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‘We zijn er aan toe elkaar weer te ontmoeten’
De stilte bij de bloemlegging op 4 mei was oorverdovend. Geen
oﬃcieel protocol, geen genodigden, geen aandacht van onze
inwoners. Juist in de dagen dat we onze oorlogsslachtoffers willen gedenken en daags erna de vrijheid willen vieren, kon dat
niet. En alle festiviteiten die daarvoor waren voorbereid, gingen
ook niet door, erg jammer.
Op de omslagfoto ziet u onze burgemeester Marcel Fränzel alleen bij het gedachtenismonument. Geen aandacht aan de dodenherdenking besteden was voor de gemeente geen optie,
daarom een korte en sobere plechtigheid in alle dorpen. Maar
het was juist door deze setting toch indrukwekkend. Al was het
alleen maar vanwege die stilte op dat gedenkwaardige moment. Alleen een merel in de heg van Bart Vollenberg floot ons
uit volle borst toe. Dat klonk mooi en optimistisch. Laten we ons
daar dan maar aan vasthouden.
In deze Trots Sint Tunnis uiteraard aandacht voor de gevolgen

van de coronacrisis voor ons dorp. Maar ook aandacht voor een
groeiend probleem waar veel verenigingen en organisaties mee
kampen, namelijk een (dreigend) tekort aan bestuurders. We
geven een update over de inrichting van het landschapspark,
vragen uw aandacht voor Samen Sint Anthonis en zetten weer
een Sint Tunnisse onderneming en vereniging in het licht. En
nog veel meer onderwerpen die onze lokale aandacht vragen.
We hebben weer enkele lokale ondernemers die ons willen
steunen door in Trots Sint Tunnis te adverteren. Voor hen en
voor ons is dat erg fijn, zo snijdt het mes aan twee kanten.
Nu het coronaslot langzamerhand verder open gaat, komen
ook de activiteiten in het dorp weer op gang. Gelukkig, we zijn
er wel weer aan toe elkaar te mogen ontmoeten. Al is het maar
op gepaste afstand.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis
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Dansconditie voor volwassenen
Quarantainemoeheid? Bij TIOS hebben ze hiervoor een oplossing: ‘Dansconditie voor volwassenen’. Op een leuke en
energieke manier werk je in deze les aan het verbeteren van
je conditie, kracht en lenigheid door te dansen en bewegen
op muziek! Bovendien maakt het je even los van de dagelijkse beslommeringen. Vanaf 2 juni tot 7 juli op dinsdag van
20.00 tot 21.00 uur op het schoolplein van basisschool Leander in Sint Anthonis. Aanmelden is mogelijk via e-mail: info@
tiossintanthonis.nl. De kosten voor deelname bedragen
€ 20,00. Als je zelf een matje hebt, neem dit dan mee naar
de les.

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

Trots-sponsor worden of adverteren?
Vindt u het ook fijn dat er elke maand een dorpsblad
op de deurmat valt bij de inwoners van Sint Anthonis?
Draag dan ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en
word ook Trots-sponsor (zie pagina 6 en 10 en 14)!
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!

Juni 2020 | nr 3

3

Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Sambeek
Normaliter word je verrast, komt de burgemeester, krijg
je de Koninklijke Onderscheiding opgespeld, wellicht
‘s avonds een klein feestje en word je door vele mensen
persoonlijk gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding. Nu ging het allemaal toch nét even iets anders
door de coronacrisis.
Jan van Sambeek ontving op 24 april een Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Reden genoeg
om hem even speciaal in het zonnetje te zetten in Trots Sint
Tunnis, dus ging één van onze redacteuren op de koﬃe bij
hem. Zijn kinderen Mariët en Jan-Pieter waren ook aanwezig.
“Nou zeg, poeh, ik was overdonderd, zo mooi, ja echt heel
mooi.” Jan was nietsvermoedend boven met Mariët - die in het
complot zat - nieuwe kleren aan het passen toen de telefoon
ging. Burgemeester Fränzel aan de lijn. Met een raam tussen
hen in hoorde Jan van zijn Koninklijke Onderscheiding voor
zijn verdiensten binnen de gemeenschap. Op gepaste wijze
bracht het euphoniumtrio een serenade, werd er een bord
geplaatst in zijn tuin (ontworpen door zijn zoon Jan-Pieter),
en werden er op afstand bloemen overhandigd. Bloemen en
kaartjes stroomden ook de volgende dagen binnen. Op zondag heeft Jan met zijn kinderen en kleinkinderen nog een
speciaal diner genuttigd. Zijn onderscheiding ontvangt hij op

Jan van Sambeek ontving ‘op afstand’ een lintje op 24 april.

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

een later moment nog, maar wanneer is nog even de vraag.
Jan van Sambeek: 51 jaar vrijwilliger bij d’n Uutlaot, 30 jaar bij
Sint Cecilia, 20 jaar bij de deelparochie en 8 jaar bij de KBO. En
dan nog niet te vergeten het jarenlange brigadieren en het
belangeloze schilderwerk voor onder andere de Cocon, DSV
en de parochie. Zijn vrouw Jo mocht de onderscheiding in
2009 al ontvangen voordat zij in 2011 overleed. Nu is ook Jan
geëerd voor al zijn verdiensten. Al waren de omstandigheden
net even iets anders, daarom niet minder verdiend! Namens
Jan: iedereen bedankt voor alle aandacht omtrent zijn onderscheiding. “Het was geweldig!”

Colofon

Bezoek mogelijk in zorgcentrum

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

Net als bij de andere zorgcentra van Pantein mogen ook
de bewoners van Op ’t Hoogveld sinds 25 mei weer mondjesmaat familie ontvangen. Dit is toegestaan omdat alle
woonlocaties van Pantein sinds begin mei coronavrij zijn.

