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Best lastig hoor, een voorwoord schrijven ongeveer drie weken 
voordat het blad bij u op de mat valt. Je kunt nooit helemaal 
actueel zijn, al wil je dat wel zo laten lijken. Op het moment van 
schrijven ligt er een dik pak sneeuw in ons dorp en wemelt het 
van de wandelaars en genieters daarvan in de straten. Even tijd 
voor een praatje en een frisse neus en weer verder. De sfeer 
lijdt er niet onder.
Met al die sneeuw lijkt iedere foto wel mooi en professio-
neel, maar wat te denken van bovenstaande foto van Stefan 
Theunissen, gemaakt in de Staatsbossen. Is het geen plaatje? 
Je zou willen dat de sneeuw nog wel even blijft liggen, maar 
niets is minder waar.
Het aanzicht van Sint Tunnis gaat sowieso veranderen. Wij 
hebben een elektronisch kombord in bestelling, dat u straks 
bij de ingang van het dorp op de hoogte houdt van alle activi-
teiten. En met het dorpscentrum heeft de gemeente grootse 

plannen, langzamerhand druppelt hier de informatie over naar 
buiten. 
Er wordt veel gebouwd en dat zal voorlopig wel zo blijven. 
Nu duidelijk is dat ook in de Emté woningen komen, wachten 
we op nieuws over de Jan Linders en de woningbouw daar 
omheen. En belangrijker nog: betaalbare woningen voor onze 
jongeren. Maar ook dat schijnt al bijna geregeld te zijn. 
Er staat dus veel te gebeuren. Dorpsraad Sint Tunnis zal de ko-
mende maanden steeds een nieuw onderdeel van de dorps-
ontwikkelingsplannen presenteren in Trots Sint Tunnis. 

Namens de redactie van Trots Sint Tunnis,

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Van ijskoude sneeuwpret naar lentegevoel
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Peter Zuidstraat 7 - 9
Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02
E: info@vanhulstwonen.nl

www.vanhulstwonen.nl

Trots-sponsor worden of adverteren?

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

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

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Cadeaubonne
n

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

Postkantoor en RDW handelingen
Corona bescherming producten

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

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

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

Eind vorig jaar ontstond het idee om in het Land van Cuijk 
een Herenboerderij te starten. Dit betekent elke week verse 
groente van het seizoen, fruit, eieren en voor wie wil vlees 
van je eigen boerderij. Op dit idee is enthousiast gereageerd.

“Begin februari zijn we met dertien mensen online bij elkaar 
gekomen om vorm te geven aan Herenboeren Land van Cuijk”, 
zegt initiatiefnemer Doreen de Hoog (links op de foto) uit Sint 
Anthonis. “Zeven mensen uit deze groep gaan de kar trekken, 
de andere vijf gaan ons daarbij ondersteunen.“
Voor Cor Baaij (rechts op de foto) uit Oeff elt is het helder waar-
om hij zich heeft aangemeld als kartrekker, “Dit is voor mij bij 
uitstek een project waarbij de kracht kan worden aangetoond 
van het samen doen en het brengen van balans in zowel de 
natuur om ons heen als onszelf. Alle veranderingen die in de 
samenleving moeten plaatsvinden beginnen van onderaf.” 
De komende tijd gaat de initiatiefgroep de mogelijkheden 
voor een herenboerderij onderzoeken. Daarnaast start het met 
het werven van mensen die straks Herenboer willen worden. 
Heb je interesse om Herenboer te worden, of wil je vrijblijvend 
op de hoogte gehouden worden van dit project? Stuur dan 
een bericht naar herenboeren.landvancuijk@gmail.com.

Initiatiefgroep Herenboerderij 
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Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

Redactie: Ellen van den Berg, Judith Driessen, Jos van 
Duren, Monique Gerrits, Ronald Korsten, Hella Kuijpers, 
Henny Lenkens, René Teunissen, Rian Weemen

Het digitale archief vindt u op www.trotssinttunnis.nl

Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uit-
gave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via 
e-mail: 
redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)

Met dank aan: 
Stefan Theunissen (SPG Photos), alle vrijwillige bezorgers

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Er is goed gehoor gegeven aan de oproep van het online 
dorpsplein Samen Sint Anthonis: “Wij zouden het � jn vin-
den als we al onze ouderen een kaart of tekeningen kun-
nen aanreiken! Helpen jullie ons mee?” 

Dank aan alle kinderen en inwoners die een kaart, tekening 
of gedicht hebben gemaakt. Samen Sint Anthonis heeft vele 
mooie kaarten en tekeningen, lieve woorden en ontroerende 
teksten ontvangen. De kinderen van groep 7 en 8 hebben 
prachtige gedichten geschreven met het thema ‘Aandacht 
voor elkaar’.
De Dorpsverbinders zorgen samen met KBO Sint Anthonis en 
de Zonnebloem dat de kaarten, tekeningen en gedichten op 
de deurmat komen te liggen bij ouderen in Sint Anthonis.
Samen Sint Anthonis heeft deze actie dankzij een tip van een 
inwoner opgezet. Heb je ook een goed idee of wil je meedoen 
om een activiteit op te zetten, laat het de dorpsverbinders van 
Samen Sint Anthonis weten via www.samensintanthonis.nl.

