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‘We timmeren aan de weg in Sint Tunnis’
Deze kop geldt zowel letterlijk als figuurlijk. Natuurlijk springt
bovenstaande foto direct in het oog. Niet timmeren aan de klinkers van de Breestraat, maar met een heuse stenenlegmachine
vordert de reconstructie van de weg gestaag. Arbotechnisch
verantwoord en naar ik hoop kwalitatief van een goed niveau.
Maar ook figuurlijk timmert Sint Tunnis aan de weg. We hebben jaren gemopperd dat er te weinig woningen bijkwamen.
En nu wordt er op heel veel plekken gebouwd, zoals de Beekse
Hof, het Hanenspoor en de Staat. En er zit nog meer bouwruimte in het vat, zodra het nieuwe centrumplan gereed is.
Maar ook op sociaal gebied hebben we elkaar in deze coronatijd goed opgevangen. En er zijn (natuurlijk) ook de nodige
verbeterpunten aan het licht gekomen; punten waarvan we
voor de uitbraak van de pandemie geen weet hadden. Goed
om hier met iedereen die betrokken is bij het sociale welzijn
van Sint Tunnis eens naar te kijken.

In deze editie van Trots Sint Tunnis geven we inzicht in het inmiddels afgeronde project Vitale Kernen. Wat heeft de adviesraad kunnen honoreren en wat gaan de aanvragers met het
geld doen? Ook komen weer verenigingen en ondernemers
aan het woord en hebben we weer de vaste rubrieken. En belangrijk om te weten: uit de eerste evaluatie van onze redactie
blijkt dat Trots Sint Tunnis goed wordt ontvangen en gelezen.
Dat sterkt ons om verder aan de ingeslagen weg te timmeren.
Maar kan het beter of heeft u ideeën? Laat het ons weten via
redactie@trotssinttunnis.nl.
Tenslotte spreek ik de hoop uit dat het coronaslot binnenkort
van de samenleving af mag. En dat we een mooie zomervakantie mogen beleven, waar we die ook doorbrengen. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

MAkkelijk!
Wij hebben een nieuwe webshop!

VANAF 6 JULI

ou di ge r on lin e uw
Be st el nu no g ee nv
ke l.
on ze bo erde rij w in
bo od sc ha pp en bi j
u th ui s bezo rg d!
Ve rs en grat is* bi j
af € 20, 00
*bi j bes tell ing en van

groenten | fruit | vlees | zuivel | kaas | streekproducten |
vers gebrande nootjes | maaltijden | soepen | salades |
BBQ | bakplaat | lunch | bloemen | ...en nog veel meer!
Van Hulst Wonen gaat opruimen.
Aantrekkelijke aanbiedingen op
onze slapen- en meubelafdeling
met kortingen tot wel 70%!
Peter Zuidstraat 7 - 9 • Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02 • E: info@vanhulstwonen.nl

Tijdens de uitverkoop geldt
natuurlijk OP=OP!

Te Huur Toiletwagen 06-53926581

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw verse producten!

Boerderijwinkel Verdaasdonk
Stevensbeeksweg 3a | Sint Anthonis

T: 0485 384719
E: info@ikgavoorvers.nl
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Lokale initiatieven mogelijk dankzij project Vitale Kernen
Sinds oktober 2018 loopt in onze gemeente het project
Vitale Kernen. Dit is een project om lokale initiatieven die
de leefbaarheid in de dorpen verbeteren te ondersteunen.
Inmiddels heeft de adviesraad het laatste initiatief hieruit
goedgekeurd.
Het project begon met een ideeënavond. Meer dan 35 inwoners – jong en oud – gingen met elkaar aan de slag om ideeën
te opperen en uit te werken. De wensen waren divers: van een
‘trimtuin’ waar (ook) ouderen kunnen bewegen onder begeleiding van een bewegingscoach, tot het gezamenlijk opzetten
van een wandelvierdaagse. Er was veel aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen maar ook de jongeren
van ons dorp lieten zich horen. Inmiddels zijn de volgende positieve adviezen aan het gemeentebestuur verstrekt:
• Tennis Vereniging Sint Tunnis: onder andere de bereikbaarheid van de locatie rolstoelvriendelijk maken.
• Muziekvereniging Sint Cecilia: organiseren 100 activiteiten
in de gehele gemeente in het kader van het jubileumjaar.
• Kindcentrum Leander: het opzetten van een Lego Studio.
Het doel van deze Lego Studio is om kinderen op een innovatieve, creatieve en uitdagende wijze in aanraking te laten
komen met technologie.

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aanhuis verspreid in Sint Anthonis.
Redactie: Ellen van den Berg, Judith Driessen, Jos van
Duren, Monique Gerrits, Willem van Kasteren, Ronald
Korsten, Hella Kuijpers, Henny Lenkens, René Teunissen,
Rian Weemen

De adviesraad, van links naar rechts: Henri van Gemert, René
Ponsen, Tonny Goossens, Didi Claessens, Huberiet Vollenberg, Jos
van Duren, René Teunissen en (niet op de foto) Marc Thijssen.
• Oranje comité: een nieuwe impuls voor een herstart en vernieuwde opzet van het Koningsfeest in Sint Anthonis-Ledeacker.
• Buurtvereniging De Tweekant: organiseren van een weekend voor het verbinden van de bewoners aan De Tweekant.
• Bibliotheek: het aanschaﬀen en inrichten van een belevenistafel.
• Scouting: het opzetten van een nieuwe natuurspeelplaats.
• Wandel4daagse: de organisatie van de wandel4daagse.
• Landschapspark Op ‘t Hoogveld: het verder inrichten van
het Landschapspark.
• BrinKiosk: het oprichten van een Kiosk op de brink.
• Zandseveld: het plaatsen van openbare sporttoestellen.
• Middelpunt: herstart van activiteiten.
Dorpsontwikkelingsplan
Het Vitale Kernen-project wordt opgevolgd door een Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Elke kern in onze gemeente krijgt er
één. Deze Dorpsontwikkelingsplannen zullen weer resulteren
in een Dorpsinvesteringsplan (DIP) voor de gehele gemeente
Sint Anthonis. De aanzet voor het Dorpsontwikkelingsplan is
inmiddels gegeven en meer informatie verwacht Dorpsraad
Sint Tunnis binnenkort te kunnen publiceren op de website.