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
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

Er gelden wel strikte regels voor de bezoekers. Zo mag elke bewoner maar één vaste bezoeker ontvangen op zijn of haar eigen kamer. Voor elk bezoek moet de bezoeker een gezondheidsprotocol
doorlopen, de handen ontsmetten en een mondkapje dragen,
dat door Pantein wordt aangeboden. Een lid van het zorgteam
begeleidt de gast naar het familielid en na het bezoek naar buiten.
Begin mei had de directie van Pantein al verheugd vastgesteld
dat alle tien vestigingen, inclusief Op ’t Hoogveld, coronavrij
zijn. Twee maanden eerder gingen de centra dicht, omdat toen
ook in deze regio het coronavirus stevig om zich heen greep.
Net als bij De Lookant, de vestiging in Wanroij, heeft het gevaarlijke virus ook slachtoffers gemaakt in Op ’t Hoogveld. In
Sint Anthonis en Wanroij waren totaal negen doden te betreuren die positief waren getest op corona.
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Kerk per 1 juni weer geopend

Stichting meet jaar lang fijnstof

De bisschoppen hebben in samenspraak met de overheid
bepaald dat er per 1 juni een verruiming plaatsvindt van
de huidige maatregelen ten aanzien van publieke liturgische vieringen.

Fijnstofdeeltjes zijn weliswaar niet
zichtbaar voor het blote oog, maar
wel schadelijk voor de gezondheid
bij inademing. In de gemeente Sint
Anthonis wordt minstens een jaar
lang op tien plaatsen fijnstof gemeten. Het meetnetwerk is een initiatief van de Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk (BWLvC).

Deze versoepeling is echter gebonden aan een aantal beperkingen. Wat gaat dit voor de kerkgangers in de praktijk betekenen? Vanaf 1 juni geldt een maximum van 30 aanwezigen
(wordt vanaf juli mogelijk verhoogd naar 100). Iedere bezoeker
dient bij binnenkomst de handen te ontsmetten met gel. Ook
wordt aan u gevraagd of u geen relevante gezondheidsklachten heeft. U wordt verzocht om zich te houden aan de aanwijzingen hoe u naar uw zitplaats gaat. De plaatsen in de banken
zullen gemarkeerd zijn, zodat er voldoende tussenruimte is. Er
wordt tijdens de collecte geen mandje doorgegeven of opgehaald, dit zal bij de in- of uitgang geplaatst worden.
U kunt – met voldoende tussenruimte – de hostie op de hand
ontvangen, of desgewenst op een schone zakdoek of in een
pyxis (hostiedoosje) en middels een gestrekte arm met maximale afstand tot de priester. Ook bij het opsteken van kaarsen
dient u de nodige afstand in acht te nemen. U kunt weer misintenties opgeven voor vieringen vanaf het weekend van 13
en 14 juni.

60 jaar getrouwd!
Harrie en Riek van Tienen-Vullings

Met steun van de politiek werd door
de Gemeente Sint Anthonis een eenmalige bijdrage gegeven aan de onafhankelijke Stichting BWLvC die in
juli 2019 werd opgericht. De eenmalige bijdrage betrof het ontwikkelen
en in bedrijf stellen van een (burger) Meetstation voor fijnstof.
netwerk van tien meetstations voor
fijnstof in de gemeente. De resultaten van de metingen en de
technische gegevens van de meetstations zijn openbaar en
op het internet te vinden. Voor deze en verdere ontwikkelingen legt de gemeente een dekkend draadloos LORA-netwerk
(=LOng-RAnge) aan. Dat is nog niet helemaal klaar.
Er is bij de gemeente intussen door BWLvC subsidie aangevraagd om ook een jaar lang ammoniak en stikstofverbindingen te gaan meten op dezelfde tien plaatsen. De dichtstbijzijnde fijnstof- en stikstofmeetpunten van het RIVM zijn in
Vredepeel en Nijmegen. Intussen wordt gewerkt aan een
tweede serie van tien meetstations, zodat een fijnmazig meetnet ontstaat dat een goed beeld geeft van de luchtkwaliteit
in de gemeente. Voor meer informatie: www.bwlvc.eu of stuur
een e-mail naar informatie@bwlvc.eu.

1 juni 2020
Harrie van den Bergstraat 5, Sint Anthonis

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.

Dorpshuizen weer open
Vanaf 1 juni mogen de dorpshuizen in de Gemeente Sint
Anthonis weer open. Zo dus ook MFC Oelbroeck. Daar gelden wel een aantal regels.
Zo mogen er maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn
(exclusief personeel) en moet iedereen anderhalve meter afstand houden. Bezoekers moeten vooraf reserveren en in een
gesprek vooraf moeten de risico’s van een bezoek worden
besproken. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt
aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandiger zijn
voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven. Verder dient er een
protocol te zijn waarin in ieder geval is aangegeven hoe wordt
omgegaan met de anderhalve meternorm, looproutes, gebruik van sanitair, schoonmaak, opgeningstijden en hygiënemaatregelen. Kijk voor meer informatie over de maatregelen
ook op www.sintanthonis.nl.
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De horeca in Sint Tunnis gaat weer open!
Na elf weken mogen ze eindelijk weer gasten ontvangen. Wel met inachtneming van de RIVM-regels, maar de deuren
van onze uitgaansgelegenheden in Sint Tunnis gaan weer open. De redactie van Trots Sint Tunnis sprak met de ondernemers van ‘t Cafeetje en Grand Café Friends.
Met de heropening in het vooruitzicht is het tijd om eens bij
‘t Cafeetje koﬃe te gaan drinken en te horen hoe Wim dit wil
gaan realiseren. Maximaal 30 personen mogen het café vanaf
1 juni bezoeken, wanneer zij vooraf reserveren, anderhalve
meter afstand van elkaar houden en bij iedere gast vragen
of deze symptomen heeft die kunnen duiden op corona. Op
een normale zaterdagavond heeft Wim tussen de 80 en 100
mensen binnen, met de 1,5-meter-regel zijn dat 26 mensen.
Als je ‘t Cafeetje wil bezoeken, zul je eerst telefonisch moeten
reserveren. Binnen is er zoveel mogelijk meubilair weggehaald.
Wim komt aan tafel bedienen zodat er zo min mogelijk gelopen wordt. Er is sprake van een looproute en er staat handgel
bij binnenkomst.
Begrip voor de situatie
Al met al een hoop maatregelen om aan de regels te kunnen
voldoen. “Ik ben me er van bewust dat vooral de anderhalve
meterregeling soms moeilijk zal zijn”, zegt Wim, “vooral omdat
dit in een café toch invloed zal hebben op de gezelligheid. Ik
hoop dat ik kan rekenen op de medewerking hierin van mijn
gasten en dat ze begrip hebben voor de situatie”. De boete van
4.000 euro bij het niet houden aan de regels is een hoop geld.
Voor Wim staat één ding voorop: wanneer hij hulp en steun
krijgt van zijn gasten, kan iedereen weer gezellig een biertje
komen drinken. Wim kiest ervoor om pas op 3 juni weer open
te gaan, dus op een rustigere dag. “Ik heb er zin in om weer te
starten, ik heb mijn gasten gemist. Het slap ouwehoeren aan
de bar of even het praatje. Ik hoop dat ik mijn gasten weer snel
mag begroeten.”
Om te reserveren voor een bezoek aan ‘t Cafeetje, graag even bellen
naar Wim: 06-51402888.

