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Het spiegeltje van NIKS
We hebben het er vaak over, hier thuis. Het effect van het
spiegeltje van NIKS. Voor diegenen die er niet bij waren: tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2020 reikte het onvolprezen cabaret van NIKS aan alle bezoekers een spiegeltje uit.
Om jezelf eens in de spiegel aan te kijken en je af te vragen
of je niet wat meer voor het dorp zou kunnen betekenen.
Als tegenhanger voor het (toen!!) vele gemopper, deed NIKS
dus een beroep op iedereen om er zelf iets aan te doen.
Het lijkt erop dat dat spiegeltje en het verhaal eromheen
effect heeft gehad. Hoewel we door corona wat stil zijn gevallen in het organiseren van dingen, merken we binnen
de dorpsraad dat er veel inwoners zijn die iets willen betekenen voor ons dorp. We krijgen regelmatig aanmeldingen
om mee te doen bij nog te organiseren activiteiten. Of het
nu vrijwilligers zijn voor het MFA, voor het Brinkteam, voor

de dorpsraad zelf of de verspreiding van de Trots, het gaat
stukken makkelijker dan voorheen.
Nou, dan moet het opzetten van een Kindervakantieweek ook
van de grond kunnen komen. Heeft u hier ideeën over en wilt
u iets betekenen voor alle schoolgaande jeugd, meld u dan via
info@dorpsraadsinttunnis.nl. Lees het artikel in deze Trots maar
eens door en doe mee. Want vele handen maken licht werk
en het is ook nog eens dankbaar werk en kei leuk om te doen.
Ik ben nu al benieuwd waar NIKS op 1 januari aanstaande
mee komt.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

De Zonnebloem zoekt voorzitter

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

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

De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke organisatie, met het doel het welzijn te bevorderen van en hulp
te bieden aan langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen – vooral
diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen. Dit doet de
vereniging door inzet van vrijwilligers.
De plaatselijke Zonnebloemafdeling helpt de doelgroep met
regelmatig bezoek aan huis. Vanuit het bezoekwerk organiseert de vereniging activiteiten en vakanties, waarin de ontmoeting met anderen centraal staat.
Afgelopen jaar had voor de De Zonnebloem Sint Anthonis
een feestelijk jaar moeten zijn vanwege haar 40-jarig jubileum
maar helaas stak corona daar een stokje voor. Dit jaar staat het
jubileum op 28 september gepland. Hopelijk kan dit doorgaan
en uiteraard hoopt de Zonnebloem alle andere activiteiten
ook snel weer op te kunnen pakken.
De Zonnebloem Sint Anthonis is op zoek naar een voorzitter. In 2022 loopt de maximale zittingstermijn van de huidige
voorzitter Frans Smulders af. De Zonnebloem zoekt een betrokken en enthousiaste bestuurder die samen met de andere bestuursleden sturing kan geven aan de afdeling Sint
Anthonis. Bent u die persoon of kent u iemand die hiervoor
in aanmerking komt, neem dan contact op met Ardi van Erp
via 06-50853718.

www.vanhulstwonen.nl

www.vanhulstwonen.nl

JAN BERKVENS
Uw Miele-dealer voor advies, verkoop, garantie en reparaties
Electro World Jan Berkvens - Koorstraat 69 Boxmeer - 0485-571634
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Koninklijke onderscheiding voor Tiny Willems-Huijbers
In de vorige uitgave van Trots Sint Tunnis werden de in Sint Anthonis wonende gedecoreerden vermeld die op 26 april een
Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Fränzel hebben ontvangen. Per abuis is de vierde gedecoreerde
hierbij niet vermeld. Dit is Tiny Willems-Huijbers. Ook zij is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau en heeft de versierselen die zij kreeg opgespeld dik verdiend.
Tiny Willems-Huijbers is haar hele leven actief in de gemeenschap. Tot de geboorte van haar kind in 1966 was zij werkzaam
als lerares basisonderwijs aan de lagere school in Oploo. Daarnaast kent Oploo haar als bestuurslid van het oranjecomité en
organisator van de festiviteiten ter gelegenheid van Koninginnedag en de jaarlijkse Bevrijdingsdag in Oploo en als bestuurslid van het dameskoor Lucretia, ook in Oploo.
Al dertig jaar bezorgt Tiny maaltijden in Oploo. Tegenwoordig
bezorgt zij de maaltijden samen met haar man, die voor haar
autorijdt. Vanaf de oprichting van de Stichting Wereldwinkel
Boxmeer is Tiny als vrijwilligster werkzaam in de winkel. Zij
staat altijd klaar voor de Wereldwinkel en is regelmatig ook actief in de weekenden en op medewerkersbijeenkomsten.
Op de foto: Tiny Willems-Huijbers

Ook de editie van 2021 van ‘Op de Hoef’ is gecanceld
Ieder jaar organiseert de Sint Tunnisse tak van Team Tim het sponsorfestival ‘Op de Hoef’. De opbrengst van dit festival
gaat naar Ventoux3, die zich inzet om gelden te vergaren voor onderzoek naar hersentumoren. Maar helaas, ook dit
jaar kan het festival niet doorgaan. De tocht op de Mont Ventoux gaat vooralsnog wel door op 28 augustus aanstaande.

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 vrijwilligers

De versoepelingen komen voor ‘Op de Hoef’ net iets te laat.
Het zou in Sint Anthonis op 4 juli het eerste evenement zijn
wat weer door zou kunnen gaan, maar helaas. Het kan niet
doorgaan vanwege de diverse maatregelen die nog gelden.
Ten eerste moet iedere bezoeker kunnen laten zien dat men
volledig gevaccineerd is, of een zeer recente negatieve test
kunnen tonen. Daarnaast gaat het om handhaving, zeg maar
politieagentje spelen, met alle gevolgen van dien. Mogen die
controles zelf gedaan worden of worden uitbesteed? Dit is nog
onduidelijk. Ook moet er
een coronaplan worden
geschreven dat door de
gemeente wordt beoorPastoor
deeld. Ook dit kost tijd. En
geeft
dan nog de overige organisatorische werkzaamhetoestemming
den. Ondanks de ervaring
Tobtoernooi;
en het draaiboek is de tijd
te kort.
‘Op de Hoef’ is altijd een
“God zij dank”
gemoedelijk (klein) festival geweest, wat het ook
moet blijven. De organisatie zet weer in op 2022.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ikgavoorvers.nl
www.bloemenhuisdewingerd.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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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: John en Anja Thijssen
De duim van deze maand gaat naar het echtpaar John en Anja
Thijssen. Beide zijn al lang en op vele plaatsen actief in Sint Tunnis, maar blijven door hun bescheiden opstelling vaak op de