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

Fraaie kerk weer te bezoeken
Na een lange periode is het weer mogelijk op beperkte schaal
bezienswaardigheden - zoals de kerk - te bezoeken. Dit geldt
zeker voor de vakantiegangers die in het mooie Land van Cuijk
vertoeven. De kerk is vanaf 12 juli tot en met 23 augustus iedere zondag open van 14.30 tot 17.00 uur. Eventueel met uitleg,
koffie of thee en soms opgeluisterd met orgelmuziek. Voelt u
zich welkom!
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Verbeter de buurt!

Bosfestival ‘Op De Hoef’ afgelast

Kapotte lantaarnpaal? Zwerfafval? Een ontoegankelijke
voorziening of trottoir? www.verbeterdebuurt is een online systeem waarmee inwoners meldingen en ideeën
kunnen doorgeven.
Het gaat om meldingen over afval, (bouw)overlast, water en
riolering, groen- en spelvoorzieningen maar ook over straatmeubilair en verlichting. Ook wanneer iets niet goed toegankelijk is met rolstoel, rollator of andere hulpmiddelen kan dat
hier worden gemeld. Dit kan ook via de app voor uw smartphone. U kunt dus met de pc, smartphone of tablet melden,
maar ook gewoon aan de balie en telefonisch bij de gemeente.
De meldingen komen binnen bij Marja van Katwijk, van de buitendienst van de gemeente. Zij geeft aan dat de meeste meldingen seizoens- en weerafhankelijk zijn. Waar er in de herfst
meldingen binnen komen na een flinke hoosbui over putten
en omgewaaide bomen, gaan de meeste meldingen nu over
(het onderhoud van) het groen. Het hele jaar door wordt er
melding gemaakt van kapotte verlichting of straatmeubilair.
Wanneer er een foto bij wordt gezet, kan Marja inschatten wat
er moet gebeuren zodat het snel verholpen kan worden.
Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Belt u dan met 0485
388888 of buiten kantooruren met 06 10 94 76 55.

Geen Fokpaardendag in 2020
Het is voor de organisatie van de fokpaardendag in deze coronatijd niet mogelijk om de jaarlijkse fokpaardendag te organiseren.
Omdat er op dit moment nog steeds veel onduidelijkheden zijn
over wat er na 1 september wel en niet mag bij evenementen,
heeft het bestuur van de stichting Fokpaardendag Sint Anthonis
moeten besluiten het evenement dit jaar niet door te laten gaan
op de Brink in Sint Anthonis. Uiteraard hoopt het bestuur dat de
dag in 2021 wel weer kan plaatsvinden.

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.

Geldersoord tijdens een eerdere editie van ‘Op De Hoef’.
Op 5 juli zou de zevende editie van ‘Op De Hoef’ plaatsvinden in bostuin Geldersoord aan het St. Patrickpad. Een
klein bosfestival waaraan zo’n vijf muzikale acts geheel
voor niets aan mee zouden doen. De opbrengst zou gaan
naar Ventoux3.
Ventoux3 steunt het Hersentumorfonds, een initiatief van Ventoux3 maar een zelfstandige stichting. De sponsoropbrengsten gaan voor 100% naar dit doel: het ﬁnancieren van hersentumoronderzoek. Het coronavirus blokkeerde echter veel
activiteiten van Ventoux3. Zo ook ‘Op De Hoef’.
Vooralsnog gaat de rit naar de top van de Mont Ventoux (1, 2 of
3 keer) nog steeds door. De datum is vastgesteld op zaterdag
12 september 2020. Team Tim uit Boxmeer - met diverse rijders
uit Sint Anthonis - reist ook weer af naar de Vaucluse, een streek
in het zuiden van Frankrijk. De berg, ook wel de reus van de
Vaucluse genoemd, is ook bekend door etappes van de Tour
de France.
Volgend jaar staat ‘Op De Hoef’ weer gewoon op de agenda
en probeert de organisatie met een speciale editie te komen
om het gemis van dit jaar een beetje te compenseren. Zet dus
alvast in de agenda: 4 juli 2021 - Op De Hoef 7.0!