Op Hemelvaartsdag stond het gesprek met Frank en Jordy
van Grand Café Friends gepland. Normaalgesproken een extra
zondag voor de horeca. Een dag dat ze eigenlijk volop gasten
zouden moeten hebben.
Voor Friends is het net even iets anders als voor ‘t Cafeetje. Zij
hebben een terras waarvoor geen maximum aantal bezoekers is
en er hoeft niet te worden gereserveerd voor het terras. Friends
kan maximaal 30 personen kwijt op hun terras wanneer zij de
anderhalve meterregel hanteren. Voor het restaurant moet wel
worden gereserveerd. In de maand juni kan er alleen worden
geluncht en zal er een uitgebreide borrelkaart zijn voor de avonden. Ook hier moet vooraf worden gevraagd of iemand last
heeft van symptomen. Op verschillende plaatsen zal handgel
staan en ook hier geldt een looproute om het toilet te kunnen
bezoeken. Het personeel van Friends heeft een protocol ontvangen hoe ze zullen gaan moeten werken. De werkbank in de
keuken wordt bijvoorbeeld elk half uur gereinigd. Gasten bestellen met behulp van een digitale kaart en QR-code.
Groter terras
Ook bij Frank en Jordy merk je dat het nog zoeken is naar de
beste aanpak. “We hebben extra mogelijkheden dankzij het
terras. We zijn dan ook ontzettend blij met de verruiming van
de openingstijden voor ons terras naar 23.00 uur. Met Wim
van ’t Cafeetje zoeken we naar mogelijkheden om samen te
werken, bijvoorbeeld om een groter terras in het hart van Sint
Tunnis te kunnen creëren. Deze vraag staat nu uit bij de gemeente. We hebben al samengewerkt tijdens Brouwplaats en
dat beviel ons beiden erg goed.”
Voor reserveringen in het restaurant bij Friends:
www.friendshoreca.nl/reserveren

Vrijwilligers buurtbussen willen zo snel mogelijk weer op pad
In verband met de coronacrisis rijden er al een poosje geen
buurtbussen door het Land van Cuijk. Buurtbusvereniging
Sint Tunnis hoopt weer snel de normale routes te kunnen
rijden door het Land van Cuijk. Alle 33 chauﬀeurs (allemaal
vrijwilligers) staan te popelen om weer te mogen rijden.
Buurtbusvereniging Sint Tunnis willen met de buurtbussen iedereen van dienst zijn. Of u nu naar het station of het Maasziekenhuis in Boxmeer moet, of de andere kant op richting Mill:
de chauffeurs zijn er voor u. De buurtbusvereniging weet dat
er veel ouderen zijn die graag van de buurtbus gebruik zouden willen maken, maar nog geen OV-chipkaart hebben. Wilt u

een OV-chipkaart hebben maar weet u niet hoe een aanvraag
werkt? Meldt u zich dan bij Buurtbusvereniging Sint Tunnis. Zij
helpen graag. De OV-chipkaart kunt u gebruiken in al het Openbaar Vervoer en door heel Nederland.
In de bus een ritkaartje of een dagkaart kopen kan nog steeds.
Meestal is dat duurder, u bent goedkoper uit met een OV-chipkaart. Een ritkaart of een dagkaart kan niet contant betaald worden, u dient te pinnen. In de bussen is geen contant geld aanwezig. Mocht u meer informatie wensen over de OV-chipkaart
of het buurtbusvervoer in het algemeen, neem dan contact op
met Leo van Els, voorzitter van het bestuur van Buurtbusvereniging Sint Tunnis via 06-24466904 of buurtbuslve@gmail.com.

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

www.sommers-installatietechniek.nl

www.autobedrijfzegersbv.nl

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Het Zwaluwstaartje bezig met ontwikkelen coronaproof EHBO-lessen
De coronacrisis duurt maar voort. Dat geldt ook voor
EHBO-vereniging Het Zwaluwstaartje. De maandelijkse
herhalingslessen werden meteen stopgezet. Maar dat wil
niet zeggen dat er niks meer gebeurt op EHBO-gebied.
Onder aansturing van het sinds februari nieuwe bestuur is er
een digitale nieuwsbrief opgezet die periodiek per e-mail naar
de leden wordt gestuurd. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van EHBO en
het coronavirus. Ook hebben de kaderleden, in overleg met
het bestuur, een digitale les in elkaar gezet zodat leden thuis
toch kunnen oefenen. Dit zal vaker gebeuren als de crisis langer
duurt. Alle evenementen waarbij EHBO nodig is, zijn afgelast. Als
er weer evenementen georganiseerd mogen worden, dan kunnen de verenigingen natuurlijk weer een beroep doen op Het
Zwaluwstaartje via de gebruikelijke aanvraagprocedure. Het bestuur is, samen met het kader, nu vooral bezig om nieuwe manieren te bedenken hoe er verantwoord EHBO-herhalingslessen
gegeven kunnen worden. En hoe kun je veilige EHBO toepassen
op ‘echte’ slachtoffers in het dagelijkse leven?
De vereniging bestaat dit jaar 70 jaar, maar het is de vraag of dit
nog gevierd gaat worden. Daarnaast heeft Het Zwaluwstaartje

in 2020 maar liefst negen jubilarissen die in het zonnetje gezet
mogen worden.

De jubilarissen van Het Zwaluwstaartje, staand vlnr: Ria van Mill (40
jaar lid), Arnold Peeters (55 jaar lid), Sandra van Teeffelen (25 jaar lid),
Renée Schreurs (25 jaar lid) en Cor van Zutphen (45 jaar lid). Zittend
vlnr :Jo Hendriks (30 jaar lid), Marjo Esser (40 jaar lid), Dennis Rutten
(25 jaar lid) en Pieter Verstraaten (45 jaar lid).