achtergrond. Daarom is de dorpsraad
van mening dat zij met de Duim en
een prachtig boeket bloemen best wel
eens in het zonnetje gezet mogen worden.
Anja heeft jarenlang in de ouderraad van de basisschool gezeten, was onder andere verkeersbrigadier, verzorgde de hoofdluiscontrole, zat in het sinterklaascomité en heeft jarenlang de
intocht van Sinterklaas mee verzorgd. Verder collecteert zij voor
de Goede Doelen week en verkoopt ze jaarlijks de zonnebloemloten. Verder zijn Anja en John altijd bereid om dorpsactiviteiten
en verenigingen in Sint Tunnis te sponsoren. Ook zijn zij al jaren
verkeersregelaars bij allerlei activiteiten in het dorp. John is tot
voor kort actief betrokken geweest bij DSV-Beekse Boys, waar
hij met de zaterdagveteranen een potje voetbal speelde. Anja is
op dit moment druk bezig met een groepje vrijwilligers met het
organiseren van de Lichtjestocht in december waarvoor nog
vele glazen potjes nodig zijn die onder andere bij John en Anja
kunnen worden ingeleverd.

Na een jaar weer genieten op het gezamenlijke terras op de Brink
Corona: het heeft veel afgenomen, maar het heeft mensen
ook samengebracht. Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij de
plaatselijke horeca in Sint Tunnis. Vorig jaar hebben zij de
handen ineengeslagen om een gezamenlijk terras te verwezenlijken op de mooie Brink.

thousiast. “Sint Tunnis is een relatief klein dorp, maar ook hier
laten we zien dat we groot kunnen zijn, als we maar samen
voor hetzelfde doel gaan. En dat gebeurt, met onder andere
het Tobtoernooi, ‘t Cafeetje, de 3 Burgemeesters, Friends en
het Brinkteam. De eerste stap naar de ‘Bruisende Brink’ is gezet.
Ik zeg: laat de zomer maar komen!”

Door Judith Driessen
Dit jaar is de horeca ook betrokken bij het Brinkteam, dat de
evenementen organiseert op de ‘Bruisende Brink’. Daardoor
kan iedereen ook deze zomer weer genieten op het gezamenlijke terras op de Brink. De saamhorigheid in het dorp krijgt
steeds meer vorm en dat is ook bij dit initiatief goed zichtbaar.
“Op 17 juli zal het terras op de Brink weer tot leven komen met
als start de samenwerking met The Brink Edition van het Tobtoernooi. Daarna gaan we als gezamenlijke horeca nog door
tot 28 augustus”, vertelt Jordy van Friends.
Het definitieve programma van het gezamenlijke terras hangt
af van de coronabeperkingen. “Dat we er samen weer één
groot, gezellig terras van maken is duidelijk. De match tussen
de verschillende uitbaters onderling is fantastisch, waardoor
we tot mooie dingen samen kunnen komen”, vertelt Jordy en-

Gezelligheid op het gezamenlijke terras afgelopen zomer.

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

www.sommers-installatietechniek.nl

••

•

GRAFISCH ONT WERP
I L LU S T R AT I E S
D R U KW E R K
C R E AT I E V E C A D E AU TJ E S

•

MIKS® | Karin van de Wardt
Grotestraat 36 | 5841 AB Oploo
www.dejuistemiks.nl

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Stevensbeekseweg 4A

5845 ER Sint Anthonis

T. 0 4 8 5 - 32 52 59 M. 06 - 13 06 70 41
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Broadway in Sint Tunnis
Nu de centrumplannen van Sint Anthonis vastere vormen
aannemen is een kritische bijdrage nuttig. Vooropgesteld dat
het centrum van Sint Anthonis nieuwe impulsen nodig heeft
en de Brink als uitnodigende groene oase daar deel van uitmaakt. Het uitgangspunt blijft een dorpsvisie met maximaal
drie bouwlagen in een gebouw. Stel dat het smalle gedeelte
van de Breestraat aan beide zijden van hoogbouw van vier
verdiepingen wordt voorzien, dan ontstaat een stedelijke indruk en wordt de Breestraat inderdaad een soort Broadway.
Wat de verkeersveiligheid betreft bij de in- en/of uitrit van de
nieuwe supermarkt aan de Breestraat zijn er twijfels. Bekend
is dat bij de uitrit het verkeer vanuit de oostelijke richting door
een flauwe bocht amper goed zichtbaar is. Komt daar ook
verkeer uit de tegenoverliggende Henri Dunantstraat, dan
wordt het een gevaarlijk kruispunt. Mijn inziens zou men al-
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leen inkomend verkeer naar de supermarkt via de Breestraat
laten rijden en het uitgaande verkeer via de nieuwe weg naar
de Peter Zuidstraat. Probleem is dat daar ook de route van de
schoolgaande jeugd loopt en een extra breed pad voor deze
kinderen mogelijk is.
Op de Brink komt de muziekkiosk om de aantrekkelijkheid in
het centrum van het dorp te verhogen. Dat kan en eventueel
met een derde terras van een Grand (Kunst)Café in de hal van
het huidige gemeentehuis. Maar wel beseffend dat zo’n kiosk
90% van de tijd leeg staat bij een planning van 36 dagen in
gebruik. Een goede mobiele kiosk met alle technische voorzieningen zou mijn voorkeur hebben.
Het plan voor de waterpartij halverwege de groene grasvlakte
is intussen vervallen. De eenheid van de grasvlakte op de Brink
richting het kerkpad achter de kerk dient juist gehandhaafd te
worden voor allerlei Brinkfestiviteiten.
De plaatsing van bomen achter de kerk is niet verstandig,
want in het priesterkoor van de parochiekerk zijn vijf gebrandschilderde ramen van de beroemde glazenier Henri Jonas
(1878-1944) te zien en deze vensters hebben juist zonlicht nodig om het effect voor de bezoekers optimaal te laten zijn.
Kortom: een gesprek tussen de stedenbouwkundigen uit Amsterdam en inwoners van Sint Tunnis is hard nodig.
mama