Nieuwe editie seniorennieuwsbrief
Er is weer een nieuwe editie van de Seniorennieuwsbrief beschikbaar. Een gedeelte van de verspreiding van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door de KBO-leden. Verder kunt u op diverse openbare plaatsen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld de
bibliotheek en dorpshuizen, exemplaren vinden om mee te nemen en thuis te lezen. Ook kunt u de nieuwsbrief digitaal lezen.
Deze versie is te vinden op www.sintanthonis.nl.
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De horeca in Sint Tunnis gaat weer open!
Welbekend in onze regio zijn camping De Ullingse Bergen en restaurant De Heksenboom. Prachtig gelegen bij de Natuurpoort naar de Staatsbossen is het terras van De Heksenboom ‘the place to be’ voor veel fietsers. Maar ook voor de
familie van Dasler, eigenaar van camping en restaurant, leidt het huidige coronatijdperk tot flinke uitdagingen.
Door Ronald Korsten
“Het is een hectische periode geweest”, zo vertelt Evelien van
Dasler. “Door de coronapandemie moesten we rond half maart
de deuren van de camping en het restaurant sluiten. Alleen de
gasten met een vast chalet mochten nog naar de camping.
Een periode van onzekerheid volgde. Met elke overheidsaanwijzing van verruiming van de mogelijkheden moesten we
een plan van aanpak maken. Per 1 mei mochten gasten met
een eigen sanitaire voorziening weer komen. Daarna werd
bekend welke maatregelen we moesten gaan nemen voor
onze sanitairgebouwen. En 15 juni mochten we deze weer in
gebruik nemen, zodat ook de andere kampeerders weer welkom waren. Maar ook zaken als het zwembad, de binnenspeelvoorziening en de animatie vragen om aandacht. Zo hebben
we een rondlopende knuﬀelbeer met de naam MaGniX. Daar
zit een volwassene in. Kinderen willen graag een knuﬀel van
MaGniX en dat mag nu niet.”
Gelukkig ziet de familie van Dasler nu dat de zomer er voor
hen goed uit gaat zien qua bezetting. “De mensen die normaal
al in het voorjaar komen, staan nu op de camping of komen
in het najaar. Ook zullen we tot en met de herfstvakantie geopend zijn - een maand langer - omdat we in april gesloten
waren vanwege het virus.”
Waar de campinggasten uit het hele land (en ook wel het buitenland) komen, heeft restaurant De Heksenboom vooral een
regionale functie. Evelien vervolgt: “We hebben tafels en stoelen zo geplaatst dat er voldoende afstand tussen onze gasten
blijft. Zowel binnen als buiten kunnen we tafels aanbieden
waar je tot tien personen bij elkaar kunt zitten. Verder uit elkaar
dan voorheen, maar het vormt toch een eenheid. Heel gezellig
voor bijvoorbeeld een familie of twee gezinnen met kinderen.

Restaurant de Heksenboom heeft alles aangepast aan de door het
RIVM vastgestelde coronamaatregelen.
We merken wel dat sommige gasten nog wat terughoudend
zijn, het vertrouwen moet herwonnen worden. Anderen zijn
gelukkig juist superenthousiast dat ze weer gezellig op het terras hebben kunnen zitten.”
Met het oog op de toekomst worden vooral stappen gezet
op het gebied van duurzaamheid. Hierbij valt te denken aan
warmtepompen, zonnepanelen, technieken waarbij airco’s en
verwarming uitschakelen op het moment dat er een deur van
een chalet geopend staat, et cetera.
Evelien heet de mensen uit Sint Anthonis en omgeving welkom in het restaurant en op het terras: “kom genieten van een
hapje en een drankje bij de toegang van ‘onze’ Staatsbossen.”

Toeristisch Platform zet zich in voor toerisme en recreatie in de regio
Sinds enkele jaren zetten leden van het Toeristisch Platform zich in om in samenwerking met het RBT toerisme en
recreatie in de gemeente en regio te bevorderen.
Eén van de meest in het oog springende activiteiten was het
plaatsen van unieke watertapkunstwerken. Daarnaast werden er wandelommetjes en een fietstocht door alle dorpen
uitgezet.
Een goede website realiseren
Zeker nu in deze tijd veel mensen besluiten de rust en ruimte
op te zoeken en nieuwe gebieden in Nederland te willen ont-

dekken, is het belangrijk dat de informatie over de toekomstige gemeente Land van Cuijk volledig is. Op de website
www.natuurlijksintanthonis.nl werd recentelijk veel informatie
geplaatst, zodat de toerist de informatie waarnaar hij op zoek
is gemakkelijk kan vinden. Maar de inhoud kan veel beter. Het
Platform vraagt daarom alle belanghebbenden te controleren
op de website of de informatie juist en volledig is en eventueel
ontbrekende foto’s van goede kwaliteit aan te leveren. Dit kan
per e-mail via servicebureau@natuurlijksintanthonis.nl.
Alle goede suggesties en informatie die belangrijk is voor de
toerist worden op de website geplaatst.

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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Komend seizoen geen Cicero-verhalen
Na vijf zeer succesvolle seizoenen met in totaal 29 inspirerende verhalen, heeft de organisatie van Cicero Sint
Anthonis besloten het komende seizoen – vanwege de
huidige coronaperikelen – een pauze in te lassen.
Bij Cicero staan wereldse zaken én gebeurtenissen in de eigen
regio centraal. Cultuur, politiek, maatschappij, sport, wetenschap en human interest komen aan bod. Boeiende thema’s,
spraakmakend gepresenteerd vanuit een verrassend perspectief. Gewone mensen, bijzondere verhalen!
De afgelopen vijf jaar zijn er 29 zeer succesvolle avonden georganiseerd. De geplande dertigste avond – de afsluiting van het
vijfde seizoen – kon afgelopen maart niet doorgaan vanwege
het coronavirus.
Cicero heeft bewezen een breed publiek te trekken en vele
honderden geïnteresseerden hebben de afgelopen jaren genoten van de boeiende verhalen. Vanwege de coronamaatregelen lijkt het erop dat MFC Oelbroeck – de plek waar de
Cicero-avonden plaatsvinden – voorlopig maar een beperkt
aantal mensen mag ontvangen. De organisatie heeft daarom
besloten een pauze in te lassen om hopelijk in het najaar van

Onder andere Emile Roemer trok afgelopen seizoen nog een volle
zaal bij Cicero.
2021 met inspirerende sprekers weer volle zalen te mogen
trekken. Meer informatie over Cicero vindt u op de website
www.cicerosintanthonis.nl. Hier kunt u ook zien welke sprekers
de afgelopen vijf jaar het Cicero-podium hebben betreden.

