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Trots Sint Tunnis is geboren! Het nieuwe dorpsblad van Sint Anthonis valt vanaf nu iedere maand bij alle inwoners van Sint Anthonis op
de deurmat.

‘Ons dorp leeft, ook al zijn we nu niet bij elkaar’
Trots!
Een betere omschrijving kan ik er niet voor geven. Trots dat het
toch gelukt is een dorpsblad voor Sint Tunnis van de grond te tillen. Trots op de ondernemers die ons hierin steunen. Trots op de
enthousiaste redactie van dit maandblad en zeker ook trots op
de tientallen vrijwilligers die elke maand dit blad bij u bezorgen.
Maar het zijn bizarre tijden door het coronavirus, dat hoef ik
niemand uit te leggen. We hadden ontzettend veel positieve
reacties en ook veel berichten over activiteiten voor deze eerste uitgave, maar zoals u weet: alle activiteiten tot 1 juni zijn helaas afgelast. Maar het is dus wel duidelijk: er is echt behoefte

aan een dorpsblad, zeker nu. Ons dorp leeft, ook al zijn we nu
niet bij elkaar. En daar dragen we met Trots Sint Tunnis graag
een steentje aan bij.
Dorpsraad Sint Tunnis bleef afgelopen twee jaar telkens vragen krijgen of er een soort van dorpskrant terug kon komen,
mensen willen tenslotte toch iets op de deurmat om doorheen te bladeren of om te bewaren. Er komt binnenkort een
gemeentelijk dorpsontwikkelplan, hierdoor is de financiële
uitdaging in ieder geval ondervangen, maar uiteindelijk moet
de dorpskrant wel zelfdragend zijn. Dit doen we door advertenties in de krant te plaatsen.
Lees verder op pagina 3.
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Aanmelden voor bedevaart naar het Belgische Banneux
Van vrijdag 4 september tot en met dinsdag 8 september
2020 vindt de bedevaart naar Banneux plaats. Deze bedevaart wordt verzorgd vanuit bisdom ’s-Hertogenbosch,
met geestelijke ondersteuning van Pastoor van Spreeuwel
uit Sint Anthonis.
Nu het Lourdesfonds is gestopt, is dit wellicht een mooi alternatief voor mensen die dichterbij onder goede begeleiding op
bedevaart willen gaan en/of er een paar dagen tussenuit willen zijn. De eigen bijdrage voor deze meerdaagse reis is € 300,per persoon. Voor dit bedrag krijgt u een geheel verzorgde reis
inclusief overnachting, eventuele verzorging, eten, drinken en
een reisverzekering.
Tijdens de bedevaart verblijft u in de Hospitaliteit ‘Banneux
Notre Dame’, gelegen op het domein van het heiligdom. De
hospitaliteit is geen luxe hotel, maar een prachtig verantwoord onderkomen waar zoveel mogelijk aan ieders wensen
kan worden voldaan. U verblijft op een tweepersoonskamer
met eigen sanitaire voorziening en verpleegkundigenhulp. De
opstapplaats van de rolstoelbus voor de bedevaart is het kerk-

Profiteer van onze
jubileumaanbieding!

Het maatwerk zitcomfort van Fitform verhoogt al 40 jaar het welzijn van heel
veel mensen. Om dit te vieren, kunt u dit jaar profiteren van onze jubileumaanbieding: de luxe en zeer complete Fitform 580 Elevo jubileumeditie.
Deze speciale editie is inclusief een totaalpakket
aan opties/accessoires:

Fitform
580 Elevo
Jubileumeditie
€ 3.125,-

Topswing
hoofdsteun

Lendensteun Draaiplateau
Luxe
Accu
traploos
360 graden hoofdkussen Geen snoer
instelbaar
draaibaar
naar keuze in uw kamer

€ 2.499,-

• Voor u individueel op maat gemaakt
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan
• Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk verstelbaar
• Volledig ergonomisch verantwoord & wetenschappelijk onderbouwd
• Bekledingstof Board; keuze uit 15 kleuren
Uw Fitform-dealer

Geldig t/m 31 december 2020.

plein in Mill. Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer weten over
deze reis dan kunt u contact opnemen met Riek van Raaij (Sint
Anthonis), tel. 0485-382193 of 06-20362663 of Marietje van
den Elzen (Mill), tel. 0485-451876 of 06-57387038.