Nationale Buitenspeeldag op de Brink was een groot succes
De buitenspeeldag op 9 juni op de Brink in Sint Tunnis was
zeer geslaagd. De klimpalmbomen, de mobiele klimrots, de
Mission Impossible lasertrailer, de 17 meter lange hindernisbaan en de drie luchtkussens werden druk bezocht.
Rens en Famke - stagiaires van Rongen Aktief - hadden met
Frans Rongen een goede organisatie neergezet. Samen met
enkele leden van de dorpsraad en de vele andere stagiaires,
vrijwilligers en medewerkers is een geweldige dag georganiseerd met ook nog eens volop zon en een gezonde traktatie
die door de Jan Linders was gesponsord.
De eerste groep bestond uit 100 kinderen van groep 1 tot en met
4. Zij waren van 14.30 tot 15.30 uur actief en wisselden elk kwartier
van onderdeel. Aan het einde mochten zij in een kring de middag afsluiten. Vele kinderen hadden hun kleurplaat uit de Trots
Sint Tunnis ingeleverd. Daaruit werden drie winnaars gekozen:
Lois Althuizen (1e), Julie van den Dungen (2e) en Elin Couwenberg
(3e). De derde en tweede prijs was een cadeaubon ter waarde
van 20 euro van de Dorpshop, gesponsord door de Dorpshop en
de dorpsraad. De winnaar kreeg een heerlijke slagroomtaart die
gesponsord was door de dorpsraad en de Bakkertjes. Ook bij de
ongeveer 100 kinderen van groep 5 tot en met 8 waren deze prijzen met de kleurwedstrijd te winnen. De winnaars in deze groep

waren Jenna Kuenen (1e), Stan Kuenen (2e) en Mirle Rijkers (3e).
De dorpsraad bedankt iedereen die betrokken was bij deze
sportieve, zonnige en drukbezochte dag. Extra dank gaat ook uit
- mede namens Rongen Aktief - naar alle ouders die hun vertrouwen in de organisatie hebben laten zien door de jongste kinderen alleen op de Brink ‘achter te laten’. Ook dank aan de ouders van
de ‘oudste’ kinderen en de kinderen zelf voor hun sportieve en
respectvolle deelname. Zonder ‘het wakend oog’ van de ouders
hebben de kinderen elkaar laten klimmen, glijden, stoeien en elkaar de ruimte gegeven om samen plezier te maken.

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...’:

Buurtbusvereniging Sint Anthonis

Kwizzut gaf de pen door aan Buurtbusvereniging Sint Anthonis. Ik
reis af naar de Peelkant, naar Marius Janssen en zijn vrouw Annie,
waar we ook hartelijk worden ontvangen door de hond Max en
met koffie. Aan tafel zit ook de man die mij op deze wereld heeft
gezet: Piet Driessen.
Buurtbusvereniging Sint Anthonis: waarom werd deze
vereniging opgericht?
“De provincie en BBA hadden het doel om beter openbaar vervoer te organiseren in de afgelegen gebieden. Mensen hadden om diverse redenen geen eigen vervoer.”
Dus de Provincie heeft de vereniging opgericht?
“Nee”, zegt Marius, “de Provincie heeft de BBA in 2000 verzocht
om in het dorp vrijwilligers te regelen en om een buurtbusvereniging op te richten. Men is in 2000 direct met een bus en
één lijn gaan rijden. Er was alleen een lijn naar Venray, pas in
2003 werd de vereniging officieel opgericht.”
Heeft Arrivia nog steeds een rol?
“Arriva verzorgt eigenlijk alles: materieel, brandstof en de samenstelling van de routes. Meestal geven zij ook de omleidingen door, maar we zorgen zelf ook voor korte lijntjes met de
gemeente. Wij regelen zelf de chauffeurs.”
Kan iedereen chauffeur worden?
“Je moet tussen de 18 en 78 jaar zijn, een autorijbewijs hebben
en een proefrit met een bestuurslid maken om te kijken of je
de bus kunt besturen. Je rijdt dan een paar keer de route mee
met een ervaren chauffeur en dan mag je de buurtbus gaan
rijden. En natuurlijk op een vaste dag, van maandag tot en met
vrijdag, vier uren per dag beschikbaar zijn. We rijden in drie
vaste diensten per dag. In het weekend rijden we niet.”
En hoe maak je gebruik van de buurtbus?
“Je kunt reizen op dezelfde manier als dat je in al het openbaar
vervoer binnen Nederland reist. Met een OV-Chipkaart. Ook
kun je in de bus een dag- of rittenkaart kopen. Wel met de pin
betalen”, zegt Piet lachend.
Wat moeten we nog weten?
“We zijn een hechte groep vrijwilligers, je moet van elkaar op
aan kunnen, een rit van iemand overnemen. Maar ook het sociale aspect is erg belangrijk”, vertelt Piet. “Als buurtbuschauffeur ben je altijd omringd door mensen. Schoolgaande jeugd,

De buurtbussen worden gereden door vrijwilligers.
mensen met een beperking (wij kunnen ook rolstoelvervoer
doen), maar ook degene die, als enige uitje, haar boodschappen elke week met de bus doet.”
“Onderling met de chauffeurs hebben we een hechte band en
dat is ook wel te merken op onze uitstapjes”, zegt Marius. “We
organiseren drie keer per jaar een activiteit voor de chauffeurs
en hun partner, dat wordt gefinancierd door onze reclamesponsors en Arriva. We hebben geen financieel belang, maar zijn vrijwilligers bij de buurtbusvereniging. We hebben wel een sociaal
belang: de buurtbus verbindt mensen onderling.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij willen de pen graag doorgeven aan Buurtvereniging de
Leugenstert. Vaak verbinden verenigingen mensen met het
dorp. Maar een buurtvereniging verbindt mensen in hun eigen buurt, in feite net zo belangrijk, vinden wij.”
De maandagmiddag is voor pap heilig want dan moet hij buurtbus rijden. Ik begrijp nu beter waarom hij het zo mooi vindt. De
chauffeurs zijn graag onder de mensen, maar wat is het fijn als je
dat kunt combineren met een dienstverlening. Dan snap ik dat je
op maandagmiddag niks kunt plannen. Mooi dat deze mensen
hun vrije uren zo invullen voor de gemeenschap.
Contactgegevens Buurtbusvereniging Sint Anthonis
mariusjanssen@gmail.com