Voorbereidingen getroffen voor aanleg wadi
Om overtollige neerslag tijdens zware regenbuien goed op
te kunnen vangen, legt Brabant Water in de Breestraat in Sint
Anthonis een Water Afvoer Drainage Infiltratie ofwel ‘wadi’
aan. Om de aanleg mogelijk de maken werd in de week van
15 tot en met 20 juni de parkeerplaats tussen autobedrijf
Van de Weem en pizzeria-grillroom Dinaro opgebroken.
Een wadi is een buﬀerings- en inﬁltratievoorziening om hemelwater tijdelijk op te vangen. Het water valt, infiltreert in de bo-

dem en komt uiteindelijk gezuiverd in het grondwater terecht.
Hierdoor wordt het rioolstelsel minder belast en het grondwater
aangevuld. De wadi wordt gekoppeld aan het nieuwe regenwaterriool dat in het kader van de reconstructie van de Breestraat-Dr.
Verbeecklaan na de bouwvak wordt aangelegd tussen de afslag
Hoefstraat en afslag Henri Dunantstraat. Dankzij dit riool – dat parallel aan het bestaande vuilwaterriool komt te liggen – wordt het
regenwater beter afgevoerd en wordt voorkomen dat het vuilwaterriool wordt overbelast.

Subsidie afkoppelen regenwater; inwoners komen met oplossingen
Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Dit
heeft vaak grote en vervelende gevolgen en wateroverlast is er daar één van. Vandaar dat de Gemeente Sint Anthonis
onlangs is gestart met een afkoppelsubsidie. Inwoners en bedrijven kunnen subsidie ontvangen wanneer zij hun woning
of pand afkoppelen, om zo een steentje bij te dragen aan een klimaatbestendige inrichting van de bebouwde omgeving.
Als u uw woning afkoppelt zijn er veel voordelen. Er komt minder schoon regenwater van verhard oppervlak in het riool terecht. Hiermee voorziet u uw tuin van het nodige water doordat het direct in de grond zakt en hoeft u minder te sproeien.
Ook ontlast u het rioolstelsel bij extreme neerslag zodat straten minder snel blank komen te staan én voorkomt u dat het
al schone water naar de zuivering gaat.

De gemeente stelt zelf een aantal maatregelen voor, zoals een
regenton, water boven- of ondergronds opvangen of een waterdoorlatende bestrating. Daarnaast wil de gemeente inwoners
ook stimuleren om zelf te komen met innovatieve oplossingen
om af te koppelen en het regenwater op het eigen perceel vast
te houden.
Lees verder op de volgende pagina.
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Vervolg van pagina 7:
Via een formulier op de site kun je gemakkelijk jouw plannen
indienen. En ook deze komen, als ze voldoen aan de spelregels,
in aanmerking voor de subsidie. Inmiddels heeft de gemeente
al enkele mooie initiatieven ontvangen.
Waterbergingen in Wanroij
De families Hofkens en Krol uit Wanroij kwamen met het plan
om verschillende extra bergingen voor water te creëren. Zo laten ze via een buis water vanaf de regenpijp in de ruimte onder
een (ingegraven) trampoline lopen. Die ruimte doet dan dus
tijdelijk dienst als een waterreservoir zodat het water rustig de
grond in kan zakken. Bij de andere woning stroomt het regen
in een groot waterreservoir van 3000 liter. Het water wordt opgevangen en op een later moment gebruikt om de tuin mee
te besproeien. Hiervoor wordt een dompelpomp gebruikt. “Dit
voorjaar hebben we al 19.000 liter regenwater in de tuin gesproeid”, aldus de familie Krol. In de voortuin stroomt er vanaf
de gezamenlijke koppeling van de regenpijpen ook water naar
een grindbak in de tuin. Grind heeft 30% holle ruimte beschik-

Column | Biblioplus

baar tussen kiezels en kan zo ook dienen als berging voor water.
Wanneer deze berging vol raakt, overstroomt deze en komt het
water op het gras te staan. Door het ophogen van de borders met
7 centimeter blijft het water op het gras staan en kan het langzaam de grond in trekken. De maatregelen zorgen ervoor dat
er geen verbinding meer is tussen de regenpijpen en het riool.
Het zijn simpele maar doordachte aanpassingen waardoor slim
omgegaan wordt met water. De families lichten toe: “We liepen
al een tijdje met dit idee toen we gewezen werden op de afkoppelsubsidie. We dienden ons plan in, samen met een korte toelichting en een schets. Na contact met een medewerker, die ook
enthousiast was over ons idee, konden we tot actie overgaan
mét subsidie. Ontzettend eenvoudig dus. En we zijn blij dat we
zo op onze eigen manier ook een bijdrage kunnen leveren.”
Meer informatie
Gaat u aan de slag met de maatregelen of heeft u zelf een innovatief plan? Geïnteresseerden kunnen bij de gemeente terecht voor advies over de mogelijkheden, wat de kosten zijn
en welk subsidiebedrag daarbij hoort. Kijk voor meer informatie op www.sintanthonis.nl/afkoppelen.

De Cocon: ‘Bijna thuis huis’

Wanneer? Wanneer?

Janny van de Donk, vrijwilligster bij hospicehuis De Cocon vertelt:

Ja, wanneer kunnen we weer als vanouds naar de bibliotheek? Stond er niet met grote koppen in de landelijke kranten dat de bibliotheken weer open mochten, maar vraag
niet hoe! Niet lekker snuffelen langs de rijen boeken. Geen
gezellig praatje aan de balie, want met een scheef oog zie je
de wachtenden buiten staan popelen om binnen te mogen
en je wilt ook hen die kans niet ontnemen. Zoveel gelegenheid om binnen te komen is er nog niet: twee keer twee uurtjes per week. Ja, daar word je niet vrolijk van!
En dan te bedenken dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. Zowel door vaste krachten als vrijwilligers.
Al die boeken die drie maanden lang thuis hebben liggen
smachten om vervangen te worden. Al die boeken worden
nagekeken. Ook zij gaan in quarantaine: 36 uur. Gaan door
handen van medewerksters, herkenbaar aan oranje hesjes
en blauwe plastic handschoenen. En al die boeken moeten
uiteindelijk weer op hun juiste plaats terecht komen: jeugd
bij jeugd, spannend bij spannend, literatuur bij literatuur,
schrijver bij schrijver. Wat je noemt ‘a hell of a job’.
Wat snakken we weer naar het normaal. Dat er weer tijd is
voor de lener, dat het kopje koffie weer kan en dat alle activiteiten weer mogen. Dat de bieb weer een plaats is waar
je je thuis voelt. Wanneer, wanneer?! Lieve mensen wisten
we het maar.