KBO Sint Anthonis zoekt
bestuursleden
KBO Sint Anthonis is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. De KBO is een vereniging van en voor vijftigplussers in
Sint Anthonis die willen en kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten omdat zij graag op diverse momenten in contact willen komen met andere mensen. Het activiteitenaanbod is heel
divers en geënt op de drie dagelijkse B’s: Bewegen, Buitenlucht
en Belangstelling.
Indien u interesse hebt in een bestuursfunctie, kunt u zich per
e-mail aanmelden via kbo.sintanthonis@gmail.com. Via dit emailadres kunt u ook meer informatie opvragen.
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Vervolg van de voorpagina: ‘Ons dorp leeft, ook al zijn we nu niet
bij elkaar’
We zijn ook erg blij met de vrijwilligers die dit dorpsblad mogelijk maken. We hebben nu al ongeveer vijftig vrijwilligers, dat
is geweldig!
Tijdens de nieuwjaarsborrel dit jaar heb ik het tijdens mijn
speech gehad over het werk van de dorpsraad, maar ook dat
er altijd wat zuur en negatief wordt gepraat over Sint Tunnis. Er
is een beetje een moppercultuur. Maar er gebeuren hier zoveel
leuke dingen die waarschijnlijk veel mensen als vanzelfsprekend beschouwen, maar mogelijk is men ook niet hiervan op
de hoogte. Tijdens het cabaret Iets van Niks werden er spiegeltjes uitgedeeld, iedereen mocht zichzelf toen even goed in de
spiegel aankijken. We kregen daarna veel reacties van mensen
die iets voor Sint Tunnis wilden doen.
We moeten het zeker niet onderschatten wat er te doen staat,
maar we hebben nu al hele grote stappen gemaakt. We hebben de goede mensen bij elkaar en de bezorging is goed geregeld. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en wat je nu ziet
is dat iedereen op zijn eigen kwaliteit inzetbaar is, dat vind ik
mooi om te zien.

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: Monique Arntz, Ellen van den Berg, Judith
Driessen, Jos van Duren, Willem van Kasteren, Ronald
Korsten, Hella Kuijpers, Henny Lenkens, René Teunissen,
Rian Weemen
Het digitale archief vindt u op www.trotssinttunnis.nl
Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uitgave kan telkens tot de 15e 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
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Trots Sint Tunnis zal elk eerste weekend van de maand bij u
worden bezorgd. We zullen nog wel onze weg moeten zoeken
met wat we publiceren. Het blad is bedoeld om verenigingen
en vrijwilligersorganisaties, ondernemers, de dorpsraad en anderen de ruimte te geven om te laten zien wat er in Sint Tunnis
‘te koop’ is. Want dat is niet mis. We hebben meer dan genoeg
om trots op te zijn en om de schouders onder te zetten.
Daarom krijgt dit blad ook een activiteitenagenda (die we voor
deze en komende edities geschrapt hebben vanwege het coronavirus), enkele vaste rubrieken en ook eigen interviews. De
redactie werkt uiteraard wel met een publicatie-reglement,
maar zal zeker bij de eerste uitgaven haar weg zoeken op
welke wijze we Sint Tunnis het beste kunnen bedienen. Ook
staat er nog een digitale, wat dynamischere versie op ons verlanglijstje, maar eerst dit blad maar eens goed van de grond
krijgen.
Tenslotte nog een vraagje: wilt u iets kwijt over dit blad, over
activiteiten die worden ondernomen of zo maar iets wat Sint
Tunnis verbindt, mail dat dan naar redactie@trotssinttunnis.nl.
Ik wens u veel leesplezier.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

OPROEP: deel initiatieven - groot
of klein - via Trots Sint Tunnis!
Wat kreeg de redactie veel berichten aangeleverd voor plaatsing in deze eerste editie van Trots Sint Tunnis! Over activiteiten
die komende maanden zouden plaatsvinden in onze gemeenschap: toneelvoorstellingen van Kakelbond, de Open Atelierroute van de Kunstkring, een lezing van de KBO en Dorpsraad
Sint Tunnis over de nieuwe donorwet, de voetbaldag van DSV,
een gespreksochtend en viering van de bezinningswerkgroep
van de kerk, het nieuwe evenement Sint Tunnis Wandelt en de
door het nieuwe Oranjecomité georganiseerde Koningsdag. En
ook de organisatie van Sint Tunnis Rocks had al een verslag van
het muziekevenement in de pen zitten. Allemaal berichten die
vanwege het coronavirus niet kunnen worden geplaatst. En ook
in de komende edities staan dus geen aankondigingen van activiteiten. Simpelweg omdat deze er in ieder geval tot 1 juni niet zijn.
Maar Sint Tunnis staat niet stil! Door het coronavirus ontstaan
er ook nieuwe initiatieven, om toch ‘samen’ iets te kunnen
doen of om iets te kunnen betekenen voor een ander. Deze
initiatieven en (digitale) activiteiten - op persoonlijke titel of als
vereniging of organisatie - plaatsen we graag in de komende
edities van Trots Sint Tunnis. Stuur uw bericht (eventueel met
foto) naar redactie@trotssinttunnis.nl, dan kan iedereen in de
komende edities lezen dat Sint Tunnis lééft!
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Koninklijke Onderscheiding voor Jeanne Wientjes-Van Lanen
Jeanne Wientjes-Van Lanen uit Sint Anthonis is op 3 maart
bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Tijdens de fusievergadering van ZLTO afdelingen Boxmeer, Land van Cuijk Noord en Sint Anthonis
werd zij verrast door burgemeester Fränzel.