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

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

Coaching en workshops
om jezelf te kunnen zijn

YORT
yoga sport

in Boxmeer

in St. Anthonis

Ans van Summen
P R A K T I J K

www.ansvansummeren.nl

www.harrieentoon.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl
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Koningschieten op 4 juli op het gildeterrein aan De Hoef
Elk jaar schieten de leden van het St. Antoniusgilde om de
koningstitel. Oorspronkelijk had het dit jaar plaats moeten vinden op 6 juni op de dorpsbrink. In verband met de
coronamaatregelen kon dit net als vorig jaar helaas niet
doorgaan. Omdat het gilde goede hoop had op versoepeling van de maatregelen is vorige maand besloten het
koningschieten voorlopig uit te stellen.
Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld, maar nog
altijd is het organiseren van het koningschieten op de Brink
een lastige uitdaging. Het koningschieten op de Brink is
formeel namelijk een evenement en daarvoor gelden nog
veel strenge regels. Daarom is besloten dit jaar het koningschieten niet op de Brink te organiseren, maar uit te wijken
naar het eigen gildeterrein aan De Hoef (St. Patrickpad). Het
koningschieten zal nu plaatsvinden op zondagmiddag 4
juli. Op het eigen gildeterrein kan het gilde de regels voor
sportwedstrijden hanteren. Die bieden meer mogelijkheden om eindelijk, na twee jaar, het koningschieten weer te
kunnen organiseren.
De wedstrijd zal op 4 juli beginnen om ongeveer 13.00 uur.
De eerste schutter die het laatste stuk van de vogel naar

beneden weet te halen, is het komende jaar de gildekoning
van Sint Tunnis!

De vogel mag eindelijk weer de lucht in voor het koningschieten.

De heemkundevereniging over...:

De Breestraat en de Breestraat
In Sint Tunnis hebben we twee Breestraten: de ene is de Oude
Breestraat en dan moet de andere wel de Nieuwe Breestraat
zijn, zou je denken. Maar die heet gewoon: ‘Breestraat’. Lekker
verwarrend! Dus ja, waarom hebben we twee Breestraten?
Daarvoor moeten we terug in de geschiedenis.
Van de vroege historie van Sint Tunnis is weinig bekend. Wel kunnen we veronderstellen dat ons dorp in de Middeleeuwen is ontstaan als een nederzetting van veehouders die hun kuddes koeien,
geiten en schapen onder leiding van een herder lieten grazen in
de gebieden rondom. Elke morgen gingen er een of meerdere herders met al het vee naar buiten het dorp en ’s avonds kwamen ze
weer terug naar het veilige dorpsplein. Buiten het dorp overnachten was niet mogelijk vanwege het grote gevaar van wilde dieren,
geesten en dwaallichten. Een ander woord voor kudde is heerd en
deze dagelijkse gang wordt de heerdgang genoemd.
Je kunt je voorstellen dat de paden vanaf het dorpsplein waar
elke dag het vee liep groter en breder werden dan de andere
paden en wegen waar zelden vee voorbijkwam. Zodoende
werden deze wegen Groote Straat of Breede Straat genoemd
en soms liepen de benamingen door elkaar. In de tijd voordat
er officiële straatnamen waren, werd de huidige Breestraat
daarom ook wel Grootestraat genoemd. Dus over die beide

Breestraten zal vroeger dagelijks vee gelopen hebben. En vermoedelijk ook over de huidige Peter Zuidstraat.
Als we op het kaartje (uit 1832) naar beide Breestraten kijken,
zien we resten van deze oude structuur. We zien ook dat op
een punt, ter hoogte van Van Tits, de huidige Dr. Verbeecklaan
zich splitste in de Oude Breestraat en de Breestraat. De Oude
Breestraat was toen geen stille zijstraat, maar een belangrijk
doorgaand pad. Dit pad liep tot de huidige Peter Zuidstraat,
waar het zich in zeven armen splitste richting de verschillende
weidegebieden. Eeuwen later kon verkeer dat Sint Tunnis binnenkwam via de Oude Breestraat rechtstreeks door naar ’t
Leker of verder.
Rob Ermers en Harry Peeters, werkgroep Toponiemen,
Heemkundevereniging Sint Tunnis in Oelbroeck

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

Juli 2021 | nr 16

13

Gemeente roept op zelf te checken of je loden leidingen hebt
Er is al veel over gezegd en geschreven: loden waterleidingen. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los en die
komen in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Daarom stuurt de gemeente alle bewoners die in een huis wonen van voor 1960 een brief. Daarin staat hoe je zelf kunt controleren of er loden leidingen zijn.
Er is niet zomaar voor het jaar 1960 gekozen. Vanaf dat jaar was
het namelijk verboden om nog langer loden waterleidingen
aan te leggen. Hoeveel woningen nog loden waterleidingen
hebben, is niet bekend. In Nederland zijn er naar verwachting
nog zo’n 200.000 huizen zijn met loden waterleidingen.
In 2019 is er een rapport verschenen van de Gezondheidsraad
waarin staat dat ook lagere concentraties lood gevaarlijk zijn
voor de gezondheid. Dit heeft ertoe geleid dat het nu meer in
het nieuws is. Voor jonge kinderen kan het invloed hebben op
de hersenontwikkeling. En bij volwassenen zijn de effecten die
bekend zijn extra risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.
Watertest
De gemeente roept dus nu bewoners van huizen van voor

1960 op om te controleren of er loden waterleidingen in huis
aanwezig zijn. Je kunt kijken bij de watermeter of daar nog loden leidingen zichtbaar zijn. Maar het is niet altijd zichtbaar
waar nog restanten van loden leidingen zitten. Ze kunnen
bijvoorbeeld in de muur ingebouwd zijn. Dan kun je een watertest bestellen waarmee je kunt aantonen of er wel of geen
lood in het water aanwezig is. Laat de test wel doen door een
geaccrediteerd bedrijf.
Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het
vervangen van de loden leidingen. Een te hoog loodgehalte
is namelijk een gebrek dat de verhuurder moet herstellen. Als
de verhuurder dit niet doet kan een huurder naar de huurcommissie of de rechter. Kijk voor meer informatie ook op www.
milieucentraal.nl/lodenleidingen.