“Hospice De Cocon is een zogenaamd ‘bijna thuis huis’. Dit
kleinschalige hospice wil de sfeer van thuis benaderen om
onze gasten in deze fase van hun leven een veilig gevoel te
geven. Als dat zichtbaar lukt, maakt ons dat blij en trots. Zo herinner ik me Mien. Haar kinderen hadden wat eigen vertrouwde
spullen meegebracht, waaronder een bijzettafeltje. Mien was
een zachte en lieve vrouw. Toen ik op een middag even bij
haar ging zitten voor een praatje, vroeg Mien meteen aan mijn
collega of zij ons een kopje koffie wilde brengen. Vervolgens
ging haar hand naar het bijzettafeltje en een pak met koekjes
kwam tevoorschijn. Mien zorgde voor mij, degene die bij haar
op bezoek kwam. En het ging verder. Zij vond het gezellig
om met ons samen in de
keuken de warme maaltijd
te gebruiken. Na afloop
bedankte ze ons voor het
eten en zei er direct achteraan: ‘Kom het maar een
keer terughalen’. Dát zijn
de momenten die goud
waard zijn. Ze voelde zich
zo vertrouwd in ons huis
en tussen ons vrijwilligers,
dat ze reageerde zoals ze
dat thuis ook gedaan zou
hebben. ‘Kom het maar
een keer terughalen.’”

E.V.
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Fietsen is leuker als je het samen doet
De TOS (Tourclub Oploo Sint Anthonis) is een wielervereniging
voor recreatieve wielrenners en mountainbikers en is aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Tour Fiets Unie). De op dit moment ongeveer 65 leden komen uit de Gemeente Sint Anthonis en omgeving. Op zondagochtend fietst de club – vanaf de
eerste zondag in maart tot en met de laatste zondag in oktober – op de weg in drie groepen met verschillende snelheden
en afstanden, variërend van 50 tot 120 km. Op woensdagochtend wordt er recreatief gereden en in de zomermaanden zijn
er op woensdagavond trainingsritten. De TOS heeft ook veel
leden die een deel of het hele jaar mountainbiken. Een TOSlidmaatschap biedt naast de gezelligheid veel voordelen zoals
clubactiviteiten, verzekering en korting op clubkleding.
De TOS organiseert jaarlijks twee grote mountainbikeritten: de
herfstveldtoertocht en de winterveldtoertocht. Voor de organisatie van deze toertochten heeft de TOS in januari 2020 het
keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’ toegekend gekregen. Ook zijn
er workshops waarbij aandacht wordt besteed aan onder andere EHBO, pech onderweg, valtraining en voeding.

Daarnaast zijn er activiteiten voor leden zoals de snelheidsrit of
het clubkampioenschap waarbij men probeert een vooraf opgegeven tijd zo dicht mogelijk te benaderen. Ook organiseert
de club jaarlijks een barbecue voor de leden.
Mocht u interesse hebben om lid te worden, neem dan contact op met één van de (bestuurs)leden. Meer informatie over
de TOS is te vinden op www.wielerclub-tos.nl.

50-jarig jubileum voor Tegelhandel van der Rijt
Afgelopen 6 mei was het exact 50 jaar geleden dat Tegelhandel van der Rijt is opgericht door Piet en Antoinette van
der Rijt.
Dochter Yvonne van der Rijt vertelt dat vader Piet al jaren werkzaam was als tegelzetter voordat hij in 1968 plannen maakte om

Piet van der Rijt aan het tegels zetten bij de Wild op de Kleuter in
Uden, 1966.

met zijn Antoinette een eigen zaak te starten in Sint Anthonis.
Bij de oprichting in 1970 werden tegels verkocht vanuit een
kleine showroom en in de jaren die volgden werd het bedrijf
uitgebreid met een aantal showrooms en magazijnen die ervoor zorgden dat veel vanuit voorraad geleverd kon worden.
“Vandaag de dag importeren we veel vanuit Italië en Spanje,
wat een groot prijsvoordeel voor de klant oplevert”, aldus
Yvonne. “Daarnaast is het assortiment de afgelopen jaren flink
uitgebreid en veranderd. Tegels waren 50 jaar geleden veel
kleiner dan nu en de kleuren bruin, beige en groen voerden
de boventoon. Grappig is dat de kleur groen momenteel weer
net zo hip is als 50 jaar geleden!”
Ook de bedrijfsonderdelen veranderden mee: de natuursteenzagerij is in 1997 met de verhuizing naar de naastgelegen locatie flink uitgebreid. Daar worden producten als vensterbanken, dorpels en muurafdekken op maat gemaakt voor de klant.
“Mijn broer Rudie is in 2001 begonnen met het introduceren
van keramische terrastegels, die in de grote showtuin naast de
tegelhandel gepresenteerd worden. De afgelopen jaren is die
tak uitgebreid met kant-en-klare natuursteenproducten voor
de tuin of het zwembad.”
Momenteel ontvangt de tegelhandel klanten op afspraak. “We
hopen dat het snel weer is als voorheen en we iedereen weer
op een normale wijze welkom kunnen heten.”

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl

Breestraat 47

0

0485 - 38 47 59

www.arts-verzekeringen.nl

www.deslaapmeesters.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl
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Eikenprocessierupsen: niet bestrijden met folie
Vorig jaar werden er in heel Nederland eikenprocessierupsen aangetroffen. Ook in de Gemeente Sint Anthonis
was de overlast van de eikenprocessierups groot. Net als
voorgaande jaren zet de gemeente in op beperking van
de overlast van de eikenprocessierups door vooral preventieve bestrijding.