Jeanne Wientjes-Van Lanen werkt bijna 40 jaar samen met
haar man in hun melkveebedrijf Wientjes VOF. Hiernaast is zij al
sinds begin jaren ‘80 actief als vrijwilliger en bestuurslid.
Van 1982 tot 1995 was ze bestuurslid en voorzitter van de
Katholieke Vrouwen Organisatie St. Brigidda te Sint Anthonis.
Sinds 1997 is ze secretaris en penningmeester van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisaties (ZLTO), afdeling Sint Anthonis. Daarnaast is ze portefeuillehouder ‘Maatschappij’ en
‘Vrouw en Bedrijf’. Sinds 2002 is ze als lid van de PR-werkgroep
bovendien betrokken bij de organisatie van ZLTO-activiteiten.
Van 1998 tot 2006 was ze secretaris van de Ponyclub Saxe Gotha te Sint Anthonis. Sinds 1991 is ze vrijwilliger bij de Parochie
Maria, Moeder van de Kerk, deelparochie H.Antonius Abt te
Sint Anthonis. Als lid van de avondwakegroep organiseert ze
kerkdiensten voor overledenen. Daarnaast is ze als lector verantwoordelijk voor lezingen in de kerk. Verder is ze sinds 2002
lid van de parochieraad en is ze sinds 2014 betrokken bij de
organisatie van de carnavalsviering.
Jeanne Wientjes en haar man Gerrit samen met burgemeester
Marcel Fränzel.

Dorpswandeling met burgemeester Marcel Fränzel
Woensdag 11 maart mochten enkele Sint Tunnisse dorpsraadsleden burgemeester Marcel Fränzel tijdens een wandeling een toelichting geven over onderwerpen die op dit
moment de aandacht van de dorpsraad hebben.
De burgemeester wilde de dorpsraad en het dorp beter leren
kennen. Zo is er tijdens de wandeling gesproken over de Brink,
het landschapspark, de woningbouw en de perikelen rond de
N602. De weergoden waren gunstig gezind, het bleef gelukkig
droog en de meegenomen paraplu’s konden als wandelstok
worden gebruikt. Burgemeester Fränzel was heel enthousiast
over de plannen om het nieuwe dorpsblad Trots Sint Tunnis
uit te geven. “Zo’n dorpsblad is een belangrijke verbindende
schakel in het leven binnen een dorp. Belangrijk voor ondernemers, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Hier werkt de
gemeente graag aan mee. Wij wensen de dorpsraad en al haar
vrijwilligers veel succes met de uitvoering van hun plannen”.

Oproep: Rubriek

‘Lief en leed’

In de rubriek ‘Lief en Leef’ willen we u de mogelijkheid geven
om zowel blij als droevig nieuws te delen. Denk hierbij aan een
geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
Bij geboorte vermelden we in ons blad de naam, geboorte-

Burgemeester Fränzel en de dorpsraadsleden deden bij
de wandeling ook Lunchroom Markant aan.

datum en de naam van de trotse ouders. Bij huwelijk de
namen, datum en eventueel jubileumjaar. Bij jubileum het
jubileumjaar en de reden van het jubileum. Bij overlijden de
naam, leeftijd en overlijdensdatum. Een ‘Lief en leed’-bericht
kan alleen door uzelf of directe familie worden ingediend.
U kunt dit mailen naar redactie@trotssinttunnis.nl.
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Brouwplaats: een plek waar
vriendschap wordt gebrouwen!
Carnaval 2020 mét een tent op onze eigen mooie Brink
Wat was het
mooi en wat
heeft iedereen ervan
genoten. Jong en oud samen in één tent om er gezamenlijk een groot carnavalsfeest van te maken, dat was het
doel... Maar wie zit er nu achter Brouwplaats en hoe kwam
het tot stand?
Door: Judith Driessen
Het begon met een vriendengroep van dertig mensen die
samen een carnavalswagen bouwden: vriendengroep Los Palmos. Deze jongeren vonden het jammer dat de jeugd uit Sint
Tunnis in een ander dorp moesten gaan stappen tijdens carnaval en wilden iets organiseren in ons eigen dorp. Ze waren
ervan overtuigd dat dit ook zou moeten kunnen!
Er werd besloten een stichting op te richten: ‘Voor en Door
Events’, wat al snel in de volksmond ‘Voor en Door Sint Tunnis’
werd genoemd. Ze zochten voor hulp en ondersteuning contact met de dorpsraad van Sint Tunnis. Samen met de dorpsraad – die meteen enthousiast was dat de jeugd opstond om
dit te gaan doen – organiseerden ze op 28 september 2019
het ‘75 jaar Bevrijdingsfeest’ bij Oelbroeck. Dat mocht gelijk al
een succes worden genoemd.
Carnavalstent
Al enige jaren stond de groep na de optocht op zondag met
hun wagen op de Brink om daar met de jeugd een feestje te
maken, maar dit jaar wilden ze een tent. De vriendengroep
ging aan tafel zitten met de vraag: ‘Wat willen we en hoe kunnen we dit realiseren?’. Het antwoord: ‘Een tent waar jong en
oud samen carnaval vierden en waarbij ook de horeca betrokken zou worden zodat ook alles echt op één plek te doen zou
zijn.’ Er werd een bestuur opgericht en er werden werkgroepen gemaakt. Ze gingen met hun idee naar de dorpsraad, ‘t
Cafeetje en Friends. Iedereen was direct enthousiast. ‘t Cafeetje
en Friends namen samen de horeca op zich en de dorpsraad
hielp met de promotie. omdat het tijdens carnaval zou plaatsvinden werd ook carnavalsvereniging D’n Uutlaot gevraagd of
zij hun evenementen konden koppelen aan de tent.
Mobi Snack en Boederijwinkel Verdaasdonk werden gevraagd
het eten te verzorgen, DJ’s uit Sint Tunnis zoals DJ Martijn, DJ
Piet Stuufklei, DJ Stijn van Rosmalen en Hüvel&Hüvel werden
gevraagd voor de deuntjes, RM Sound voor licht en geluid,
Camiel en Theo als gastheren en EHBO’ers voor de veiligheid.
Daarnaast waren er nog meer dan twintig vrijwilligers per
avond voor verdere hulp. Kortom: het concept stond.