Beweegpark op het Zandseveld is geopend
Het Beweegpark aan het Zandseveldpad is geopend. Het is
bedoeld voor iedereen die van sporten en bewegen houdt.
Vanuit het project Leefbaarheid Vitale Kernen heeft buurtvereniging Zandseveld dit initiatief kunnen realiseren.
Binnenkort zal er nog een officiële opening plaatsvinden. De
datum hiervan wordt te zijner tijd bekend gemaakt in de Trots
Sint Tunnis en op de Facebookpagina ‘Beweegpark Zandseveld’. Na de officiële opening start er ook een gratis begeleidingsprogramma met deskundige trainers. Ook hiervan
worden de dagen en tijden nog bekend gemaakt op de Facebookpagina. Op het Beweegpark staat een bord met uitleg
over de toestellen, die tevens met een QR code te scannen is.
Heel veel sportplezier voor jong en oud gewenst!

ChristenUnie Land van Cuijk zoekt kernvertegenwoordiger
In de nieuwe fusiegemeente ‘Land van Cuijk’ zullen 37 raadsleden 33 kernen vertegenwoordigen. Omdat de ChristenUnie
gelooft in het belang van zorg voor elkaar binnen kleinere of
grotere leefgemeenschappen, vindt zij het belangrijk om ook
voor haar lokale afdeling uit elke kern iemand te hebben als
contactpersoon voor de thema’s die binnen de eigen leefkern
spelen en die de aandacht nodig hebben van de gemeentepolitiek. Wat de ChristenUnie betreft hoeven dat niet altijd alleen de grote thema’s te zijn, zoals bouwprojecten, maar wil de
partij vooral ook oog en aandacht hebben voor het menselijke,

individuele leed. Wilt u iets doen met uw geloof, dat wil zeggen
handen en voeten geven aan de opdracht die iedereen heeft
om voor elkaar te zorgen, binnen het gezin, binnen de familie,
in de buurt of in het dorp en wilt u met de ChristenUnie de signalen uit uw leefgemeenschap delen zodat de partij deze binnen de gemeentelijke politiek onder de aandacht kan brengen?
Meld u dan aan als kernvertegenwoordiger voor de ChristenUnie. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar secretaris@
landvancuijk.christenunie.nl. Als u vragen hebt kunt u ook bellen naar 0478-630585.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl

www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthoni

De Dorpsv
er
helpen je binders
graag!
www.samensintanthonis .nl
Email: contact@samensintanthonis.nl

Trots-sponsor worden of adverteren?
Draag 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!

De Week van de Goede Doelen gaat door!
Nu de versoepelingen rond de coronamaatregelen in
snel tempo in gang zijn gezet, durft de organisatie van
de Week van de Goede Doelen Sint Anthonis het aan om
deze week in september te organiseren.
Na drie keer uitstel staat de actie nu gepland tussen 8 en 15

september 2021. Gooit een nieuwe variant van het coronavirus geen roet in het eten, dan komen de collectanten in die
week graag bij u aan de deur om de door u ingevulde envelop
- die u eerder in uw brievenbus aantreft - in ontvangst te nemen. Mochten er nog ontwikkelingen zijn rond de organisatie
van de actie, dan wordt dit via de media gecommuniceerd.
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Ook een bouwweek in Sint Tunnis!
Jaloers keek de jeugd van Sint Tunnis sinds de jaren ’90
naar dorpen in de regio. Kinderen aldaar bouwen traditiegetrouw de mooiste houten huizen, forten, en kastelen in
de zomervakantie. Sint Anthonis moest enkele decennia
zonder doen, maar die tijd is voorbij!
Op initiatief van de dorpsraad is een groep inwoners aan de slag
gegaan om een echte Sint Tunnisse bouwweek te organiseren.
Alle Sint Tunnisse kinderen van de basisschoolleeftijd (groep 1
tot en met 8, ook de kinderen die naar speciaal onderwijs gaan)
mogen gratis meedoen. Op 1, 2 en 3 september gaat het gebeuren, zet het in de agenda! Meld je kinderen aan vóór 31 juli
door de QR-code met de camera van je telefoon te scannen. Je
krijgt dan een link naar het inschrijfformulier in beeld.
De initiatiefnemers zijn op zoek naar meer inwoners die tijdens
de drie dagen (of een deel van de drie dagen) hun handen uit
de mouwen willen steken. Meld je aan om ook te komen helpen! Ook dit kan via de QR-code. Bij vragen kun je een e-mail
sturen naar bouwweek@gmail.com.
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Column | Biblioplus

E-Books
Wat een weelde, we kunnen weer vakantieplannen maken. Weliswaar is het goed opletten of onze bestemming
groen, geel, oranje of rood is gekleurd, maar dat nemen
we op de koop toe. Er op uit, dat willen we.
Struinen door de duinen, zwemmen in zee of klimmen in
de bergen, soms met de tong op je schoenen. Om dan na
een uitputtend dagje - het is immers vakantie - met een
verfrissend drankje neer te vallen in hangmat of luie stoel
en te verlangen naar een boek.
Thuis heb je nog een hele stapel boeken liggen die je wilt
lezen, maar om die nu allemaal mee te nemen! Lieve hemel, de rugzak weegt al kilo’ s en de koffer is al bomvol. Wil
je die dicht krijgen dan moet je erop gaan zitten.
Maar er is een oplossing: Het E-book. Een boek dat je kunt
lezen op je tablet, E-Reader, iPad of zelfs telefoon. Wie
heeft die tegenwoordig nu niet bij zich!
Hoe je die verhalen op die apparaten krijgt, koud kunstje.
Ga naar de website van de bibliotheek. Ben je lid van de
bieb dan kun je het zelfs online regelen. Keuze genoeg, romans, literatuur, thrillers, noem maar op.
Kom je er niet uit, of ben je nog geen lid, loop dan even
de bieb op de Remmensberg binnen. Daar geven ze je alle
uitleg die nodig is. Fijne vakantie met veel leesplezier!
E.V.

Twee nieuwe leden van Dorpsraad Sint Tunnis stellen zich voor
In de vorige uitgave van Trots Sint Tunnis stelden de eerste twee nieuwe leden van Dorpsraad Sint Tunnis zich
voor: Emiel Jansen en Peter Willems. Maar de club is nog
verder uitgebreid. In deze uitgave stellen Henk Schreurs
en Frans van Tilborg zich aan u voor!

werk gedaan bij diverse verenigingen in het dorp en wil me nu
graag in de dorpsraad in gaan zetten om de kwaliteit van leven
in ons mooie dorp te verbeteren.”