Aandacht voor elkaar via Samen Sint Anthonis

 

niet 
gekozen 
is 
altijd  
mis 

zetten in de veertigdagentijd van 17 februari tot 3 april 
in 2021. De campagne staat in het teken van beroepson-
derwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Dit 
jaar blijft het thema: Werken aan je toekomst! 

De parochie Maria, Moeder van de Kerk ondersteunt met Vas-
tenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden in  onder 
andere Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel jonge 
mensen zijn vakscholen te ver weg. Met de actie kan ervoor 
worden gezorgd dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren 
naar school gaan en een vervolgopleiding krijgen om een vak 
te leren, zoals monteur, lasser, kleermaker, bakker of winkelier. 
U kunt met de Vastenactie 2021 meedoen via de collectebus-
sen in de kerken, de Goede Doelenlijsten of door rechtstreeks 
uw gift over te maken op het rekeningnummer van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Graag in de betaalomschrij-
ving zetten: ‘Campag-
nethema: Werken aan je 
toekomst Parochie Maria 
Moeder van de kerk te 
Sint Anthonis’. 
Alvast hartelijk dank voor 
uw donatie namens alle 
jongeren die met de pro-
jecten meedoen en wil-
len werken aan hun toe-
komst!

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst!

Vanwege de coronacrisis heeft Vastenactie besloten om 
de campagne ‘Werken aan je toekomst’ van 2020 voort te 

Er zijn vele kaarten, tekeningen en gedichten gemaakt voor de 
ouderen van Sint Anthonis.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

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

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

Op 17 februari werd Gertie verrast 
door Dorpsraad Sint Tunnis met de 
Duim en een mooie bos bloemen. De 
dorpsraad is van mening dat de immer goedlachse Gertie dit 
zeer zeker verdient. Wat ze allemaal gedaan heeft voor scou-
ting Sint Patrick en KBO valt niet te beschrijven. 
Zo is ze is al meer dan 50 jaar betrokken bij de scouting en is 
ze nu voorzichtig begonnen af te bouwen. Het stokje heeft 
ze inmiddels overgedragen en ze houdt zich nu vooral bezig 
met de Blauwe Vogels. De Blauwe Vogels van Scouting Sint 
Patrick is een groep voor jongens en meiden met een beper-
king in de leeftijd van 8 tot 25 jaar.
Ook bij de KBO is ze een gewaardeerd lid. Ze heeft veel func-
ties vervuld en ze houdt zich nu vooral nog bezig met activi-
teitenondersteuning. Sint Tunnis is Trots op Gertie!

Sint Tunnis is Trots op: Gertie Franssen

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’.  

Quadrijders hebben onlangs gecrosst op het schietterrein 
van het St. Antoniusgilde en hierdoor voor schade gezorgd. 
Het gilde hoopt dat de daders zich alsnog melden. 

Het St. Antoniusgilde heeft een schietterrein in gebruik aan het 
St. Patrickpad: een mooi en ruim terrein met vier schietpalen 
voor de schutters. In het zomerseizoen schieten zij daar met 
de kruisboog op de wip. Al die jaren wordt veel moeite gesto-
ken in het onderhoud van de grasmat, zodat het terrein goed 
begaanbaar is en er netjes bij ligt. 
In die jaren is er ook nooit iets vervelends gebeurd, totdat er 
enkele weken geleden een tip kwam dat er quadrijders op het 
terrein aanwezig waren en het als racebaan in gebruik hadden 
genomen. Bij aankomst op het terrein waren de onverlaten he-
laas al verdwenen en contacten met buurtbewoners hebben 
er helaas niet toe geleid dat de daders aangesproken konden 
worden. Ze hebben fl inke schade aan de grasmat achtergela-
ten en daarover is het gilde zeer teleurgesteld en boos.
Hopelijk lezen de daders  dit bericht en snappen ze deze boos-
heid. Dit kost niet alleen geld maar het is ook teleurstellend 
voor diegenen die er tijd in steken om het gras te onderhou-
den. Hopelijk leidt het ertoe dat dit niet meer gebeurt, of nóg 
mooier: dat de daders zich melden en hun verantwoordelijk-
heid nemen. Want zo hoort dat in een gemeenschap waar je 
op een prettige manier met elkaar wilt samenleven!

Quadrijders beschadigen schietterrein gilde



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl

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

www.vdrijt.nl
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Alleen zijn hoeft niet perse te betekenen dat die persoon die al-
leen is ook eenzaam is. De belevingen en ervaringen kunnen 
geheel verschillend zijn.