Dagbesteding Tante Sjaan en De Huuskamer weer open
Tot voldoening van de gasten en hun familie mochten de
beide locaties van dagbesteding in Sint Anthonis op 18 mei
weer gasten ontvangen. Natuurlijk worden zowel bij Tante
Sjaan als in De Huuskamer de coronamaatregelen strikt nageleefd.
Tante Sjaan
“Toen we op 10 maart het advies kregen om de dagbesteding
te sluiten, was dat voor ons erg schrikken. Met pijn in ons hart
hebben we dit advies opgevolgd en alle bezoekers persoonlijk
afgebeld”, vertelt José van Hoenselaar van Tante Sjaan. “In het
begin hebben we mensen die dat wilden wekelijks bezocht,
maar daar zijn we mee gestopt omdat het te risicovol was voor
beide partijen. Wat wel bleef vanaf de sluiting was een wekelijks belletje naar elke bezoeker om te horen hoe het gaat en of
we iets voor ze konden betekenen. Omdat uit de telefoongesprekken bleek dat er veel behoefte was aan de huisbezoeken,
zijn we daar na een maand weer mee begonnen.”
Eindelijk open
Dagbesteding is voor vele bezoekers een cruciale voorziening,
juist in deze periode. “Het missen van dagbesteding kan extra
stress en spanningen veroorzaken voor zowel de bezoeker als
de mantelzorger”, weet José uit ervaring. Blij was ze met ‘groen
licht’ van het RIVM en de Gemeente Sint Anthonis. Sinds 11 mei

is Dagbesteding Tante Sjaan weer gedeeltelijk opengesteld voor
de bezoekers. “Daarbij hebben we verschillende maatregelen
genomen zoals kleinere groepen (1,5 meter afstand) verspreid
over verschillende ruimtes met één begeleider per groepje per
dag in dezelfde ruimte. En natuurlijk vaker handen wassen.” De
bezoekers worden gebracht en gehaald door de familie.
“Het was wel even wennen”, aldus José, “want we werken voor
een deel op een niet gebruikelijke wijze, maar wel passend bij
de behoefte van de bezoeker en van zijn mantelzorger. Dat
voelde voor beide partijen in het begin een beetje spannend,
maar we zijn er uiteindelijk blij mee dat Tante Sjaan weer geopend is.” Wie meer informatie wil over Dagbesteding Tante
Sjaan kan bellen naar 0485-213469.
De Huuskamer
MFA Oelbroeck, waar naast De Huuskamer ook de school, kinderopvang, bibliotheek en dagbesteding zitten, is coronaproof
gemaakt. “Het is belangrijk dat de gebruikers op elkaar afgestemd zijn, daarom zijn wij een week later open gegaan”, zegt
Peggy Kuijpers van De Huuskamer. “We hebben de ruimte anders ingedeeld om de anderhalve meterregel te kunnen waarborgen. Met als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM was
het wel even zoeken naar de juiste aanpassingen.”
Lees verder op de volgende pagina.
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Vervolg van pagina 7:
‘Dagbesteding Tante Sjaan en De Huuskamer weer open’
Verheugd
Toen de gasten van De Huuskamer te horen kregen dat ze
weer terecht konden in de opvang, waren de meesten daar
enthousiast over. “Natuurlijk vonden ze onze wekelijkse contacten en bezoekjes ook leuk, maar ‘een dagje eruit, ergens
naar toe’ vinden ze toch aantrekkelijker”, vertelt Peggy. De
Huuskamer is gestart met zes gasten per dag. “Als alles goed
gewend is, gaan we langzaam uitbreiden met een tweede
groep zodat alle gasten ons de afgesproken dagdelen weer
kunnen bezoeken.” De taxibussen rijden weer, met zitplaatsen
die coronaproof zijn ingericht.
De Huuskamer heeft het dagprogramma aangepast. “Wat we
wel kunnen blijven doen, is fietsen met onze duofiets. Want
vol trots kunnen wij melden dat die door een handige partner
coronaproof is gemaakt. Daar zijn we hem erg dankbaar voor”,
zegt Peggy. “Hopelijk ziet u ons toeren door het mooie Sint
Tunnis en de Staatsbossen. Nieuwsgierigen naar De Huuskamer kunnen bellen voor een afspraak (0485-383134). De koﬃe
staat klaar!

De duofiets van De Huuskamer is coronaproof gemaakt, zodat
deze ook in het ‘nieuwe normaal’ gebruikt kan worden.

‘We hopen er snel weer te zijn voor
hen die ons zo hard nodig hebben’
Ivonne Ypma, vrijwilligster bij hospicehuis De Cocon vertelt:

Column | Biblioplus

De deur staat op een kier
Een zucht van verlichting ging door het land toen op 11 mei
werd meegedeeld dat de bibliotheken weer open mogen.
Deuren wagenwijd open, anderhalve meter van elkaar
blijven, goed je handen wassen voor binnenkomst en weer
heerlijk snuffelen en zoeken naar dat éne boek dat je al zo
lang op je verlanglijstje hebt staan.
Maar helaas, zo eenvoudig is het niet. Nee, niet direct full
speed vooruit, maar in kleine stapjes. Ook hier in Sint Tunnis.
Er is een ‘ looproute’, de nooduitgang wordt tijdelijke ingang
om de gasten van De Huuskamer niet in de weg te lopen
en er zijn hooguit twee personen op de werkvloer. Een gastvrouw bij de ingang, zij mag de lezer wijzen op de coronamaatregelen en reikt een mandje aan. Zijn de mandjes op,
dan wordt het wachten tot er weer een mandje vrijkomt.
Heel lang zal dat wachten niet duren, want naar de bieb
gaan voor de gezelligheid is er voorlopig niet bij. Geen
kranten, geen kopje koffie, geen Leesclub of Vrouwen voor
Elkaar. Alle extra activiteiten zijn voorlopig uit den boze. De
bieb is door corona teruggeworpen naar zijn oorspronkelijke
bestaan: een instelling waar je boeken kunt lenen, meer niet!
Maar hopelijk niet voor lang. Onze bieb snakt ernaar weer
een bieb anno 2020 te zijn. Waar je welkom bent voor meer
dan een boek alleen.
E.V.