Henk Schreurs
“Na mijn studie bracht het werk mij naar Boxmeer en zijn we
ruim dertig jaar geleden in Sint Anthonis komen wonen. Een
dorp met veel energie. Nu ik wat meer tijd begin te krijgen,
hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling
van Sint Tunnis. De eerste bijeenkomsten van de dorpsraad
geven al veel energie en er is erg veel in beweging op dit moment. Het is mooi om daaraan bij te mogen dragen.”
Frans van Tilborg
“Ik ben Frans van Tilborg, geboren en getogen in Sint Tunnis
(op vier jaar Beuningen na). Na jaren in diverse functies in de
kwaliteits- en procesbeheersing ben ik momenteel werkzaam
bij Bolsius Boxmeer als kwaliteitsmanager. Ik heb vrijwilligers-

Henk Schreurs.

Frans van Tilborg.
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Vrijwilligers Sint Cecilia weer
aanwezig bij oudpapiercontainer
Muziekvereniging Sint Cecilia heeft besloten dat de papiercontainers door de versoepeling van de coronamaatregelen op de periodieke locaties weer bemenst worden.
Ook bij de permanente containers bij Boerderijwinkel
Verdaasdonk zullen weer vrijwilligers aanwezig zijn.
Papier brengen kan bij:
- Remmensberg in Sint Anthonis (elke zaterdagochtend
tussen 9.00 en 12.00 uur)
- De Stippent te Ledeacker (laatste zaterdag van de maand
tussen 9.00 en 12.00 uur)
- Boerderijwinkel Verdaasdonk aan de Stevensbeekseweg
(van maandag t/m zaterdag tijdens openingstijden winkel)
Goed om te weten: Het vaste rondje op woensdagochtend zal
niet meer gereden worden door de vrijwilligers. Muziekvereniging Sint Cecilia hoopt dat u uw papier op bovengenoemde
locaties zelf kunt komen brengen. Breng het papier zoveel
mogelijk gebundeld (en zonder afval). Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Activia klaar voor een nieuw seizoen
Volleybalvereniging Activia heeft er veel zin in om na de vakantie de Activiahal weer in te gaan. Vanwege corona is de
club de afgelopen seizoenen creatief omgegaan met (buiten)trainingen, activiteiten, communicatie en afspraken.
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen is onder andere de
technische commissie druk bezig met het indelen van de
nieuwe teams. Met vijf recreantenteams, ruim 50 mini’s tot 12
jaar, drie jeugdteams, acht damesteams en twee herenteams
gaat Activia na de zomer de competitie in. De sponsorcommisie zoekt contact met alle sponsoren en voor de ‘vrienden
van Activia’ hebben zij nieuwe vrienden, die jaarlijks financieel
ondersteunen, weten te vinden. De Activiateitencommissie
brainstormt over de seizoensopening op zondag 12 september. Het bestuur denkt met de commissies mee, faciliteert en
overlegt met gemeente, FAST, Oelbroeck en het Pinkstertoernooi. Activia is vooral trots en blij dat iedereen elkaar weer wekelijks tijdens de trainingen of vanaf de start van de competitie
gaat ontmoeten!
Wil je eens meetrainen of wil je iets anders voor Activia betekenen? Bezoek dan www.activia.tv en neem contact op.

Hypotheekadviseur Gerard Strijbosch geeft persoonlijk advies
Gerard Strijbosch is geboren en getogen in Sint Tunnis en inmiddels alweer lange tijd inwoner van Oeffelt. In 2017 is
hij zijn eigen onderneming gestart: Strijbosch Hypotheek Advies. “Ik werk nu vier jaar voor mezelf en dat bevalt me erg
goed. Ik heb genoeg ervaring op zak.”
Na het afronden van de HAVO ging Gerard Strijbosch in militaire
dienst waar hij extra een opleiding Hypotheken en Verzekeringen
volgde. Vervolgens heeft hij bij een makelaarskantoor gewerkt en

daarna een lange tijd bij de Rabobank in Sint Tunnis en bij ING.
Gerard en zijn vrouw Marjan wonen nu zo’n 23 jaar op de Velgert
in Oeffelt met hun zoons Rien en Ben. Aangezien Gerard sinds
1987 financieel adviseur is en de vereiste vakdiploma’s in bezit heeft, besloot hij in 2017 voor zichzelf te beginnen onder de
naam Strijbosch Hypotheek Advies.
Gerard biedt hypotheekadvies en hypotheekbemiddeling. Hij
bemiddelt voor circa dertig verschillende banken en geeft advies
aan zijn klanten. Dit advies is altijd persoonlijk, aangezien iedere
klant andere wensen heeft. Gerard combineert de wensen van
zijn klant met zijn eigen advies. Persoonlijke aandacht voor de
klant en een dossier van A tot Z afwerken zijn een van zijn speerpunten. “Ook geef ik verzekeringsadvies en testamentadvies en
zorg ik voor afhandeling en beheer hiervan. Door vanuit huis te
werken kan ik de kosten zo laag mogelijk houden. Het liefst ga ik
bij de klant thuis langs voor de afspraken. Ik vind het belangrijk dat
mijn klanten ook écht begrijpen wat ze ondertekenen. Daarom
heb ik meestal meerdere afspraken per klant om hen alles duidelijk uit te leggen. Ik vind communicatie en duidelijkheid enorm
belangrijk om op die manier de zorgen bij de klant te kunnen
wegnemen”.
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Trots Sint Tunnis start in deze editie met de serie ‘Wonen in Sint Anthonis’. In de serie worden veel aspecten van het wonen in ons dorp
belicht, zoals een huis kopen, huren, bouwen en verbouwen. Aan het woord komen gemeentelijke projectleiders, makelaars en verhuurder
Mooiland. In deze eerste aflevering een actuele stand van zaken over het woningenbestand, de verhouding koop- en huurwoningen en
de lopende en verwachte woningbouwplannen.