Alleen zijn
Alleen door bijvoorbeeld het overlijden van partner, of door 
een scheiding, of de ware is nooit gevonden, of door het opne-
men van de zorg voor ouders, of omdat de toenmalige keuze 
niet goed genoeg bevonden werd, want bij hem/haar hadden 
ze maar zoveel stalraampjes, maar zoveel koeien of land.
Bovendien zijn er in onze tijd heel veel eenpersoonshuishou-
dens. En dan het alleen zijn als een levenskeuze onder andere 
als celibatair.
De vraag is in deze vooral: ‘hoe ga je met dat alleen zijn om?’ 
Activiteiten doorbreken de sleur van alledag en tillen een mens 
uit boven het alleen zijn en laten ervaren wat samen zijn kan 
betekenen op z’n tijd.
Het is ergens ook het willen weggaan van huis om later weer 
graag thuis te komen in de eigen leefwereld.
Het alleen zijn kan ook onderbroken worden door met elkaar 
te bellen, te appen, te mailen en door zomaar een praatje. Het 
elkaar ‘hoi’ zeggen doet soms al wonderen.

Eenzaamheid
Eenzaam kan een mens zijn te midden van vele andere men-
sen. Een aanbod van activiteiten lost die eenzaamheid niet 
op. Daar is meer voor nodig. Een ONTMOETING van mens tot 
mens, van hart tot hart. Naar die ander willen luisteren met 
meer dan je oren, maar bovenal met je hart. Niet meteen een 
oordeel klaar hebben en niet meteen met goedbedoelde ad-
viezen komen aandragen. Maar bovenal luisteren naar wat 

er tussen de regels door gezegd wordt... Woorden zijn vaak 
dragers van diepere gevoelens... en die doen er juist toe. In zo’n 
ontmoeting zeg je als het ware: ‘ik wil er zijn voor jou’.
En dan speelt onderling VERTROUWEN een essentiële rol. 
Vertrouwen kun je niet afdwingen. Dat moet je krijgen en in 
zekere zin verdienen. Vanzelfsprekend gooi je het verhaal van 
die ander nooit zomaar uit over de straatstenen, maar elk 
verhaal verdient respect en aandacht. En dan pas kunnen er 
‘openingen’ ontstaan die geleidelijk aan een weg banen en de 
belevingen en ervaringen van eenzaamheid kunnen doen ver-
minderen of zelfs wegnemen, want dan ervaart die ander weer 
‘adem’ en ‘lucht’ om te leven. Je moet je verhaal eens kunnen 
delen. Dat doet een ieder meer dan goed.

Hopelijk draagt dit artikeltje bij aan positiviteit en een stukje 
levensgeluk, in ieder geval een weg er naar toe. En ga er maar 
aan staan... want ieder mens met een warm kloppend hart is 
daartoe in staat.
Tot slot een enkele leefregel met een knipoog. Ik vraag u/jou 
om op z’n tijd iets goeds te zeggen van de ander, voordat we 
dood zijn... want dan gebeurt het toch wel meestal.
Pluk de dag en kies de zonzijde. Sterkte aan hen, die het behoe-
ven! Oprecht blij ben ik dat ik even iets tot u/jou heb mogen 
zeggen/schrijven... want dat mis ik af en toe echt wel. Ik hou 
van Sint Tunnis, maar meer nog van de mensen.
Het oorspronkelijke artikel was te lang (hoe is het mogelijk, 
want ik ben toch altijd kort van stof, zoals u/jij misschien nog 
weet) en dus nu bij deze.

Met vriendelijke groet,
Laurens (Frans) van Spreeuwel, oud-pastoor

Ingezonden

Alleen zijn en eenzaamheid

Horeca in traditionele carnavalskleuren
2021: een jaar waarin iedereen hoopvol uitkijkt naar een prik. 
Een jaar waarin Sint Tunnis bruisend gaat worden als nooit te-
voren, zodra het weer mag. Helaas moeten we allemaal nog 
heel even geduld hebben, maar er is licht aan het einde van de 
tunnel! Dit jaar was er met carnaval helaas geen confetti, po-
lonaise en carnavalsmuziek in de horeca. Toch lieten de hore-
cagelegenheden dit mooie feest niet ongemerkt voorbij gaan.
In samenwerking met en op initiatief van de jongens van RM 
Sound (licht en geluid) waren de horecazaken ‘t Cafeetje, De 
Drie Burgemeesters en Friends tijdens carnaval verlicht in de 
traditionele carnavalskleuren. 