Groot succes
Nu maar hopen dat het een succes zou worden en het doel
zou worden bereikt. En dat lukte! De zaterdagavond met een
biercantus was binnen twee weken online uitverkocht. Ook op
zondag zat de tent vol, ondanks dat de optocht door het weer
werd geannuleerd en de prijsuitreiking hier dus niet plaatsvond. Maar hoe dan ook ging het dak eraf en was het tot in
de vroege uurtjes volle bak. Op maandagavond werd dit nog
een keer dunnetjes overgedaan en ook toen bleek om 22.00
uur de tent volledig uitverkocht. Een groot succes dus: de tent
– waar ruim 750 mensen in konden – was drie dagen finaal
uitverkocht.
De sociale media werden tijdens carnaval en de dagen erna
overspoeld met lof van alle mensen, jong en oud. Iedereen zal
het erover eens zijn: Sint Tunnis was weer één! Ons dorp heeft
laten zien dat we wel degelijk samen een feest kunnen bouwen. Brouwplaats, jullie missie is geslaagd!
Toekomstplannen
En hoe nu verder? Er zijn veel ideeën, waarvan een aantal tot
concrete plannen zal worden uitgewerkt. Maar dat op een
later tijdstip. Eerst genieten van het succes, uitrusten en bijkomen, want vanaf afgelopen september zijn deze dertig
jongeren erg druk geweest om Brouwplaats te realiseren. Er
volgt nog een feestavond voor alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen en voor volgend jaar wordt in ieder geval alvast een iets grotere tent geregeld. Want dat de Brouwplaats
er volgend jaar weer zal staan: dat mag voor iedereen duidelijk zijn!

Tijdens de carnaval was de tent van de Brouwplaats drie dagen
op rij volledig uitverkocht.

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

www.sommers-installatietechniek.nl

www.autobedrijfzegersbv.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl

Ook Trots-sponsor worden?
Of adverteren in Trots Sint Tunnis?

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Vindt u het ook fijn dat er elke maand een
dorpsblad op de deurmat valt bij de inwoners
van Sint Anthonis? Draag dan ook uw steentje
bij aan Trots Sint Tunnis en word ook Trotssponsor!
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!
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Voorbereidingen voor verbouwing Oelbroeck van start
Nadat in december 2019 de financiële goedkeuring vanuit
de gemeente kwam, ligt er nu een definitief projectplan.
De voorbereidingen voor de verbouwing van Oelbroeck
zijn in volle gang. De architect legt, in samenspraak met
de direct betrokken partijen, de laatste hand aan de tekeningen. Er zijn meerdere werkgroepen bezig en ook de
samenwerking tussen de gemeente en Oelbroeck loopt
goed. Zoals het er nu voor staat, start de daadwerkelijke
verbouwing in november van dit jaar.
De werkgroep Dienstverlening/samenwerking, de werkgroep
Accommodatie, de werkgroep Exploitatie en beheer en de
werkgroep Communicatie zijn op stoom. Deze werkgroepen
rapporteren aan de projectgroep.
Eén gebouw
Het oudste deel van Oelbroeck, ook wel het MFC Oelbroeck
genoemd, werd opgeleverd in 2000. Het nieuwere deel, daterend uit 2009, staat bekend onder de naam MFA Oelbroeck.
In de nieuwe situatie zal er veel meer eenheid ontstaan en
kunnen we het voortaan gewoon over Oelbroeck hebben.
Daarbinnen zijn nog steeds allerlei mogelijkheden voor (sport)
verenigingen, de bibliotheek, de basisschool, dagbesteding en
ga zo maar door. Het nieuwe Oelbroeck wordt veel meer één
gebouw waarin de dienstverlening
logisch georganiseerd is en goed op
elkaar aansluit.
Betrokken
Jos van Raaij, coördinator bij Oelbroeck, vertelt dat hij de afgelopen
vijf jaar een hele positieve ontwikkeling heeft gezien bij de vrijwilligers, de
betaalde krachten en de IBN-medewerkers. “Het is in de afgelopen jaren
steeds meer één team geworden. Alle
medewerkers zijn heel betrokken bij
Oelbroeck. Daardoor is ook de dienstverlening verbeterd en zijn we echt
toe aan de verbouwing. Door de verbouwing kunnen we de mogelijkheden voor de gebruikers nog verder uitbreiden en verbeteren.
Natuurlijk gaat die verbouwing ook overlast geven. Ik ga er
echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat de activiteiten
hoe dan ook door kunnen gaan. ”
Verbeterde dienstverlening
Voorzitter van MFC Oelbroeck en de voormalige stuurgroep
Ben Fransen vindt samenwerking en elkaar ontmoeten belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe Oelbroeck. “Er is
zoveel betrokkenheid van inwoners en vrijwilligers, dat geeft
mij energie. Oelbroeck zal na de verbouwing een sprong ma-