Overige vragen
In opdracht van het ministerie van LNV heeft het Kenniscentrum Eikenprocessierups de website www.processierups.nu
gelanceerd om antwoord te geven op veel gestelde vragen
over processierupsen in Nederland.
Kijk voor meer informatie ook op: www.sintanthonis.nl.

LET OP: de gemeente wikkelt geen plastic of folie rond eiken
om de processierups tegen te gaan. Het is ook gevaarlijk als
mensen dat wel doen. Als de leider van de processierupsen
vastgeplakt raakt, raken de overige rupsen in paniek en gaan
ze alle kanten uit. Verder plakken er allerlei nuttige insecten op
vast of bij folie die niet plakt komen ze onder de folie terecht.
Als de gemeente plastic of folie op gemeentelijke eiken aantreft dan zal dit worden weggehaald.
Besmette boom melden
Vanaf dit jaar kunt u een besmette boom aan de gemeente melden via de EPRUPS-link die u kunt vinden op www.sintanthonis.
nl. Als inwoner maakt u dan direct op de kaart een melding van
een besmette boom en ziet u meteen of de besmetting al bekend is bij de gemeente. Tevens ziet u wat er met uw melding
gebeurt.
Gezondheidsklachten
De brandharen die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, veroorzaken ongeveer vanaf half mei overlast bij mensen
en dieren die daar gevoelig voor zijn. Dan ontstaan allergische
reacties op huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie over
gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD via
www.rupsen.info.

Het verhaal achter Travel XL At Home Saskia Ponsen
Ben je van plan een weekendje weg te gaan of een mooie
rondreis te gaan maken? Dan kan je je wensen doorgeven
en gaat Saskia Ponsen aan de slag om de ideale reis samen
te stellen. Strandvakanties, cruises, busreizen en stedentrips, zij regelt jouw vakantie van A tot Z.
Saskia Ponsen woont samen met haar vriend en zoontje in Sint
Anthonis, waar ze ook is opgegroeid. Sinds haar schooltijd is
ze werkzaam in de reisbranche. In september 2014 trok ze de
stoute schoenen aan en is ze als zelfstandige gestart als Mobiele
Travelplanner. Tijdens een keukentafelgesprek komt ze bij jou
thuis en inventariseert de reiswensen. Of als je dat liever niet
wilt, bij haar op kantoor óf via de telefoon. Via TravelXL Schaijk is

ze aangesloten bij ANVR en SGR. Hierdoor kan ze gebruik maken
van de vele boekingssystemen en betrouwbare reisorganisaties.
Zelf is ze een enorme Amerika-fan. Samen met haar gezin heeft
ze veel reizen gemaakt naar verschillende delen van Amerika.
Op het gebied van reizen naar de USA is ze inmiddels expert.
Maar ook over Canada en Azië kan ze uit eigen ervaring vertellen. Ben je op zoek naar een fijne verblijfplek in Europa of eigen
land, dan weet zij ze voor je te vinden.
Ben je benieuwd naar hoe jouw ideale vakantie vormgegeven
zou kunnen worden? Bel of mail voor een afspraak: 06-12915161
of saskia.ponsen@travelxlathome.nl.

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

Eefke Peeters schrijft kinderboek: ‘Stip’
Eefke Peeters, columniste bij onder andere landvancuijk.
nl en samen met partner Chris Swijnenberg oprichter
van Vita Magazine, heeft een kinderboek uitgegeven.
Het boek ‘Stip’ is te reserveren via haar website en is onder andere ook te koop bij de Dorpswinkel in Sint Anthonis.
Eefke liep al jaren met het verhaal in haar hoofd rond, maar
vond onlangs in Maud Timmers de ideale illustrator voor
het lieveheersbeestje wat al bijna haar halve leven in haar
hoofd woonde.
Eefke: “Stip gaat over een lieveheersbeestje met maar één
stip. Hij gaat zijn gestreepte en gevlekte vriendjes vragen
hoe zij aan al hun strepen en vlekken komen. Stip is een
lief, klein verhaal met een moraal, zoals ook vaak in mijn
columns het geval is. Het staat boordevol prachtige illus-

traties van Maud Timmers. Een gedeelte van de opbrengst
gaat naar de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld die
zich onder andere inzet om pesten tegen te gaan. Maud
liep stage bij Cybox in Boxmeer waar ik ook als tekstschrijver
werk. We hadden direct een klik en toen ik haar creatieve
werk zag, verscheen Stip ineens weer in mijn gedachten. Ik
vertelde het verhaal aan Maud en zij was direct enthousiast.
Maud en ik hebben een ontzettende leuke samenwerking
achter de rug. Ik ben enorm blij met het eindresultaat. Ik
zou graag meer kinderboeken gaan schrijven en werk momenteel aan ‘Paul’: een slakje dat zich nergens thuis voelt.
Daar maakt mijn dochter Sira de illustraties bij. Dat is zo bijzonder om te kunnen doen samen.”
Stip kost € 17,50 en is te bestellen via www.eefkepeeters.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...’:

St. Antoniusgilde

Wanneer ik arriveer bij het huis van Jos en Erica Verbeeten staat
Jos me al op te wachten en nemen we plaats achter in de tuin.
Aan tafel zit ik met Arno Rombouts, deken-schrijver en Jos Verbeeten, de hoofdman van het gilde.
Wat wordt bedoeld met ‘het gilde is ontwaakt’?
Het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius
Abt is een schuttersgilde, opgericht door dorpsbewoners met
toestemming van de landsheer en de kerk in 1576, ter bescherming van het dorp, altaar en haard tijdens de 80-jarige oorlog.
Het gilde viel in slaap na de grote St. Tunnisse gildedag in 1926.
Pogingen - zoals in 1977 bij het 500-jarige bestaan van de parochie - om het Gilde te laten ontwaken, bleken tevergeefs.
Jos vertelt: “Toen ik burgemeester was, kwam Pierre van de Berg
op het gemeentehuis naar me toe met een doos uit het archief.
Hierin zaten het historische gildezilver en verschillende documenten. We zijn gaan onderzoeken wie lid was geweest en of
we familieleden konden traceren. Deze mensen hebben we
benaderd, waarna op 2 november 2006 het gilde ontwaakte. In
januari 2007 werden onze gildebroeders oﬃcieel geïnstalleerd”.
Gebruiken jullie deze oude documenten nu nog?
“We werken vanuit ‘de caert’, een gildebrief waarin het huishoudelijk reglement staat vermeld. Onze huidige caert is gebaseerd
op de originale caert die dateert van 1684. Het is natuurlijk uniek
dat je zo’n document nu nog hebt, zo’n 440 jaar later. We hebben
daarbij de goeie tradities uit het verleden behouden maar aangepast aan de moderne tijd. Tegenwoordig mogen ook vrouwen
lid worden. We hebben dus gildebroeders maar ook gildezusters.
Het gilde is een hechte vereniging waarin broeder- en zusterschap de hoofdmoot is, daarnaast staat gezelligheid en inzet binnen de vereniging en voor onze dorpsgemeenschap centraal.”
Waar staat het gilde voor?
“We hebben elke donderdag een samenzijn waarbij er onder
andere wordt geoefend met vendelen en kruisboogschieten. In
januari hebben we het Antoniusfeest met een koffietafel en teermiddag, op de zondag na Sacramentsdag ons koningschieten.
We gaan zo’n twee keer per jaar naar een gildedag in onze provincie. En eens in de drie jaar naar een Europees gildetreﬀen.”
Welke rol hebben jullie in het dorp?
“Het gilde is van oudsher ter bescherming van het dorp opgericht. Nog altijd vinden wij het zeer belangrijk om een bijdrage
te leveren aan ons dorp. We werken samen met de parochie en

Tijdens het jaarlijkse ‘koningschieten’ op de Brink wordt bepaald
wie zich koning(in) van het gilde mag noemen.
met de gemeente, zoals bij Koningsdag en de dodenherdenking.
Een aantal leden is vrijwilliger op de duofiets van Op ‘t Hoogveld,
we leveren hand- en spandiensten aan de scouting en werken
rond de Kerst samen met muziekvereniging Sint Cecilia, wat een
groot succes is: elk jaar komen veel mensen rond de kersttijd onze
mooie stal bekijken. En we organiseren voor groepen middagen
waarbij er geschoten kan worden met kruisboog.”
Wat moeten wij nog weten?
“We zijn een gilde dat met name actief is met het kruisboogschieten. Dit doen we in een eigen competitie, maar we nemen ook succesvol deel aan competities in regionaal verband.
Geïnteresseerden in het kruisboogschieten zijn elke donderdagavond welkom op ons gildeterrein aan het St. Patrickpad.”
Aan welke vereniging geven jullie de pen door?
“We hebben gekozen voor onze muziekvereniging Sint Cecilia,
die jaarlijks bijeenkomsten bij onze kerststal muzikaal opluistert.”
Tradities zijn er om in ere gehouden te worden, zeker als deze
een geschiedenis vertellen. Als ik de trommels al van ver hoor
aankomen, loop ik toch altijd even de brink op. Waarom? Gewoon omdat het me toch wel een bijzonder gevoel geeft als
ik het gilde met het paard voorop zie aankomen. De traditie...
ik ben dus ook blij dat ze wakker zijn geworden in ons dorp!
Contactgegevens St. Antoniusgilde
www.sintantoniusgilde.nl | E-mail: info@sintantoniusgilde.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elke woensdag van 12 tot 18 uur in Sint Tunnis op de markt.

Hypotheek

www.harrieentoon.nl

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

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

Afleiding in coronatijd

Trots-sponsor worden of adverteren?

Dat de bewegingsvrijheid van iedereen beperkt is tijdens de coronatijd, hoeft niet te betekenen dat er ook
geen leuke mogelijkheden zijn, zowel voor jong als oud.
Een razend populaire activiteit voor kinderen is de Berenjacht. En voor ouderen is Heimwee TV een welkome
afleiding.

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!

Hoewel de kinderen intussen weer naar school gaan en meer
bewegingsvrijheid hebben, is het natuurlijk leuk om op Berenjacht te gaan. Het is de bedoeling dat kinderen zoveel
mogelijk adressen met een teddybeer voor het raam verzamelen. Ook in Sint Anthonis staat er bij veel woningen een
beer achter het glas. Had u er nog niet aan gedacht, zet ook
een beer op de vensterbank! Meer over de actie is te vinden
op Facebook (Berenjacht in NL).
Een aanrader voor ouderen en mindervaliden die meer aan
huis zijn gekluisterd, is het nieuwe TV-programma Heimwee

TV. Het programma is elke werkdag tussen 09.00 en 17.00
uur te zien op NPO 2 en bestaat uit afleveringen uit de oude
doos met onder andere populaire programma’s als ‘Ontdek
je plekje’, ‘Klasgenoten’, ‘Zeg ‘ns Aaa’, ‘Oppassen!!!’ en ‘Eén van
de Acht’.
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Omleiding in Sint Anthonis blijft tijdens de bouwvak
Omdat tijdelijke openstelling van de doorgaande weg in
Sint Anthonis tijdens de bouwvak een aantal ongewenste
consequenties met zich zou meebrengen, heeft de projectorganisatie besloten om de bestaande omleidingen
ook tijdens de periode van 25 juli tot en met 15 augustus
te handhaven. Woningen, winkels en bedrijven in het centrum blijven in deze periode wel bereikbaar.
Nadat de aannemer begin juni met de nieuwe inrichting van
de Dr. Verbeecklaan het eerste deel van de werkzaamheden in
Sint Anthonis kon afronden, zijn de werkzaamheden naadloos
doorgetrokken in de Breestraat. De straat, die al is opgebroken tot de afslag Peter Zuidstraat, wordt tot het begin van de
bouwvak verder aangepakt tot aan de afslag De Merret.