“De Cocon biedt als hospice al jarenlang zorg in de laatste
levensfase van mensen uit de omgeving van Sint Anthonis.
Ruim 80 vrijwilligers zetten zich met veel liefde in om deze
vaak emotionele periode uit iemands leven zo fijn mogelijk
te laten verlopen. Bewoners wordt veel ruimte geboden zich
met naasten te omringen en er wordt geprobeerd hen zo veel
mogelijk te ‘ontzorgen’. Door dagelijkse taken over te nemen,
wordt voor hen een echt (t)huis gecreëerd. Bewoners en hun
gasten krijgen daarbij de aandacht die ze verdienen.
De laatste levensfase is in deze bijzondere tijd natuurlijk een onderwerp dat vaak wordt besproken en waar velen helaas op de
een of andere manier mee te maken krijgen. De mensen in de
zorg zien het leed en doen wat ze kunnen. De naasten zoeken
wegen om ondanks de benodigde afstand tot elkaar de zieken
te ondersteunen, aandacht te geven en helaas soms ook onder
moeilijke omstandigheden
afscheid van hen te nemen.
Dat door de benodigde
maatregelen De Cocon
genoodzaakt bleek tijdelijk haar deuren te sluiten
is begrijpelijk maar doet
ook pijn. We hopen dat we,
wanneer de omstandigheden het weer toelaten,
er weer kunnen zijn voor
hen die onze extra zorg en
aandacht zo hard nodig
hebben.”
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‘Als het kwaad goede mensen treft’
Frans van Spreeuwel roept op tot samenzijn in het teken van verbondenheid
Als gepensioneerd pastoor weet Frans van Spreeuwel als
geen ander hoe belangrijk het in ieders leven is om samen
te zijn en verbondenheid te voelen. Zeker in deze moeilijke crisistijd waarbij het coronavirus voor verlies en verdriet zorgt. Hij deelt met dit interview graag zijn gedachten met alle inwoners van Sint Tunnis.
De titel van een boek van Harold S. Kushner luidt: ‘Als ’t kwaad
goede mensen treft’ en een ander boek van zijn hand draagt
de titel: ‘Als ’t leven teleurstelt’. Twee boeken die Frans van
Spreeuwel diep hebben geraakt en hem ook tot steun zijn
geweest om als leidraad te dienen in het omgaan en denken
over de kwetsbaarheid van het leven.
Van Spreeuwel weet als voormalig ziekenhuispastor in Tilburg
en later Roosendaal maar al te goed hoe het is om te maken
te hebben met een naderend overlijden. In deze crisistijd zijn
zijn gedachten veel bij de ervaringen en belevingen die hij als
pastor heeft gedeeld met patiënten en naaste familie die oog
in oog met de dood stonden. “Soms voelde het alsof ik hand
in hand liep met de dood. Voor een aantal patiënten riep ik als
pastor diepere belevingen op, ik liet mensen respectvol zichzelf zijn en probeerde altijd respectvol open te staan voor wat
die persoon in die bijzondere situatie beleefde. Bescheiden
probeerde ik daarbij aan te sluiten en zo samen als het ware
een ‘stukje mee te lopen’ op die levensweg.”
Stil staan bij en niet weglopen van of de ogen sluiten voor de
dood. Het is geen sinecure maar Van Spreeuwel benadrukt dat
het wel absoluut noodzakelijk is om werkelijk in de realiteit van
het leven te staan, zeker in deze crisistijd. “Want het coronavirus kan helaas ook de dood betekenen. En natuurlijk hoop ik
vol vertrouwen op het vaccin dat ons allen te zijner tijd moet
helpen en vanzelfsprekend hoop ik en deel ik met velen dat
we positief de toekomst tegemoet moeten treden en elkaar
daarin ook tot steun mogen en moeten zijn.”
Dankbaar
Er zijn wat Van Spreeuwel betreft geen woorden om de dankbaarheid uit te drukken aan die mensen die de meest vitale
beroepen uitoefenen in de meest brede zin van het woord en
de vele mensen die helpen, nabij zijn en ondersteunen. “Al of
geen spandoek: de dank komt ook bij mij voort uit mijn hart
en is er niet minder om.” En toch wil hij bij deze een beroep op
iedereen doen om ook de dood niet weg te moffelen. “Die is
duidelijk aanwezig als je het wilt zien. Nu en dan lijkt het er op
of men in de meer oﬃciële commentaren het dodencijfer wel
noemt – men kan er moeilijk omheen – en er dan toch vrij snel
het zwijgen toe doet.”
Persoonlijk hebben meerdere mensen aan den lijve ervaren
wat het coronavirus kan betekenen en triest genoeg zijn er
ook mensen aan bezweken hier in Sint Tunnis, in de regio en

ver daarbuiten. “Ook ik heb mijn oud-studievriend René Graat
Mill-Hiller, die ik al kende vanaf ongeveer 1960, verloren aan
corona. Toen ik in 2007 ben geopereerd is hij een weekeinde
hier in Sint Tunnis nog voorgegaan omdat ik toen verhinderd
was. Natuurlijk gaat het niet om getallen, maar ik kan meerdere mensen in mijn omgeving noemen die zijn gestorven
door het coronavirus. En helaas ben ik daar niet de enige in,
dat geldt voor vele mensen meer.”

Gepensioneerd pastoor Frans van Spreeuwel wenst iedereen veel
kracht, steun en gezondheid in deze crisistijd.
Samenzijn in verbinding
Van Spreeuwel zou graag – op een moment dat het weer kan
en mag – een bijeenkomst willen organiseren voor mensen
uit het dorp die daar ook behoefte aan hebben. “Is het een
gedachte waard om bijvoorbeeld in de naaste toekomst als
dorpsgemeenschap een ieder uit te nodigen om samen te komen en de gestorvenen vanwege het coronavirus op een respectvolle manier te gedenken. Een samenzijn in het teken van
verbondenheid, ongeacht levensovertuiging of religie. Een
samenzijn om samen stil te staan bij deze crisis en alles wat
het diep menselijk oproept.” De kerk aan de Brink – een plek
die al eeuwenlang uitnodigt tot bezinning – is volgens Van
Spreeuwel daarvoor de locatie bij uitstek. “Dit is een oprechte
gedachte van een 76-jarige, die behoort bij de risicogroep van
mensen met een kwetsbare gezondheid en nu en dan ‘vecht’
met het gegeven: ‘Als ’t kwaad goede mensen treft’. Hoe positief en optimistisch ik ook in het leven sta, nu en dan ‘vecht’ ik
ook met het gegeven: ‘Als ’t leven teleurstelt’ en dan druk ik me
nog heel bescheiden uit. Het moge een ieder goed gaan en ik
wens iedereen veel kracht, steun en gezondheid.”