ken in de kwaliteit van dienstverlening, want dat is waar deze
hele verbouwing voor dient”, stelt een bevlogen Fransen. “Dat
betekent overigens ook dat we nog steeds op verschillende
terreinen vrijwilligers zoeken die willen meewerken aan het
succes van Oelbroeck.”
Hij stelt dat het informeren en betrekken van omwonenden,
gebruikers en de inwoners van Sint Anthonis heel belangrijk is
bij deze grote verbouwing van Oelbroeck. “Binnenkort zijn er
weer twee bijeenkomsten waarin gebruikers en omwonenden
worden geïnformeerd en de mogelijkheid krijgen hun vragen
te stellen.”
Elkaar ontmoeten
Architect Mattieu Bulkens legt uit hoe hij te werk is gegaan:
“Om een zo optimaal functionerend Oelbroeck te kunnen realiseren, heb ik als architect nauw samengewerkt met de gebruikers, beheerder, bestuur MFA en gemeente. Deze samenwerking en de daaruit voortvloeiende suggesties en ideeën
hebben geleid tot een veel bruikbaarder Oelbroeck, waarbij
het elkaar kunnen ontmoeten centraal staat. Open ruimtes,
fijne zichtlijnen, ontmoetingsplekken en veel meer direct daglicht zorgen ervoor dat ook in de toekomst Oelbroeck een plek
is waar gebruikers en inwoners van Sint Anthonis graag vertoeven.”

Sfeerimpressie van het verbouwde Oelbroeck.
Stimulans leefbaarheid
Wethouder Huub Bellemakers is blij met het draagvlak dat er
nu is voor de gekozen verbouwingsvariant. “Oelbroeck is een
uniek gebouw dat zoveel functies in zich heeft, daar moeten
we optimaal gebruik van maken”, zegt Bellemakers. “Zowel
voor de inwoners van het dorp Sint Anthonis als voor de inwoners van de andere dorpen in de gemeente kan een verbouwd
Oelbroeck een stimulans geven aan leefbaarheid en samenhang in de gemeenschap.”
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Gilde neemt afscheid van
beschermvrouwe Marleen Sijbers
Op 19 januari vierde het St. Antoniusgilde het Antoniusfeest.
Naast het gebruikelijke ‘teren’ traden op deze dag René van
Loosbroek en Jeanne Wientjes toe als nieuwe leden. Ook
mocht het gilde een nieuwe beschermheer verwelkomen in
de persoon van burgemeester Marcel Fränzel. Hij zet daarmee
de traditie voort om als burgemeester deze rol voor het gilde
in te vullen. Dit betekende echter ook dat afscheid werd genomen van beschermvrouwe Marleen Sijbers. Zij heeft haar rol
met grote betrokkenheid vervuld. Ze was actief betrokken bij
de activiteiten van het gilde. Een beschermvrouwe die niet alleen veel belangstelling toonde voor het gilde, maar ook voor
het wel en wee van haar leden. Tijdens haar afscheidsreceptie
van de Gemeente Sint Anthonis op 4 maart vormden de gilden
van Sint Anthonis en Oploo een erehaag en was er een vendelhulde. Zodra de maatregelen vanwege het coronavirus zijn
opgeheven, schiet het gilde weer buiten met de kruisboog op
de wippaal. Wees dan welkom elke donderdagavond aan het
St. Patrickpad.