Vanaf 3 juli is de volledig vernieuwde aansluiting van de Kolonel Silvertoplaan met de Breestraat gereed voor gebruik. Autoverkeer met een bestemming aan de oostkant van het dorp
kan vanaf die datum via de Kolonel Silvertoplaan naar bestemmingen in de Dr. Verbeecklaan en zijstraten.
Fietsroute
Voor fietsverkeer richting rotonde blijft tijdens de bouwvak
en ook een aantal weken erna de bestaande omleiding intact.
Deze begint bij MFC Oelbroeck en loopt via de Jutta van Nassaulaan, Deken Molmansstraat en Oude Breestraat naar de Dr.
Verbeecklaan. Ook deze omleiding is vanuit beide zijden aangeduid met borden.
Kijk voor meer informatie op www.sintanthonis.nl/n602.

Omleidingen
In tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen de doorgaande
weg tijdens de bouwvak drie weken lang kon worden opengesteld, wordt hier in Sint Anthonis niet voor gekozen. Voor
lokaal verkeer op de provinciale weg N272 met bestemming
Sint Anthonis blijft in de bouwvak de bestaande omleiding via
Rondveld, Den Hoek en Lepelstraat gehandhaafd. Deze routing – die ook geldt ook voor verkeer in de omgekeerde richting – is met borden aangegeven. De grote omleiding voor
verkeer op de N272 dat niet in Sint Anthonis hoeft te zijn wordt
zoals bekend omgeleid via de Middenpeelweg.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is een doorlopend aandachtspunt voor de
projectorganisatie. Bij elke volgende fase in de werkzaamheden wordt gekeken naar de maximale bereikbaarheid voor
aanwonenden en bezoekers van winkels, dienstverleners
en bedrijven. De Merret, de passage naar de achterzijde van
het gemeentehuis en supermarkt Jan Linders, blijft open. De
horecabedrijven en zaken in het afgesloten wegvak van de
Breestraat blijven bereikbaar.

Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil, maar blijft de
omleiding vanwege de opgebroken weg gehandhaafd.

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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Een streep door Zandsevelddag 2020
Zoals vele evenementen kan ook de jaarlijks terugkerende Zandsevelddag dit jaar niet doorgaan vanwege de
coronacrisis.
Op 16 augustus zou de jaarlijkse Zandsevelddag gehouden
worden, maar wat de organisatie inmiddels ook al verwacht
had: zo’n dag kán gewoon niet gehouden worden door het
huidige anderhalve meter afstand-beleid. Jammer, maar helaas. Hopelijk kan buurtvereniging Zandseveld in 2021 als
vanouds weer een prachtige Zandsevelddag houden. In deze
coronatijd ruimen veel mensen hun huis op, de organisatie
hoopt dat u toch niet alle goede spullen naar de stort brengt
en ook wat spullen wilt bewaren voor de volgende editie van
de Zandsvelddag. Voor nu gaat ieders gezondheid voor. De
Zandsvelddag van 2021 staat gepland op zondag 29 augustus.

Vele spullen hebben afgelopen jaren een nieuwe eigenaar gekregen dankzij de altijd zeer drukbezochte Zandsvelddag.

Een trotse Sintunnisse mens is nooit te oud om te sporten
Terechte lofzang aan de 85-jarige Henk van Els die nog
steeds meespeelt bij badmintonclub De Remmensberg. Hij
werd al in de eerste editie van Trots Sinttunnis genoemd,
maar nu klinkt er ook een naam bij.
Op 20 oktober 2010 werd Henk van Els oﬃcieel lid. Maar hij speelde eerder ook al jaren op zondag. Henk was tot aan zijn pensioen
postbode in Sint Anthonis. Hij heeft in die hoedanigheid dus aardig wat kilometers in de benen zitten en dat zie je nog steeds te-

rug in zijn sportstijl. Henk is het levende bewijs dat leeftijd geen rol
hoeft te spelen bij het beoefenen van een sport. Naast hem heeft
de club nog enkele zeventigers binnen de gelederen. Badminton
is geen ‘flauwe’ sport: er wordt fanatiek en flink over en weer gemept. Het blijft immers een sport waarbij je probeert te winnen.
Dat er dan af en toe een shuttle in iemands oog vliegt, moet op
de koop worden toegenomen. En als dan, leeftijdsonafhankelijk,
de volgende ochtend de spieren behoorlijk wat pijn doen, dan is
het duidelijk dat er weer een lekker potje gebadmintond is.

Interesse door criminelen: ‘Je kunt maar één keer nee zeggen!’
De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe.
Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren.
Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn,
maar je loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in jouw
pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan
je pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Maar ook draai jij vaak op voor de kosten
van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroﬀen kwekerij of het drugslaboratorium. Met een beetje
pech sluit de burgemeester ook nog jouw pand. Bedenk altijd:
je kunt maar één keer nee zeggen!
Komen er mensen ongevraagd op je erf?
• Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud hoe de mensen
eruitzien.

• Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de
buren geweest?
• Overleg met de wijkagent.
• Waarschuw in de WhatsApp-groep van de buurt.
Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie via (0900) 88 44. Anoniem
melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via (0800) 70 00 of
www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen die betrekking
hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kun je ook melding doen via milieuklachten.nl. Ga er in
geen geval zelf op af!

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