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Aan de slag met plannen Landschapspark Op ‘t Hoogveld
“Eindelijk, eindelijk”, verzucht Joost van der Cruijsen. “Eindelijk
kunnen we nu aan de slag met de realisatie van onze plannen
met het Landschapspark Op ‘t Hoogveld”. Joost is de voorzitter
van de werkgroep die zich al vele jaren inspant om het landschapspark in te richten. “We hebben de nodige tegenslagen
gehad, daarom leek het heel lang of er niets gebeurde. We
hadden te maken met veel partijen aan tafel en met steeds wijzigende inzichten en wensen voor wat betreft de inrichting. En
last but not least: de betaalbaarheid van onze plannen. Het is
bijna een wonder dat de werkgroep steeds het enthousiasme
en geduld kan blijven opbrengen. Daar ben ik trots op, hun
inzet en betrokkenheid valt te prijzen.”
In en aan het landschapspark wordt gewerkt door vele vrijwilligers. Het reguliere onderhoud gebeurt door de medewerkers
van ‘De Seizoenen’ (Bronlaak) en door een vaste groep vrijwilligers. “En vergeet niet dat er al heel veel gebeurd is. Zo ligt er
een mooie fruitboomgaard, lopen er schapen en is er een heus
theehuis actief, waar regelmatig een theemiddag wordt georganiseerd. Sociaal, gezellig en verbonden met de natuur. Het park
heeft een steeds grotere sociale functie, zeker in deze coronatijd.
Ik merk dat de mensen meer van het park gaan houden.“
Oorspronkelijk kwam de vraag van het doorontwikkelen van
het landschapspark van gemeente, dorpsraad en Bronlaak.
“Er is een werkgroep opgericht en we zijn aan de slag gegaan

om een ambitieus plan te presenteren. Iedereen was enthousiast, maar de exacte inrichting en financiering kwamen maar
niet van de grond. Gelukkig kan dat nu wel, we hebben met
behulp van de gemeente, het Waterschap Aa en Maas en het
potje van de Vitale Kernen de begroting rond. Dus nu kan de
inrichting worden opgestart. Op dit moment is de gemeente
bezig een ecologische en technische inrichtingstekening te
maken, waarna de echte aanleg kan opstarten. Ik heb goede
hoop dat dit in het najaar van start kan.“
Dan wordt het park nog mooier, zo natuurlijk mogelijk met
natuurspeeltoestellen, een extra wandelpad voor de senioren
van Op ’t Hoogveld en een fijne ontmoetingsplaats voor alle
dorpsgenoten die genieten van hun dagelijkse ommetje.

JVK Kozijnen bestaat 35 jaar
JVK Kozijnen – specialist op het gebied van kunststof ramen, deuren en puien – viert dit jaar zijn 35-jarige jubileum. De bedrijfshal
van het familiebedrijf is gevestigd op ’t Kempke in Sint Anthonis,
waar zich ook een grote showroom bevindt.
Remco van Koulil vertelt: “Wij assembleren en monteren ieder
kozijn zelf, om zo de kwaliteit van begin tot eind te kunnen
waarborgen.” Het werkgebied strekt zich uit over Noord-Bra-

bant, Noord-Limburg en een deel van Gelderland. “Wij monteren veelal bij particulieren, maar leveren ook kozijnen aan
lokale en regionale (bouw)bedrijven.”
De kozijnen van JVK worden vervaardigd uit hoogwaardige,
isolerende profielen van Gealan, een grote speler uit Duitsland
die continu innoveert. De ‘S9000 NL’-serie is speciaal ontworpen voor de Nederlandse markt. “Kunststof biedt veel voordelen: hoge isolatiewaarde, duurzaam, veilig, milieuvriendelijk en
onderhoudsvrij.” De klant heeft keuze uit verschillende stijlen,
kleuren en structuren. Een groot pluspunt: “Kozijnen bepalen
namelijk echt de uitstraling van een woning. Met toebehoren
zoals raamdorpels, rolluiken, screens en gevelbekleding, kunnen wij aan alle wensen voldoen.”
JVK staat voor persoonlijke aandacht, kwaliteit en uitstekende
service. “Wij luisteren naar uw wensen en denken graag met
u mee, afgestemd op uw situatie.” Een bezoek aan de showroom wordt gecombineerd met een rondleiding. De monteurs
zorgen vervolgens voor een vakkundige plaatsing en afwerking. Dankzij de veelzijdigheid en jarenlange ervaring van onze
monteurs, zijn wij in staat elke situatie tot een perfect eindresultaat te brengen.”
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Samen Sint Anthonis voorziet in een behoefte
In het coronatijdperk blijken zaken heel snel georganiseerd te kunnen worden. Op het moment dat ouderen
en mensen met een kwetsbare gezondheid gevraagd
werden om nadrukkelijk in huis te blijven, kwamen er
natuurlijk vragen naar boven. Wie doet er dan de boodschappen? Of haalt mijn medicijnen op? En hoe moet ik
dan voor mijn controle naar het ziekenhuis?
Gelukkig blijkt dat de sociale ondersteuning binnen ons dorp
goed is. Bij veel mensen wordt door familie of buurt spontaan
hulp aangeboden. Maar niet iedereen heeft een goed sociaal
netwerk in de directe omgeving. Daar lag dus een vraag. In
diverse plaatsen in het land was er een digitaal platform waarin
vraag en aanbod aan elkaar konden worden gekoppeld. Ook
voor Sint Anthonis lag dat al in de planning.
Zicht op activiteiten
Aan tafel met Wendy Huijbers van Sociom en Hanny Markerink
als buurtverbinder blijkt dat het juist bovenstaande vragen waren die in deze tijd een versnelling gaven in het opzetten van
een digitaal platform: www.samensintanthonis.nl. Maar de site
heeft een veel bredere functie. Zo geeft Wendy aan dat er een
behoefte lag in het opzetten van een activiteitenkalender. Afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat er diverse evenementen op dezelfde dag werden georganiseerd en daarmee
concurrerend waren. Door al ver van te voren aan te geven wanneer je als vereniging of organisatie iets wilt organiseren, kun je
rekening met elkaar houden. En als lezer kun je direct zien wat er
de komende tijd te doen is. Verenigingen en instanties worden
uitgenodigd hun activiteiten te delen zodat deze geplaatst kunnen worden. Ook kan men zelf de agenda aanvullen.