Column | Biblioplus

De bibliotheek maakt je rijker
Wat een lef om zo’n titel boven een column te zetten. ‘De
Bibliotheek maakt je rijker’, nou die durft! Wordt je salaris
er soms beter op als je lid bent van die Bieb? Leg het maar
eens uit, want hoe kan het dat de Bieb ons rijker maakt?
Dat ga ik u proberen uit te leggen, niet alleen met deze
column, maar ook met toekomstige columns in Trots Sint
Tunnis.
De Bieb, daar leen je toch een boek? Heb je het uit, dan
breng je het terug en zoek je een nieuw boek . Klaar is Kees,
meer is er niet van! Maar de Bieb van 2020 is een andere
Bieb. Die Bieb biedt mogelijkheden voor jong en oud om je
te verrijken met kennis op allerlei gebieden. Het zijn niet alleen de boeken die een Bibliotheek tot ontmoetingsplaats
maken. Er worden schrijvers uitgenodigd, exposities gehouden. Er zijn leesclubs, het is een ontmoetingsplaats
voor vrouwen die de Nederlandse taal nog niet machtig
zijn. In het Tech Lab maakt de jeugd kennis met diverse
technieken. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
Maar gelukkig biedt Trots Sint Tunnis de Bibliotheek de
kans daar in de toekomst meer over te vertellen. Dan zult
u begrijpen waarom de Bibliotheek je rijker maakt.
E.V.

Nieuw bestuur Het Zwaluwstaartje
Vorige maand heeft EHBO-vereniging ‘Het Zwaluwstaartje’ een
nieuw bestuur gekozen, bestaande uit Renée Schreurs (voorzitter), Dennis Rutten (secretaris), Leo Willems (penningmeester),
Angelique Litjens en Peter Pluk.
De bloeiende vereniging levert binnen de gemeente vrijwilligers om te posten bij evenementen. Maandelijks volgen
ze vervolglessen om vaardig en deskundig te blijven in het
verlenen van eerste hulp. De vereniging heeft drie instructeurs,
een jeugdinstructeur, een arts-docent (huisarts) en zes LOTUSslachtoffers, die levensechte situaties kunnen uitbeelden. Een
werkgroep biedt ondersteuning tijdens de vervolglessen die
op elke eerste dinsdagavond van de maand worden gegeven.
De vereniging doet er alles aan om eerste hulp te blijven verlenen. Het inplannen van EHBO’ers bij evenementen lukt niet
altijd vanwege het dalend aantal EHBO’ers. Dit baart zorgen,
want (sport)evenementen komen daardoor onder druk te
staan. Alle EHBO’ers zijn dus welkom bij Het Zwaluwstaartje.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar secretaris@zwaluwstaartje.nl
of neem contact op met Renée Schreurs (06 53784312).

‘t Kaojebal bij de heemkundekring
Op 25 februari organiseerde Heemkundekring Sint Tunnis in
Oelbroeck voor het eerst ’t Kaojebal. Op deze carnavalsdinsdag konden alle leden en hun partners komen proeven van
de oude (Brabantse) boerengerechten die tegenwoordig verdwenen zijn uit de keuken. Ze werden getrakteerd op kaantjes, bloedworst, zult en balkenbrij. Ook snert en rijstepap met
zwarte pruimen deden de magen goed vullen. Op de avond
werd een korte uitleg gegeven over hoe het eten vroeger
werd gemaakt en werd er luid meegezongen met het Sint
Tunnisse carnavalslied ‘Jan van Driek van Grad’. Initiatiefnemer
Harry Peeters was blij verrast met de grote opkomst van meer
dan 50 gasten: “Zeker voor herhaling vatbaar!”.
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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...’:

TIOS Sint Anthonis

Vandaag zit ik in de auto op weg naar mijn eerste interview voor
deze rubriek. De voordeur staat al open op het Hanenspoor
waar Maik Markerink en teckel Henkie mij hartelijk ontvangen.
Aanwezig zijn ook Penny Bruining en Susanne Hendriks.
TIOS: Turnen Is Onze Sport toch?
Susanne lacht en zegt: “inderdaad, dat is officieel de afkorting
van TIOS. Tegenwoordig is het meer een merknaam van onze
vereniging en wordt er ook wel eens gezegd ‘TIOS Is Ook Streetdance’, om daarmee aan te geven dat het niet meer alleen turnen is. De vereniging is ruim 40 jaar geleden opgericht in Sint
Tunnis en verzorgt turn- en danslessen. TIOS telt meer dan 150
leden en is de op-één-na grootste sportvereniging in het MFA.
Wij verzorgen zo’n 20 uur sport- en danslessen per week.”
Hoe vaak wordt er opgetreden voor publiek?
Susanne begint te stralen en zegt: “Eén keer per jaar hebben
we onze eigen dansshow, normaal in het MFC maar nu pakken we groter uit. We gaan naar de Cuijkse schouwburg. Op
deze compleet door ons georganiseerde dag treden al onze
groepen op. Er wordt natuurlijk al weken van tevoren geoefend. Ook voor Koningsdag op de Brink. We doen mee met de
jeugdpronkzitting, we verzorgen workshops en werken samen
met Sint Cecilia. Onze ‘dansgroep modern dansen’ treedt op
tijdens het bevrijdingsfestival in Wanroij.”
(Koningsdag, de dansshow in Cuijk en het bevrijdingsfestival gaan
door het coronavirus helaas niet door, red.)
Wordt er veel georganiseerd voor de leden?
Susanne: “Dat proberen we wel want daar geniet iedereen van.
Maar de organisatie is tijdrovend. Op dit moment staan we er in
het bestuur nog met z’n vieren voor. Marian Arts en ik hebben
aangegeven dat we na dit seizoen met pijn in ons hart gaan stoppen. Ik heb dan meer dan negen jaar in het bestuur gezeten.”
Dus na dit seizoen bestaat het bestuur uit twee personen?
Maik: “De bestuursfuncties én de organisatie van nevenactiviteiten kun je niet met zijn tweeën doen. Helaas hebben we
dan geen andere keus dan de vereniging op te zeggen. Je
hebt kartrekkers nodig die zich voor bepaalde onderdelen willen inzetten, zeker met nieuwe initiatieven.”
Maar jullie zitten dus niet bij de pakken neer?
“Welnee, we blijven plannen maken zoals het project Amanda.
Dit is in samenwerking met de club Goud. Zij organiseren acti-