Wonen in Sint Anthonis - Deel 1

Het huidige woningbestand en nieuwbouwplannen
Wie de afgelopen jaren een rondje door Sint Anthonis maakte, kon met genoegen vaststellen dat er volop wordt gebouwd. De bouwactiviteiten staan in schril contrast met pakweg tien jaar geleden, toen de woningbouw ‘muurvast’ zat.
Er wordt doorgepakt en er zit nog meer in het vat, want er staat nog een aantal plannen op stapel.
Door Henny Lenkens
Actuele woningbestand
In 2020 telde Sint Anthonis volgens het CBS 4.145 inwoners.
Deze plaatsgenoten woonden vorig jaar op 1.609 adressen,
wat neerkomt op ruim 2,5 bewoner per huis. Op het cirkeldiagram linksboven is te zien dat in Sint Anthonis 1.142 particuliere woningen staan (71%), tegenover 467 huurwoningen
(29%). Hiervan is met 306 huurwoningen het grootste deel in
handen van huurcorporatie Mooiland.
Uit het cirkeldiagram linksonder valt af te lezen dat van de
1.609 woningen in ons dorp het overgrote deel (86%) eengezinswoningen zijn, terwijl 14% meergezinswoningen zijn.
Gemeentelijk beleid
Het college van B&W van Sint Anthonis zet in op uitbreidingsplannen in alle kernen, met voldoende differentiatie voor ouderen (levensloopbestendig) en jongeren. In 2020 stelde de
gemeenteraad ook voor het dorp Sint Anthonis grondexploitaties vast, die de basis vormen voor woningbouwplannen.
Het betreft de plannen Drieskens II fase 2 en 3. Verder werd
voor de grondexploitatie Oelbroeck een aanpassing gedaan.
De eerder ingezette ontwikkeling van de locaties Op de Beek
en Hanenspoor wordt naar verwachting in 2021 afgerond.
De gemeente bezit zelf geen huurwoningen, maar laat dit over
aan particuliere verhuurders en aan de woningcorporatie Mooiland. De corporatie verhuurt vooral aan mensen met een lager
inkomen of met een bijzondere woonvraag. Vorig jaar heeft de
gemeente prestatieafspraken gemaakt met Mooiland, met als
doel de voorraad aan sociale huurwoningen uit te breiden. Voor
11 levensloopbestendige/sociale huurwoningen in het plan Op
de Beek is een vergunning aangevraagd. Mogelijk, maar nog
niet zeker, is de bouw van 10 tot 20 sociale huurwoningen in
het plan Lange Loop en 8 tot 10 in het plan Peelkant-Oost.
Plangebieden
In het plan Hanenspoor kocht vorig jaar een projectontwikkelaar
grond van de gemeente, voor de bouw van 9 woningen. De eerste woningen zijn opgeleverd en verkocht. Twee kavels op Hanenspoor zijn door gemeente zelf verkocht, er resteren er nog
twee. In het plan de Sprenkel/Op de Beek is na de grondverkoop

Cirkeldiagrammen van de woningvoorraad en verdeling van
woningen in Sint Anthonis in 2020. (Bron: www.allecijfers.nl)
vorig jaar ruimte voor 9 halfvrijstaande woningen. Binnen een
ander deel van dit plan kunnen na de grondtransactie 11 huurwoningen worden gerealiseerd.
De woningbouw in het plan Oelbroeck (voormalig voetbalveld)
hangt samen met de nieuwbouw van supermarkt Jan Linders aan
de Breestraat. Boven de nieuwe winkel komen 14 huurappartementen. De gemeente voert onderhandelingen met een projectontwikkelaar voor de bouw van tussen de 20 en 25 woningen.
Zowel voor fase 2 als voor fase 3 van Drieskens II is de grondexploitatie vastgesteld. B&W verwacht dat het bestemmingsplan
van beide projecten na de zomervakantie bij de gemeenteraad
kan worden aangeboden.
Niet onbelangrijk zijn twee andere initiatieven, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Zo ligt er een plan voor de
omzetting van de begane grond van de voormalige supermarkt
Emté naar vier appartementen en één grondgebonden woning.
Een bijzonder groot project is Peelkant Oost. Op het gemeentelijk terrein, waar nooit bedrijvigheid van de grond kwam, wil
de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte 69 woningen
realiseren. Het college verwacht het bestemmingsplan na de
zomervakantie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden.
(Bron: Begroting gemeente Sint Anthonis 2021)
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Lezerspost!
Wilt u iets delen met de lezers van Trots Sint Tunnis? Dat kan in de rubriek ‘Lezerspost’! Het kan gaan om een geboorte, huwelijk, overlijden of een andere gebeurtenis, maar ook zomaar een mooi, leuk, verrassend of ontroerend moment of een bijdrage over een actueel
onderwerp. Stuur een e-mailtje met uw berichtje (houd het kort en bondig) en eventueel foto naar redactie@trotssinttunnis.nl. De
redactie plaatst uw bijdrage dan (indien geschikt voor plaatsing) in deze rubriek!

In herinnering
Een geweldige voorzitter, een man met visie en een groot
hart voor onze vereniging: Theo Kroot, oud-voorzitter van
Muziekvereniging Sint Cecilia is op 29 april 2021 van ons
heengegaan. Theo was voorzitter van onze vereniging van
mei 1979 tot 2001.
Theo had geen achtergrond in de blaasmuziek, maar was
een gepassioneerd muzikant, onder andere als accordeonist. Hij was een man met visie en heeft onze vereniging
een stevig fundament voor de toekomst gegeven. Naast
het oprichten van het Opleidingsorkest, heeft hij veel bijgedragen aan de organisatie van de oud papier inzameling
en ons financieel beleid.
Ook na 2001 bleef Theo als vrijwilliger nog jarenlang actief
en betrokken. Voor zijn talloze bijdragen en vrijwillige inzet

werd Theo geridderd en benoemd tot Erelid van de muziekvereniging.
Wij bedanken zijn vrouw Riet, kinderen en kleinkinderen
voor de donaties aan ons instrumentenfonds!
Bestuur en leden Muziekvereniging Sint Cecilia

Tuintje
Welke tuinliefhebber heeft er belangstelling voor een stukje particuliere grond aan Den Vogelscamp, om een tuintje
aan te leggen op het zuidwesten? Het terreintje is 80m²
groot en heeft een vrije toegang.
Heeft u interesse? Telefoonnummer bij de redactie bekend:
redactie@trotssinttunnis.nl.

Opening natuurspeeltuin Scouting Sint Patrick
Op zaterdag 12 juni is de natuurspeeltuin bij Scouting
Sint Patrick officieel geopend door wethouders Bellemakers en Poel. De natuurspeeltuin is met vereende krachten gebouwd door de vele vrijwilligers van de scouting.
De natuurspeeltuin is een mooi initiatief, gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen. Een grote groep kinderen
kan hier veel speelplezier beleven. Want de speeltuin is niet
alleen bedoeld voor leden van de scouting, ook kinderen
uit de buurt zijn van harte welkom er te komen spelen.
De natuurspeeltuin is mogelijk gemaakt met een subsidie
vanuit de Vitale Kernen, voor projecten die een positieve
invloed hebben op de sociale samenhang in de dorpen.
Van links naar rechts: wethouder Huub Bellemakers, Emiel Jansen
(voorzitter Scouting) en wethouder Rob Poel.