Hanny wordt voor Sint Anthonis degene die gevraagd en ongevraagd contact heeft met verenigingen en personen. Zij
probeert de voelsprieten te hebben voor wat er in ons dorp
leeft. Mocht een vereniging op zoek zijn naar vrijwilligers, dan
kan dat gemeld worden. Ook een moment van aandacht voor
bijvoorbeeld een 100-jarige die via de website in het zonnetje gezet kan worden. Daarnaast kan iedere inwoner met een
hulpvraag op deze site terecht. Tevens kan men onderwerpen
aanleveren via contact@samensintanthonis.nl. Maar ook de
lokale ondernemer kan zijn bedrijf presenteren en artikelen
plaatsen. De site is dus heel breed van opzet en heeft als doelstelling te verbinden en ons digitale dorpsplein te worden.
Mooie initiatieven
Hanny zegt enorm veel energie te krijgen van haar rol als buurtverbinder en sitebeheerder. “Het is ongelooflijk om te zien wat
er in ons dorp allemaal gebeurt. Wanneer ik een rondje fiets,
kijk ik nu met heel andere ogen, bijvoorbeeld naar de versiering in de tuin van Jan van Sambeek (koninklijke onderscheiding) en het gesprek wat daaruit voortkwam. Zo bijzonder om
te horen wat hij te vertellen heeft. In de korte periode dat ik
nu als buurtverbinder/sitebeheerder aan de slag ben, heb ik al
veel mooie dingen gezien. Meest bijzonder was voor mij het
muzikale bezoek op Koningsdag dat leden van Muziekvereniging Sint Cecilia, onze burgemeester en zangeres Sanne de
Jong brachten aan de verzorgingstehuizen in onze gemeente.
De tranen schieten je dan in de ogen, zo mooi was dat.”
Hanny roept bewoners die een actieve bijdrage als buurtverbinder willen leveren op om zich aan te melden. De komende
tijd zijn de speerpunten het verder bekendheid geven aan Samen Sint Anthonis en het schrijven voor de website.

Aandacht voor zoektocht van bestuursleden verenigingen
Een aantal verenigingen in Sint Anthonis is met spoed op
zoek naar bestuursleden. Daarom zal in de komende edities van Trots Sint Tunnis vaker aandacht besteed worden
aan deze ‘zoektocht’.
Sint Anthonis heeft een rijk verenigingsleven. Voor iedere
leeftijd en voor ieders interesse is er zeker een club te vinden.
Echter, door zoveel verschillende verenigingen valt het niet
mee om genoeg bestuursleden te vinden. Zo is nu het Pinkstertoernooi op zoek naar een penningmeester, de scouting
is op zoek naar een bestuurslid voor het verenigingsbestuur
en een bestuurslid voor het stichtingsbestuur. De tennisvereniging heeft geen secretaris meer en is op zoek naar een
bestuurslid voor Communicatie en PR en naar een bestuurder
die verantwoordelijk is voor de sponsors van TV Sint Tunnis.
Ook Muziekvereniging Sint Cecilia heeft een vacature voor se-

cretaris en penningmeester. Tenslotte heeft de KBO een groot
tekort aan vrijwilligers in het bestuur. Zij zoeken maar liefst drie
bestuursleden.
De redactie van Trots Sint Tunnis heeft al van meerdere verenigingen signalen ontvangen over een bestuursledentekort, echter is er nu geen duidelijk zicht op welke vacatures
er precies zijn. Een punt van aandacht is om de discussie in
gang te zetten op welke manier dit tekort aan vrijwilligers en
bestuursleden toch enigszins binnen de perken blijft. Zou het
misschien een oplossing zijn om bestuursfuncties samen te
voegen met een aantal verenigingen of zelfs te professionaliseren (betaalde baan)? Een ander idee kan zijn om eerder een
beroep te doen op jeugdleden om ook hun steentje bij te dragen. Wanneer ook uw vereniging op zoek is, horen de redactie
van Trots Sint Tunnis dit graag via redactie@trotssintunnis.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...’:

Scouting Sint Patrick

TIOS gaf de pen door aan Scouting Sint Patrick. Aangekomen
bij De Hoefse hut zitten er al drie bestuursleden op me te
wachten: Leoni Verhoeven, Annelies Fransen en Emiel Jansen.
Met de RIVM-maatregelen inachtnemend én een lekker bakje
koﬃe beginnen we.
Wat doen jullie?
“Wij organiseren activiteiten voor onze leden waarbij natuur, outdoor en survival centraal staan, gegoten in een modern jasje. Het
motto van scouting is ‘laat je uitdagen!’ en dat zie je overal in de
vereniging terug. We zijn een vereniging waar iedereen lid van kan
worden en zijn eigen kwaliteiten kan vergroten. Niet kijkend naar
wat je niet kunt maar juist de nadruk leggen op wat je wél kunt en
waarin je kunt groeien. Via een soort lopende leerweg leer je in de
verschillende groepen te groeien. Daarnaast gebruiken we vaak
de term scoutingfamilie, zo voelen wij ons in de vereniging als lid
of als vrijwilliger. We werken altijd als een team.”
Een lopende leerweg?
“We hebben vijf jeugdgroepen, verdeeld in leeftijdscategorieën
van 4,5 jaar tot 24 jaar waarbij gekeken wordt wat een kind
aankan. Daarna kom je in de Stam, deze groep is van 24 tot
wel 60 jaar. Daarnaast zijn we trots op onze Blauwe vogels, een
groep voor kinderen met een beperking. Binnen deze groepen
groei je via een leerweg. Als Bever (de jongsten) leer je bijvoorbeeld wat je nodig hebt om zelf een kampvuur te maken en
als Welp (de tweede groep) leer je het aansteken. Alles draait
om uitdaging en plezier, natuurlijk in een veilige omgeving.
Elke groep heeft wekelijks een activiteit, de Blauwe vogels om
de week en onze Stam maandelijks. Vier weekenden in het jaar
gaan we één of twee nachten op kamp en jaarlijks op zomerkamp aangepast aan de groep. De explorers (15-18 jaar) zijn
vorig jaar bijvoorbeeld tien nachten naar Schotland geweest.
We hebben 70 jeugdleden en 35 vrijwilligers. Dit klink veel
voor vrijwilligers maar helaas hebben we toch wachttijden bij
twee groepen omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Behalve als
leiding bij de activiteiten hebben we vrijwilligers voor het gebouw en terrein. We werken daarin al samen met het gilde van
Sint Tunnis, zij huren ons terrein en helpen ons bijvoorbeeld
met het onderhoud van het terrein.”
Dus er is ook samenwerking met andere verenigingen?
“Behalve de warme band met het gilde zetten we ons ook in
voor de pronkzittingen van d’n Uutloat. Tijdens het 75-jarig bevrijdingsfeest in september hebben we de kransen gelegd. Al jaren