Op de foto: Friends in carnavalskleuren tijdens de carnaval. 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

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

www.bloemenhuisdewingerd.nl www.autobedrijfzegersbv.nl
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“We zijn blij dat we kunnen blijven helpen, een defecte wasma-
chine of vaatwasser komt immers altijd slecht uit. Na een tele-
foontje komen we snel aan huis en starten we met de diagnose. 
Wanneer mogelijk herstellen we het defect direct. Wij repareren 
garantiegevallen van alle bekende merken. Mocht herstellen 
niet mogelijk zijn of wilt u een nieuw apparaat, dan hebben we 
een grote voorraad van alle bekende merken. Denk aan was-
machines, vaatwassers, drogers, televisies, koelkasten en stofzui-
gers. We geven vakkundig advies en bezorgen gratis aan huis. Al 
meer dan 100 jaar mooi voor elkaar”, aldus Jan Berkvens.

Op de foto: medewerker Nick Peters in de winkel bij de 
nieuwste lijn Samsung warmtepompdrogers.

Jan Berkvens in Boxmeer is er voor de regio
“2020 was een jaar vol aanpassen en meebewegen. De start van 2021 in de lockdown vraagt veel van het team en onze 
klanten. Mondkapjes, afstand houden en hygiëne spelen ineens een grote rol in ons dagelijks werk. Even de winkel dicht, 
dat was wennen. Gelukkig kunnen we telefonisch, per mail en via WhatsApp contact houden. We geven advies en komen bij 

de mensen thuis om service te leveren”, vertelt Jan Berkvens 
van Electro World en Jan Berkvens Verlichting in Boxmeer.

Column  |  Biblioplus

Boekstart!

Nu even geen verhaaltje over alle onmogelijkheden bij de 
bieb. Maar de mogelijkheid die kersverse ouders met beide 
handen aan kunnen pakken. Ook nu, de ‘Boekstart’!
‘Boekstart’, wat is dat nu weer? Dat is de eerste kennisma-
king voor een jonggeborene met de bibliotheek. Hoe dat 
werkt? Ouders ontvangen na de geboorte van zoon of 
dochter een bundeltje paperassen van de gemeente met 
daarin ook een bon van de bibliotheek. Met deze bon ligt 
voor baby de weg naar de bieb open!
Uiteraard kan dat huppeltje nog niet op eigen beentjes naar 
de bieb. Daar zijn de trotse ouders voor, die met het kind in de 
kinderwagen en de bon in de tas zich kunnen melden bij de 
balie van de bieb. Daar wacht dan dat fel oranje ko� ertje met 
daarin onder andere een ritselboekje  én het lidmaatschap 
van de bieb. Want tot 18 jaar is zoon of dochter dan gratis 
lid van de bieb. Natuurlijk,  in het begin kan er nog niet zelf-
standig gelezen worden, maar ouders: snu� el eens tussen 
al die leuke boekstartboekjes. Boekjes die ritselen, glinste-
ren, hard of zacht aanvoelen. Die de allerkleinsten op een 
eenvoudige manier, met piepkleine stapjes wegwijs maken 
naar die grote-mensen-wereld waarin zoveel voor ze te be-
leven valt. Zo’n kans mag je jouw kind niet ontnemen.

E.V.

Week van de Goede Doelen 
Sint Anthonis nog steeds in de wacht
Had de organisatie vorig jaar maart nog de illusie de 
jaarlijkse Goede Doelen Week naar september 2020 te 
kunnen verschuiven, dat ging helaas niet door. En ook 
nu is er nog veel onzeker en staat het initiatief nog in 
de wacht.

In die maand september hing de tweede coronagolf als een 
donkere wolk boven het hoofd en werd besloten de actie 
uit te stellen tot maart 2021. Dan zou het toch wel allemaal 
voorbij zijn en zouden de 150 collectanten wél met een ge-
rust hart over straat kunnen gaan. 
Maar hoe anders ziet de werkelijkheid er momenteel uit. 
Nog steeds is niet duidelijk wanneer de dreiging uit de 
lucht is. Nog steeds is niet duidelijk wanneer collectanten 
weer huis aan huis met de rode bus over straat kunnen. En 
nog steeds is niet duidelijk wanneer die 150 collectanten 
weer gezellig kunnen nakaarten in de bibliotheek na hun - 
soms regenachtige - ophaalronde door het dorp. 
Voor de organisatie van de Week van de Goede Doelen Sint 
Anthonis reden genoeg om de voor eind maart 2021 ge-
plande collecte ook nu weer uit te stellen naar een later 
moment. Nu staat de collecte - met een beetje geluk - ge-
pland in de maand september, met de hoop dat deze zo 
belangrijke collecte niet voor een tweede keer moet wor-
den uitgesteld.



TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Column  

Nederengels
In mijn jeugd gebruikten we Engelse woorden als keeper, 
corner en penalty, maar o� side bleef gewoon buitenspel. 
We speelden ook cowboy en waren in het spel Roy Rogers of 
Bu� alo Bill. Later kwamen de chips (gebakken dunne piepers 
zeiden we nog) en marshmallows (spekkies). Op zekere dag 
kwam een man van de waterleiding met het woord service 
op zijn auto en mijn oma zei nog dat ze geen servies nodig 
had maar een monteur. Met mijn moeder liep ik later door de 
stad en stond er op de winkelruiten Sale. Wat is hier te doen, 
vroeg ze verbaasd en op mijn mededeling dat het de Engelse 
term voor opruiming was antwoordde ze verontwaardigd dat 
we hier toch in Nederland waren bij een Nederlandse win-
kel. Met de ontwikkeling van de popmuziek en de computer 
werd het Nederengels versneld. Bovendien kregen steeds meer 

kinderen Engels als verplicht vak in het voortgezet onderwijs. 
Het woord shit werd vaker als stopwoordje als iets niet lukte 
gebruikt en de f*ckwoorden verschenen in een gesprek met 
sommige personen om de tien woorden. Ook in advertenties, 
sollicitaties, reclame en andere mededelingen werd het Ne-
derengels alsmaar meer. Bij sollicitaties werd gevraagd naar 
een allround operator bij een regionaal veevoederbedrijf. Busi-
ness-begrippen spreken van equalization van de in- en output 
van de intercontinentale producten en een interdisciplinair 
onderzoek om de sequence te kunnen managen in verband 
met de targets. Het menselijk welbevinden wordt ook met Ne-
derengels beschreven; bij een burn-out hoort een cursus van 
mindfulness, wellbeing  en chillen. Ook bij de medische sector, 
voorheen toch voornamelijk Latijn of Grieks, is er een intake en 
follow-up van een case bij gebruik van tranquillizers. In deze 
coronatijd zijn we in een lockdown en leven in een bubble, dat 
me aan bubblegum uit mijn kindertijd deed denken. Om uit de 
bubble te komen even tennissen in Stevensbeek en daar sprak 
men van racket, service, smash, lovegame, set, deuce, dropshot, 
lob, break, gamepoint, backhand, forehand, setpoint en match. 
Dan was voetbal in mijn jeugd toch gemakkelijker en minder 
vernederengelst. Zo dienen we Trots Sint Tunnis toch niet te ver-
anderen in Proud Saint Anthony. Houdoe of goodbye.        

mama

Natuurlijk speelterrein bijna klaar

Sommigen zullen het al gezien hebben, het prachtige natuur-
lijke (openbare) speelterrein van Scouting Sint Patrick in aan-
bouw. Met fi nanciële hulp van ‘Leefbaarheid Vitale Kernen’ van 
de gemeente Sint Anthonis is scouting Sint Patrick hard aan 
het werk om een prachtige, natuurlijke speelterrein te realise-
ren. De speeltoestellen zijn geplaatst maar nog niet volledig 
gebruiksklaar. De komende periode worden de toestellen nog 
veiliger gemaakt door het plaatsen van de juiste ondergrond. 
Wanneer het totale project klaar is wordt de speeltuin op een 
feestelijke manier onthuld. Hebt u vragen over dit project? Dan 
kunt u terecht bij de commissie Natuurlijk speelterrein Scou-
ting Sint Patrick Sint Anthonis via info@sint-patrick.com.

Afgelopen maand ontvingen de bezorgers van de Trots Sint Tun-
nis hun stapel rond te brengen bladen een paar dagen voordat 
het winterse weer Nederland aandeed. De reacties van hen waren 
met name: “Wat � jn dat de Trots Sint Tunnis op tijd afgeleverd is, 
nu kan ik deze nog voor de winterse buien bezorgen”. Maar zelfs 
met sneeuw en wind wordt er bezorgd. Zo werden Nadine en 
zoon Lansana in de sneeuw gespot in de Deken Molmansstraat. 
Trots op jullie!

Trots bezorgen door weer en wind

Afgelopen maand ontvingen de bezorgers van de Trots Sint Tun-



Hypotheek

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.harrieentoon.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

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

St. Anthonis

www.ansvansummeren.nl

Reserveer nu!
We starten weer 
zodra toegestaan



JOC de link gaf de pen door aan Dorpsraad Sint Tunnis. Aan ta-
fel zit ik met twee echte Sint Tunnisse mensen, die naast  gezin en 
werk sinds een paar jaar betrokken zijn bij de dorpsraad omdat ze 
meer voor het dorp wilden gaan betekenen: René Teunissen en Jos 
van Duren.

Waarom is Dorpsraad Sint Tunnis opgericht?
“Op verzoek van de gemeente 25 jaar geleden. Er was en is 
geen vastomlijnd takenpakket. De gemeente wil met een 
dorpsraad de leefbaarheid verbeteren. Dat wil zeggen dat we 
het als inwoners goed hebben met elkaar, dat we trots zijn 
op het dorp. De dorpsraad staat voor de leefbaarheid van het 
dorp, niet voor individuen. Ons belang is dat mensen met trots 
in ons mooie dorp willen wonen, waar we met menskracht sa-
men iets moois neer zetten. Daarbij nemen wij het voortouw, 
in de vorm van projecten.” 