De dansgroep van TIOS pakt eens per jaar uit met een sfeervolle
en spectactulaire dansshow.
viteiten voor ouderen in samenwerking met het Prins Bernard
Cultuurfonds. Hiermee nemen we een voorschot op het sportakkoord van de gemeente ‘meer mensen op de been krijgen
om te sporten’. Ook willen we gaan starten met Dance conditie. Deze lessen kunnen we bij voldoende interesse verzorgen
op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur.”
Wat moeten wij nog weten?
“Je mag altijd twee keer gratis meedoen. Ook doen wij mee
met Sjors Sportief. Op onze website staat een link naar YouTube
waar verschillende filmpjes te vinden zijn. Iedere vereniging
kan vrijwilligers gebruiken, maar wij zeker! Dus... neem contact
met ons op!”
Aan welke vereniging geven jullie ‘de pen’ door?
Penny mag kiezen, ze woont nog niet zo lang in ons mooie
dorp en kiest voor... Scouting Sint Patrick!
Onderweg naar huis zie ik mezelf meer dan 30 jaar geleden
staan, midden in de grote sporthal in mijn blauwe TIOS-tenue
en witte turnschoentjes... Zou toch jammer zijn als deze vereniging uit Sint Tunnis zou verdwijnen na meer dan 40 jaar...
Contactgegevens TIOS
www.tiossintanthonis.nl | E-mail: voorzitter@tiossintanthonis.nl

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.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl

www.deslaapmeesters.nl
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Werk aan N602 in volle gang
Nadat eerder in Wanroij en Ledeacker aan de doorgaande
weg Sint Anthonis-Mill (N602) werd gewerkt, is de aannemer nu eindelijk ook begonnen in Sint Anthonis. Sinds 16
maart is het werk aan deze belangrijke noord-zuidverbinding van het Land van Cuijk in volle gang.
In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan is de aannemer
in Sint Anthonis niet begonnen bij de grens met Ledeacker,
maar bij de turborotonde. Vanaf dit startpunt wordt het circa
1 kilometer lange traject (Dr. Verbeecklaan + Breestraat) volledig gereconstrueerd: behalve een nieuwe rijbaan komen er
nieuwe fietsstroken en voetpaden. Ook wordt op diverse locaties nieuw groen aangeplant.
Fasering
De werkzaamheden op het traject tussen de rotonde en de
grens met Ledeacker is verdeeld in drie fases. De fase waarin
nu wordt gewerkt (Fase A) loopt tot aan de Taverne. Daarna
volgt Fase B (centrum) tot de Henri Dunantstraat en de laatste
fase (C) eindigt ter hoogte van restaurant Tussen Harrie & Toon,
waar de reconstructie al is afgerond. Volgens de planning is de
aannemer op 1 december van dit jaar gereed.

Omleidingen
Omleidingen zijn tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk.
Sinds half maart is de Dr. Verbeecklaan afgesloten voor doorgaand verkeer (fietsers kunnen wel door het werkvak) en dit
zal tot medio juni het geval zijn. Net als gedurende de werkzaamheden in Wanroij en Ledeacker wordt doorgaand verkeer
omgeleid via de Middenpeelweg. Voor plaatselijk verkeer is
een lokale omleiding ingesteld via Rondveld, Den Hoek en Kolonel Silvertoplaan. Meer informatie over het project is te vinden op de gemeentelijke website: www.sintanthonis.nl/n602.