Reisinformatie buslijn 23

Zomertoer Sint Cecilia

Op zaterdag 10 juli vinden er werkzaamheden aan de Deurneseweg plaats. Hierdoor zal buslijn 23 tijdelijk niet in de kernen
van Oploo en Sint Anthonis komen.
Kijk voor actuele reisinformatie ook op www.ov9292.nl.

Op zondag 18 juli organiseert Muziekvereniging Sint Cecilia een
zomertoer. Verschillende orkesten van de club maken muziek
op een aantal locaties in Sint Tunnis. Houd de website en social
media van de vereniging in de gaten voor de tijden en locaties!
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Sint Anthonis dingt mee naar toegankelijkheidsprijs
In het laatste jaar van zijn bestaan dingt de gemeente Sint Anthonis mee naar de eervolle titel ‘Meest toegankelijke
gemeente van Nederland’. Het is een digitale verkiezing om gemeenten te belonen voor hun inzet om mensen met een
beperking of chronische ziekte mee te laten doen. Met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis (PGSA) als prettige
aanjager werkt Sint Anthonis al 15 jaar aan een toegankelijke samenleving voor iedereen.
Door Henny Lenkens
De toegankelijkheidswedstrijd werd in 2016 ingesteld door
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), nadat Nederland het VN-Verdrag Handicap had ondertekend. Doel hiervan is om gemeenten te stimuleren om letterlijk en figuurlijk
drempels weg te nemen. Om stappen te zetten werden zes
levensdomeinen aangewezen: onderwijs en ontwikkeling,
thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid en ondersteuning.
Vanwege de grote expertise en vele successen heeft de gemeente de hulp ingeroepen van het PGSA. De afgelopen
15 jaar heeft het platform veel successen geboekt voor de
gehandicapte medemens, zoals drempelvrije openbare gebouwen en supermarkten. De gemeente en dorpsraden maken graag gebruik van het advies van PGSA, bijvoorbeeld bij
nieuwbouwplannen of de aanpassing van wegen.
Herman Peters en Corrie Schilderink, bestuursleden van
PGSA, hebben over enkele levensdomeinen korte films gemaakt, welke zijn aangeboden bij de organisatie van de toegankelijkheidswedstrijd. Binnenkort biedt Sint Anthonis ook
een film aan over de door werkgroepen en PGSA aanbevolen
aanpassingen aan de N602, de weg die Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij doorkruist.
De verkiezing ‘Meest toegankelijke gemeente van Nederland’ bestaat uit twee publieksrondes en de beoordeling
door een jury. De eerste publieksronde begon medio mei,
de jury kiest op 7 oktober de uiteindelijke winnaar. Wanneer

Bij de reconstructie van de N602 zijn veel aanpassingen gedaan
voor mensen met een beperking, zo ook bij deze bushalte in Sint
Anthonis. Deze is nu onder andere rolstoelvriendelijk, heeft waarschuwingstegels voor visueel gehandicapten en de verhoogde
stoep maakt instappen makkelijker. (Foto: Herman Peters)
u vindt dat Sint Anthonis recht heeft op de eretitel, laat uw
stem dan gelden. Ga naar de website www.meesttoegankelijkegemeente.nl en druk op de button ‘beoordeel een gemeente’. Het is een heldere toets, die maar enkele minuten
in beslag neemt.

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
www.dorpsraadsinttunnis.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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Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?
Stuur dan een e-mail naar redactie@trotssinttunnis.nl

Activiteitenagenda
Zondag 4 juli

Zondag 18 juli

Koningschieten

Zomertoer

Het St. Antoniusgilde organiseert
jaarlijkse koningschieten
Locatie: Gildeterrein aan de Hoef
Tijd: 13.00-18.00 uur

Woensdag 7 juli
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Dorpshuus Ledeacker
Aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 17 en zondag
18 juli
Volleybaltoernooi

Het Pinkstertoernooi organiseert het
Tobtoernooi ‘The Brink edition’
Locatie: Brink
Aanvang: vanaf 9.00 uur

Muzikale zomertoer door het dorp
door Muziekvereniging Sint Cecilia
Locatie: verschillende locaties
Tijd: zie mvsintcecilia.nl en social media
voor diverse tijden en locaties
Entree: gratis

Woensdag 4 augustus
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: nog niet bekend
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 29 augustus en
5 september
Open Atelier Route

Diverse kunstenaars van Kunstkring
Sint Anthonis exposeren hun werk
Locatie: diverse locaties
Tijd: nog niet bekend

Woensdag 1 t/m vrijdag
3 september
Kindervakantieweek

De dorpsraad organiseert een
bouwweek voor de bovenbouw
Locatie: nog niet bekend
Tijd: 10.00-16.00 uur

Zondag 12 september
Seizoensopening

Aftrap van het seizoen door
volleybalvereniging Somas Activia
Locatie: Activiahal
Aanvang: nog niet bekend
Entree: gratis

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.

Nieuwe aanhanger Muziekvereniging Sint Cecilia feestelijk ingewijd
Op vrijdag 11 juni heeft Muziekvereniging Sint Cecilia
haar nieuwe aanhanger feestelijk ingewijd. Met champagne, confetti en de felicitatiemars - gespeeld door het
Opleidingsorkest - bedankte de club Bart en Marieke Cox
van Jac Cox Vastgoed BV. Zij maken het mogelijk dat Sint
Cecilia de beschikking heeft over deze prachtige instrumentenaanhanger.
Ook bedankt Muziekvereniging Sint Cecilia de volgende
sponsoren voor hun bijdrage: Arts Verzekeringen, Bol Adviseurs, Autobedrijf Coopmans, Garagebedrijf HencoCars,
MVS Makelaardij, Bloemsierkunst Van de Mortel, Tegelhandel v.d. Rijt B.V., Van Kempen RO, Sommers Installatietechniek, Sunprofs Zonnepanelen, De Vicarie Tandartsen, Tars
Visuele Presentatie, Hoveniersbedrijf Verheijen en Apotheek
Sint Anthonis.
Bart en Marieke Cox proosten bij de nieuwe aanhanger.