Heb je ook voorbeelden van projecten?
René vertelt: “Wij willen geen vereniging zijn die vooral verga-
dert, maar een vereniging die dingen doet die je terug ziet in 
het dorp. Kijkend naar wat belangrijk is voor het dorp en of het 
haalbaar is. Projecten zoals bijvoorbeeld de N602: dorpsraadle-
den hebben als intermediair met de gemeente en aanwonen-
den overlegd. Ook de nieuwe kerstverlichting is een project, 
samen met Dorpsvereniging ‘t Leker. De nieuwjaarsborrel op 
1 januari is voor velen inmiddels traditie, een mooi voorbeeld 
van het  verbinden van dorpsbewoners. Niet kijkend naar wie, 
wat of hoe je bent, maar samen proosten op het nieuwe jaar. 
Niet elk project waar we mee bezig zijn is al echt zichtbaar, 
zoals bijvoorbeeld ‘Meer leven op de brink’ en de kermis die 
we samen met de gemeenten en horeca nieuw leven in willen 
blazen.”

Werken jullie ook samen met andere verenigingen?
“Met andere dorpsraden uit de gemeente, maar wij zijn er 
vooral voor de verenigingen van Sint Tunnis. Vele verenigingen 
hebben het onder andere door corona nu erg moeilijk, waar 
mogelijk proberen wij te ondersteunen. Maar ook de samen-
werking tússen verenigingen in het dorp willen we stimule-
ren”, zo vertelt Jos.

Wat moeten wij nog weten?
“Als vanaf 2022 het gemeentehuis in een andere plaats gehuis-
vest zal zijn, zal de dorpsraad voor de inwoners van Sint Tunnis 
belangrijker worden. Wij hopen dat mensen ons ook kunnen 

vinden. We hebben een website en een een e-mailadres maar 
ook zijn wij als inwoners vaak te zien in het dorp. Wij kunnen 
natuurlijk geen individuele problemen oplossen maar wij 
staan wel open voor ideeën om het leven in Sint Tunnis nog 
leuker te maken!”

Aan wie geven jullie de pen door?
Jos: “We hebben er even over moeten nadenken,  zeker omdat 
wij als dorpsraad altijd onpartijdig zijn. De keus staat los van de 
dorpsraad, maar is een persoonlijke keuze. Na meer dan 40 jaar 
betrokkenheid bij het Pinkstertoernooi draag ik dit evenement 
een erg warm hart toe. We geven de pen dus door aan het 
Pinkstertoernooi.”  

Jong of oud, stil of altijd aanwezig: alleen door samen te willen 
werken, ongeacht wie of wat je bent, kan een dorp één gemeen-
schap zijn. Dit zou los moeten kunnen staan van je persoonlijke 
mening over wie of wat dan ook. Zoals Johan Cruij�  ooit zei: ‘want 
alleen kan je niks en met zijn allen kun je alles’.

Contactgegevens Dorpsraad Sint Tunnis
www.dorpsraadsinttunnis.nl  |  info@dorpsraadsinttunnis.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Dorpsraad Sint Tunnis
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Jos van Duren (links) en René Teunissen van Dorpsraad Sint Tunnis.

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



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

ELEKTRONNEDERLAND.NL

Wil l  Thi jssen
+31 6 534 955 13

Stevensbeekseweg 4A     5845 ER Sint Anthonis     T. 0485  - 32 52 59    M. 06 - 13 06 70 41

Wat doe je als straatje als de oudste inwoner van dat straatje 
negentig wordt en je niet ‘en masse’ bij hem binnen mag? Dan 
is daar Tars die een eenvoudig ideetje weet uit te werken tot 
een felicitatie die klinkt als een klok. Dan wordt zachtjes in het 
pikkedonker buurman Hents portret in de tuin geplaatst en 
staan de bewoners van zijn straatje ‘s morgens om negen uur, 
ver uit elkaar, klaar om deze unieke buurman toe te zingen.
‘Lang zal Hent leven’, op naar de honderd, dat wensen de be-
woners van het Pastoor Willemspad Hent Bongers oprecht 
toe. Want met zo’n buurman heb je een lot uit de loterij.

 
Namens ons straatje, Jos en Erica Verbeeten

Ingezonden

Buurman Bongers 90!

Sint Cecilia op téévéé!
Muziekvereniging Sint Cecilia heeft de afgelopen maanden, 
ondanks corona, niet stil gezeten. In december zag je de mu-
zikanten op Omroep Land van Cuijk TV met een kerstconcert 
waar alle leden van jong tot oud aan meegewerkt hebben. Ge-
lukkig waren alle opnames net op tijd klaar voor de lockdown 
kwam. Zing A Long Uut Ouw Lief was tijdens carnaval 2020 het 
laatste grote concert van de muziekvereniging. Dit jaar kon dit 
evenement helaas niet plaats vinden. Toch wilde Sint Cecilia 
ook dit jaar samen met carnavalsvereniging D’n Uutlaot iets 
leuks organiseren voor de mensen in Sint Tunnis. Op de carna-
valszaterdag kon iedereen daarom  een compilatie van Zing A 
Long bewonderen op Omroep Land van Cuijk TV. 

