundige consulten en individuele
begeleidingstrajecten plaats. Heb je behoefte aan iemand die werkelijk luistert en je helpt om inzicht te krijgen in wat er allemaal gaande is in je leven?
Wil je nu eindelijk weer eens iets leuks doen voor jezelf en/of jezelf beter
leren kennen? Neem dan een kijkje op de website www.ansvansummeren.nl
of neem telefonisch contact op via 06-44716076.

April 2021 | nr 13

19

Alzheimer Nederland overhandigt focusbrief aan gemeente
Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. Gemeente Sint Anthonis zet zich hier al sinds 2014 voor in.
Op basis van de huidige cijfers van inwoners met dementie in
de Gemeente Sint Anthonis is de verwachting dat het huidige
aantal van 240 inwoners toeneemt naar 580 inwoners in 2050.
Dit is meer dan een verdubbeling en 70% van deze inwoners
met dementie woont nog thuis. Door corona is nog duidelijker
geworden dat de urgentie om gemeenten dementievriendelijk te maken hoger is dan ooit.
Om deze boodschap onder de aandacht te blijven houden,
heeft Alzheimer Nederland focusbrieven ontwikkeld. Deze geven de gemeente handvatten om te helpen de dementiezorg
te verbeteren. In deze focusbrief worden vijf focuspunten voor
gemeenten benoemd:
1. Ondersteun mantelzorgers in de zorg voor hun naaste met
dementie.
2. Maak en houd uw gemeente dementievriendelijk.
3. Maak langer meedoen voor mensen met dementie mogelijk.
4. Werk samen in het regionaal netwerk dementie.
5. Maak een woonzorgvisie en creëer tussenwoonvormen.

Wethouder Rob Poel neemt namens de gemeente Sint Anthonis
de focusbrief in ontvangst van Gerry Janszen, vertegenwoordiger
Alzheimer Nederland van afdeling Land van Cuijk en Gennep.

Online cursussen voor leden bibliotheek
Leden van de bibliotheek kunnen nu online cursussen
volgen via hun bibliotheek. Met online cursussen als Presenteren, Doelgericht werken, Goed met Geld of Kritisch
denken kunnen zij leren en zich persoonlijk ontwikkelen.
Gratis en op elk moment.
Er is keuze uit meer dan 160 online cursussen op het gebied
van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en
commerciële vaardigheden. Bibliotheekleden kunnen de cur-

sussen volgen via de bibliotheek op de leerplatforms van twee
professionele aanbieders: Soofos en Goodhabitz. Kijk voor de
online cursussen en een uitleg hoe het werkt op de website:
www.biblioplus.nl/cursussen
De cursussen kunnen in eigen tempo en op elk moment gevolgd worden. De cursussen worden gegeven door professionals met video’s en opdrachten. Dit aanbod is ook interessant
voor iedereen die nog geen lid is van de bibliotheek. Lid worden van de bibliotheek kan al vanaf 30 euro.

Belangrijke contactgegevens en websites
Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3 | Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl
www.verbeterdebuurt.nl
www.samensintanthonis.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664
Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421
Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880
Afspraak maken bloedafname
www.maasziekenhuispantein.nl
tel. 06-20240544
Politie
tel. 0900-8844
Alarmcentrale: tel. 112
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De redactie is Trots op 1 jaar Trots Sint Tunnis!
In november 2019 kwamen we voor de eerste keer bij elkaar.
De meesten hadden voor elkaar een bekend gezicht maar
een enkele keer moest men zich aan elkaar voorstellen. Al snel
bleek dat onze ideeën over wat we wilden met de Trots Sint
Tunnis dicht bij elkaar lagen. En wat met stip bovenaan stond
was de positieve insteek. Daarnaast wilden we heel graag de
activiteiten die er georganiseerd worden voor en met elkaar in
ons dorp onder de aandacht brengen. De huisregels werden
bedacht en het concept stond. In het eerste weekend van april
2020 zou de eerste editie van Trots Sint Tunnis uitkomen!
Vol goede moed en met veel enthousiasme stonden we als
nieuwe team aan de start. Corona zorgde ervoor dat ook wij
benieuwd waren: geen activiteiten, dus minder artikelen en
dus een kleinere uitgave, zo vreesden we. Niets bleek minder
waar, het enthousiasme bij de plaatselijke verenigingen en ondernemers was enorm. Ook de lezersreacties, ondanks dat we
minder mensen fysiek konden spreken, waren overweldigend.
De Trots wordt gedragen door en in het dorp, onze missie is
geslaagd! Nu terugkijkend op dit jaar, kunnen we zeggen dat
we als team ontzettend trots zijn op wat we hebben neergezet.
We gaan met veel enthousiasme door. Wij willen iedereen

Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Op maandag 15 maart hebben vijftien gemeenten uit de regio
Noordoost-Brabant, waaronder de gemeente Sint Anthonis,
het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel is de bewerkstelliging van een permanente verbetering van luchtkwaliteit. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat en belast met het onderwerp luchtkwaliteit, was
ook aanwezig. Wethouder Bellemakers van de gemeente Sint
Anthonis bracht het goede nieuws dat er een anker meetpunt
van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is
binnengehaald. Meer informatie: www.sintanthonis.nl.

Nieuwe editie seniorennieuwsbrief
Er is weer een nieuwe seniorennieuwsbrief uit. In deze editie staat informatie over online veiligheid en nieuwbouwwoningen maar ook bijdrages van onder andere Alzheimer Nederland/Land van Cuijk en Gennep, Sint Anthonis
HartVeilig (SAVE) en Platform Gehandicapten Sint Anthonis
(PGSA). Leden van de KBO en de seniorenraden van de dorpen zorgen voor de verspreiding van de nieuwsbrief. Op
diverse openbare plaatsen in de gemeente zoals de bibliotheek, het dorpshuis en de hal van het gemeentehuis liggen ook exemplaren om mee te nemen. U kunt de digitale
versie lezen op www.sintanthonis.nl bij nieuws.

bedanken voor het vertrouwen en het enthousiasme wat wij
als redactie mogen ontvangen van jullie. Wij zijn trots op onze
Trots Sint Tunnis!
Namens de redactie van Trots Sint Tunnis,
Judith Driessen

Ingezonden

Sint Tunnis begint weer te leven
Tot de negentiger jaren van de vorige eeuw was Sint Tunnis een bloeiend en zeer gezellig dorp, zeker in het weekend!
Het veranderde echter vrij snel, de grote horeca verdween.
Het was burgemeester Gresel die in korte tijd flink aan de kar
trok. Volop bouwde hij: een nieuw gemeentehuis, het MFC,
de Lange Loop, De Merret met winkels en woningen. Na ± 5
jaar was Gresel weg en er veranderde bijna niets meer. Het
dorp ging langzaam ‘dood’, tot nu...
Het leeft weer, volop plannen, woningbouw, wegen, nieuwe
Brink, kiosk, winkels en woningen in het gemeentehuis, gezellige pleintjes, enzovoorts. Geweldig! We worden weer enthousiast en hopen dat het niet te stroperige, langdurende
procedures worden, dan beleven wij dit ook nog!
Tot slot: een groot compliment aan alle bestuurders die dit
voor elkaar gebokst hebben.
Jos en Mia Bos

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend
van 1 mei. Kopij aanleveren kan t/m 20 april per e-mail
via redactie@trotssinttunnis.nl.