BC Remmensberg: ‘Badminton is een sport voor iedereen’
Badminton Club Remmensberg grijpt de eerste uitgave
van Trots Sint Tunnis aan om zichzelf te presenteren aan
de inwoners van Sint Anthonis.
Voorzitter Frank Centen: “Wij zijn een kleine club met een beperkt ledenaantal. Beantwoording van de vraag van de redactie
naar speciale momenten is gemakkelijk: badminton spelen is
elke week al een speciaal moment voor jezelf.” BC Remmensberg
bestaat al sinds 1976 en heeft inmiddels haar 40-jarig bestaan
gevierd. Enkele leden van het eerste uur spelen nog steeds bad-

minton. Frank Centen wil voor deze eerste publicatie graag een
lans breken voor het badminton als een prachtige dynamische
sport voor elke leeftijd en elk niveau. “Vermeldenswaardig is dat
ons oudste lid de respectabele leeftijd van 85 jaar heeft! Welke
sportclub kan dat nou zeggen?” Leden kunnen gewoon een
avondje spelen of deelnemen aan de dorpencompetitie. Ook zijn
er interne toernooitjes en strijden leden om de jaarlijkse felbegeerde titel ‘clubkampioen’. “Denkt u dat badminton slechts beperkt is
tot de camping? Dan daag ik u hierbij uit om eens een keer in de
Activiahal mee te komen spelen op de woensdagavond.”

Belangrijke telefoonnummers
Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3 | Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-38888
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
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Mooie teksten voor bewoners en medewerkers Op ‘t Hoogveld
Het coronavirus houdt momenteel de gemoederen flink
bezig. Op het moment van schrijven van dit artikel leven we
allemaal in een soort van geïsoleerde samenleving, waarbij
een beroep wordt gedaan op onze onderlinge solidariteit.
Afstand houden van elkaar, extra goede hygiëne, het openbare leven ligt stil en samenkomsten van groepen zijn verboden.
Zo maar wat maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft gevolgen voor de gehele samenleving.
Er zijn echter groepen die bijzonder zwaar worden getroffen.
Een voorbeeld daarvan zijn de bewoners van zorgcentrum Op
‘t Hoogveld. Niet alleen mogen zij niet naar buiten, ook het
ontvangen van enig bezoek is uitgesloten. Dus kinderen, kleinkinderen en andere bezoekers kunnen nu even geen bezoekje
brengen aan hun geliefden. Bijzonder pijnlijk, maar wel noodzakelijk.
Maar ook voor de verzorgers heeft deze maatregel enorme gevolgen. Er wordt continu een beroep op hen gedaan, zij doen
er alles aan om het de bewoners van Op ‘t Hoogveld zo veel als
mogelijk naar de zin te maken. De werkdruk is erg groot en de
werkomstandigheden zijn lastig, maar zij staan steeds paraat.
Om zowel de bewoners als de verzorgenden een hart onder
de riem te steken heeft een groep vrijwilligers op 20 maart

enkele spandoeken met hartverwarmende teksten bij Op
‘t Hoogveld opgehangen. Het idee kwam van Ellen van den
Berg, Gerry Janszen en Tars van den Broek. Met een ongekende
inzet en creativiteit heeft met name Tars dit gebaar van dankbaarheid en waardering naar de bewoners en verzorgers mogelijk gemaakt.
Op maandag 23 maart hebben burgemeester en wethouders
van Sint Anthonis het vijfde doek onthuld. Hebt u een persoonlijke boodschap voor één van de bewoners van Zorgcentrum Pantein, stuur dan een mailtje naar g.janszen@pantein.nl.

Dagbesteding De Huuskamer viert 5-jarig jubileum
Met twee volle leestafels gasten en familie van exposanten van de expositie ‘Kunst Verbindt’ vierde dagbesteding
De Huuskamer onlangs het 5-jarig bestaan van de dagbesteding en ook de samenwerking met Biblioplus.
Omdat De Huuskamer en de bibliotheek naast elkaar in het
MFA zijn gevestigd, is samenwerking dagelijkse kost. Beiden
vinden elkaar in eenvoudige dingen als de afwas en de krant,

maar ook voor exposities, gedichtendagen en KBO-creamiddagen. Voor gasten van De Huuskamer is het fijn, laagdrempelig en gemakkelijk om deel te kunnen nemen aan deze voor
anderen vanzelfsprekende activiteiten. Zo hebben gasten van
De Huuskamer met kinderen die ook in het multifunctioneel
gebouw komen, aan kunstobjecten gewerkt. Samenwerking
zoeken door middel van een opdracht verbindt: overleggen,
samen kleuren kiezen, een praatje maken of zelfs samen zingen.
Dit is de formule om te komen tot de prachtige kleurrijke expositie ‘Kunst Verbindt’. Deze is in de bibliotheek te zien, die
op dit moment vanwege het coronavirus helaas is gesloten.
Drie gasten die hun hobby - tekenen en schilderen - uitoefenen bij De Huuskamer exposeren hun werk. Ook is er een
‘Flower of Life’-mandala waar elke bezoeker in de bibliotheek
aan mee kan kleuren. Dit krachtige universele symbool staat
voor energie en verbinding. Tijdens de opening van de expositie werd er actief mee gekleurd door de gasten van De Huuskamer en familie. Alle aanwezigen proostten op een mooie
geslaagde opening en een verbindende samenwerking.

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend
van 2 mei. Kopij aanleveren kan t/m 15 april per e-mail
via redactie@trotssinttunnis.nl.