Dorpsraad schrijft geschiedenis
In 2021 bestaat Dorpsraad Sint Tunnis 25 jaar. Of het nu ging om 
plannen voor speeltuintjes, woningbouw, Kloostergaarde, het 
dorpshuis of de verbouwing van de Breestraat: de dorpsraad was 
er 25 jaar lang namens alle inwoners bij. De heemkundekring en 
de dorpsraad staan hierbij stil door samen in de geschiedenis te 
duiken. Dit zal uiteindelijk resulteren in een e-book dat door alle 
inwoners gratis bekeken kan worden op heemkundesinttunnis.nl. 
In de volgende Trots Sint Tunnis wordt samen met enkele (oud-)
voorzitters stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van de dorpsraad. 
Draag bij aan het e-book, bijvoorbeeld met een persoonlijke 
herinnering, foto’s van dorpsraadsactiviteiten, een speciaal 
voorwerp of een anekdote! Neem hiervoor contact op via 
info@dorpsraadsinttunnis.nl. 
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Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3  |  Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl

www.verbeterdebuurt.nl

www.samensintanthonis.nl

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

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

Belangrijke contactgegevens en websites

Wensboom lijkt begin te worden van iets nog veel groters

Door Ronald Korsten

Het wensboom-initiatief komt voort uit de vroegere winke-
liersactie. “We hadden destijds stempelkaarten, waarmee onze 
klanten leuke prijzen konden winnen. Maar we merkten ook 
dat het moeilijker werd om originele prijzen te schenken. Veel 
mensen hebben al van alles in huis en om dan met een der-
de televisie aan te komen zetten, vonden we toch wat min-
der leuk”, aldus Anita van Hulst, één van de initiatiefnemers. 
“En met de wensboomactie gaat het niet alleen om fysieke 
dingen. Ook bijvoorbeeld een cabriorit, het gebruik van een 
hot tub of het fatsoeneren van de voortuin, behoort nu tot 
de mogelijkheden”, vult Eefke Peeters aan. “Het is de bedoeling 
dat we op persoonlijk vlak iets voor elkaar willen betekenen. 
Wensen worden voor een ander aangedragen en waar moge-
lijk wordt dit door de lokale ondernemers ondersteund. Daarin 
zijn wij regionaal redelijk uniek. Bijzonder noemenswaardig is 
ook dat er door een dorpsbewoner een fl inke fi nanciële gift is 
gedaan voor dit initiatief!”
Anita: “Afgelopen periode zijn er liefst tegen de honderd wen-
sen ingediend. Ze kunnen niet allemaal worden vervuld maar 
voor een deel is dit al wel gedaan. Andere moeten vanwege de 
coronabeperkingen naar een later tijdstip worden verschoven. 
Zo gaf een nichtje van Theo Jans (Video Theo!) aan dat zij hem 
eens per twee weken op friet trakteert en ze vond het leuk 
wanneer dat een keer voor de hele groep bij dagbesteding 
Tante Sjaan mogelijk zou zijn. Dat werd natuurlijk een feeste-
lijke gebeurtenis!”
Maar er zijn nog andere plannen. Het is de bedoeling dat de 

Wensboom onderdeel gaat worden van een grote kerstmarkt. 
Deze zou dan diverse weken op en rond de Brink gehouden 
kunnen worden naar voorbeeld van de Duitse kerstmarkten. 
Eefke: “We zouden dit graag groot op gaan zetten zodat het 
één van de eerste initiatieven wordt, passend in de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk. Ook ondernemers uit onze nieuwe 
gemeentedorpen zijn dan welkom om te participeren.” 

Voor het tweede jaar op rij is er door een aantal ondernemers het initiatief genomen voor de Wensboom. Men kon wens-
aanvragen doen (bij inleverpunten in winkels en in de digitale mailbox) voor mensen die in het zonnetje gezet mogen 
worden. Dit jaar was er ook fysiek een grote kerstboom op de Brink geplaatst waaraan ook diverse wensen, in allerlei 
vormen en maten, opgehangen werden. 

Eén van de vele wensen die werden vervuld: de gasten bij dag-
besteding Tante Sjaan trakteren op frietjes.
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De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend 
van 3 april. Kopij aanleveren kan t/m 20 maart per 
e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.

Carnaval in het Zeikmeikenrijk in coronatijd!

Dit jaar is er een compleet andere carnaval gevierd in 
het Zeikmeikenrijk. Geen prinsenreceptie, geen pronk-
zittingen, geen carnavalsconcert, geen optocht en geen 
feestavonden in de tent op de Brink, het MFC en de ge-
zellige kroegen. Maar D’n Uutlaot heeft ondanks al die 
beperkingen met een alternatief programma het thuis 
carnaval vieren mogelijk gemaakt.

D’n Uutlaot kijkt terug op een geslaagde carnavalszaterdag 
toen veel Zeikmeiken en andere inwoners van de regio thuis 
de compilatie van Zing A Long Uut Ouw Lief volgden via TV 
Land van Cuijk, op initiatief van D’n Uutlaot en muziekver-
eniging Sint Cecilia. Het enthousiasme straalt af van de foto’s 
die werden gedeeld op onder andere de sociale media! Ook 
geslaagd was het Optochtje Land van Cuijk op de regionale 
zender op carnavalszondag, waar meerdere miniatuurwa-
gens vanuit het Zeikmeikenrijk samen met wagens uit an-

dere dorpen in de regio de revue passeerden. Daarnaast was 
er een geslaagde actie met de verkoop van carnavals-olie-
bollen en een leuke wedstijd Huuze Versiere met trotse en 
terechte winnaars.
Op deze wijze heeft D’n Uutlaot er toch nog iets van kunnen 
maken en de club hoopt dat iedereen ondanks alles toch een 
beetje heeft kunnen genieten van de carnavalssferen. 

Prins Bas zette alle horeca-ondernemers in het zonnetje.

Man/vrouw van het jaar: 
Horeca Sint Tunnis!

Als carnavalsvereniging heeft D’n Uutlaot natuurlijk een nauwe 
band met de lokale horeca. Het raakt de vereniging dan ook 
des te meer dat de horeca al lange tijd zo moet lijden onder de 
beperkingen als gevolg van corona. Juist de horeca speelt een 
grote rol in het levendig houden van het dorp, niet alleen door-
dat ze er zijn, maar ook door de activiteiten die zij steunen en 
ontplooien. Elk jaar roept D’n Uutlaot een man of vrouw van het 
jaar uit. Dit jaar roept de carnavalsvereniging de hele horeca van 
Sint Tunnis uit tot Man/vrouw van het Jaar! Met hun jarenlange 
inzet voor het dorp hebben ze dat juist nu keihard verdiend! Van 
harte gefeliciteerd: ’t Cafeetje, De Bloemenhof, De Heksenboom, 
Grand Café Friends, MFA Oelbroeck, lunchroom Markant, Eet-
winkel Van Kol, ’t Stamhuus/Mobi-Snack, D’n Hap-In en Dinaro!
Op 6 februari reikte prins Bas aan elke horeca-ondernemer een 
mooie ‘Uutlaot-trofee’ uit met een fl eurige bos bloemen. De 
ondernemers waren positief verrast en vonden het een hart-
verwarmende actie. D’n Uutlaot wenst hen toe dat ze zo snel 
mogelijk hun zaken weer mogen openen en dat alle inwoners 
weer van een lekker drankje of maaltijd bij hen mogen genieten!

Iedere maand vertrek ik met goede moed om de nieuwe ‘Trots’ 
rond te brengen in mijn wijk: Dokter Luijckxsstraat, Willem 
Schiksstraat en Randweg. Onderweg � uitende vogels, mooie 
en minder mooie tuinen en vriendelijke dorpsgenoten. 
Mijmerend en niet lettend op de huisnummering bezorg ik het 
blad, me van geen kwaad bewust. Totdat ik door de redactie 
geattendeerd wordt dat een tweetal mensen geen ‘Trots’ ont-
vangen. Vanochtend vertrok ik met een stapel Trotsen naar 
mijn wijk. Aangekomen op het kruispunt Randweg/Pastoor 
van Erpstraat, begint er langzaam enige paniek te ontstaan. 
Ik vraag nog aan een vriendelijke jongedame of dit het hele 
rondje Randweg is, waarop ze bevestigend antwoordt. Oeps, 
ik ben vanaf het eerst moment dat het blad verscheen de huis-
nummers 1 t/m 41 gewoon ‘vergeten’!!
Lieve dorpsgenoten: mijn excuus, ik heb echt teveel lopen 
mijmeren, naar tuinen en huizen gekeken, naar de vogeltjes 
geluisterd en mensen gedag gezegd... IK HEB GEWOON NIET 
OPGELET !! Daarna heb ik van de redactie enkele bladen 
extra gekregen, zodat ik de ontbrekende adressen toch nog 
van een dorpsblad kon voorzien. Tevens heb ik beloofd om 
als ‘boetedoening’ een stukje in de volgende Trots te schrij-
ven, dit leest u nu dus.
Ik beloof in elk geval plechtig dat vanaf maart in mijn wijk 
iedereen ons mooie dorpsblad in zijn of haar brievenbus zal 
ontvangen en het wel en wee van ons dorp kan lezen!

Monique Verbeek

Ingezonden

Boetedoening Trots-bezorgster