Bij Scouting Sint Patrick draait alles om uitdaging en plezier.
werken we samen met Staatsbosbeheer en Stichting Het Schaap,
voor de bewaking ’s nachts en de activiteiten die op zondag georganiseerd worden tijdens het schaapscheerdersfeest. En jaarlijks
organiseren wij onze flessenactie waarvoor we bij alle inwoners
uit Sint Tunnis aan de deur komen om de lege flessen op te halen.“
Wat moeten wij nog weten?
“Je kunt onze blokhut en het terrein huren, eventueel in combinatie met een activiteit door ons georganiseerd, bijvoorbeeld
outdoor cooking, gps-tocht of de klimwand. Dit kan ook voor
(kinder)feestjes. Dit wordt gedaan vanuit de stichting, niet de
vereniging. De verhuuropbrengst gebruiken we voor onderhoud van gebouw, terrein en materiaal. De ontvangen contributie wordt puur gebruikt voor de activiteiten.”
Aan welke vereniging geven jullie de pen door?
“Zoals eerder vermeld, hebben wij een fijne en nauwe samenwerking met het St. Antoniusgilde, dus kiezen we hen.”
Sint Patrick, een vereniging die al 73 jaar bestaat in ons dorp...
Even denk ik terug, ik heb ook bij de Bevers gezeten, waar ik
leerde de dubbele knoop te strikken. Ik moet toegeven dat
ik deze knoop nog geregeld gebruik. Scouting Sint Patrick, ik
mag wel zeggen: een boegbeeld in ons dorp.
Contactgegevens Scouting Sint Patrick
www.sint-patrick.com | E-mail: info@sint-patrick.com

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Online inspiratiebijeenkomst ‘Gratis VOG aanvragen?
Iedere deelnemer aan activiteiten van een vereniging of stichting moet kunnen rekenen op een veilige en positieve omgeving. Gezamenlijk hebben we hier de verantwoordelijkheid
voor. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring
waaruit blijkt dat een vrijwilliger niet veroordeeld is geweest
voor strafbare feiten. De verklaring biedt uiteraard geen garanties, maar laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden,
deelnemers, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.
Gratis inspiratie
Wil je je verder verdiepen in sociale veiligheid, volg dan een inspiratiesessie via Sociom. In ongeveer een uur wissel je van ge-

dachten over sociale veiligheid. Je krijgt een overzicht van de
maatregelen die je moet/kunt treffen om je organisatie sociaal
veilig te maken. De online inspiratiebijeenkomst wordt begeleid door Guus Bremer van het NOV (Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk) en vindt plaats op woensdag
10 juni van 19.30 tot 20.30 uur (met een uitloop tot 21.00 uur
voor deelnemers die een vervolgafspraak willen maken). De
sessie vindt online (via Microsoft Teams) plaats en is bedoeld
voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen in het
Land van Cuijk en West Maas en Waal. Deelname is gratis, aanmelden kan via vrijwilligerspunt@sociom.nl of telefonisch via
0485-700500. Contactpersoon is Martijn Schmiermann.

De Parel laat mantelzorgers even op adem komen
De Parel van Sint Anthonis is een logeerhuis voor volwassenen
die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. De mantelzorger moet soms echt even op adem komen en dan kan het
team van vrijwilligers de taken van de mantelzorger met veel
plezier en enthousiasme overnemen. Gasten zijn welkom van
maandagmorgen tot vrijdagmiddag. De weekenden zijn niet
standaard mogelijk. Wel kan er, mede met hulp van de familie
en een aantal beschikbare vrijwilligers, geprobeerd worden dit
te realiseren. De vrijwilligers zijn dag en nacht aanwezig.
Warmte en aandacht
De vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en zorgen er-

voor dat elke logé zich thuis voelt bij De Parel. Zij geven de
gasten persoonlijke aandacht, samen met hen creëren zij een
huiselijke sfeer die bijdraagt aan een prettig verblijf.
De Parel is gelegen aan de Brink in het hartje van Sint Anthonis.
Er zijn twee gastenkamers en een gezamenlijke zitkamer en
keuken. Ook is er een prachtige tuin waar gasten heerlijk kunnen relaxen.
Bent u geïnteresseerd? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan om samen te kijken of er een mogelijkheid is om
bij De Parel te logeren. Meer informatie vindt u op de website:
www.deparelvansintanthonis.nl.
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Maatwerk bij wegwerkzaamheden N602
De werkzaamheden aan de doorgaande weg vorderen gestaag. Op 1 juni was de Dr. Verbeecklaan helemaal gereed
met een nieuwe rijbaan, nieuwe fietspaden, voetpad en
plantvakken.
Naadloos aansluitend is aannemer Infrascoop begonnen met
de nieuwe inrichting van de Breestraat. Hoewel overlast onvermijdelijk is, probeert de aannemer steeds maatwerk te leveren.
Vanaf de afslag Oude Breestraat – die zelf ook nieuw is beklinkerd – zijn de verschillende werkploegen druk doende met de
afronding van Deelvak A, het deel van de Breestraat dat loopt
tot de afslag De Taverne (tegenover het oude kerkhof ). Volgens
de planning is Deelvak A half juni gereed, waarna het werk
naadloos wordt voortgezet in Deelvak B, het centrumgebied.

In samenspraak met projectbureau Newae en gemeentelijke
vakambtenaren probeert de aannemer bij de werkzaamheden
en noodzakelijke omleidingen zoveel mogelijk maatwerk te
leveren. Daarbij wordt steeds gekeken hoe woningen, winkels
en bedrijven bereikbaar kunnen blijven. Zo werd met bloemenhuis De Wingerd afgestemd dat de winkel tijdens Moederdag zo goed mogelijk bereikbaar was.
Voor lokaal verkeer is gedurende langere tijd een omleiding
ingesteld voor auto’s (via het Rondveld). Voor fietsers en voetgangers is er een kleine omleiding, welke wordt aangepast als
het werkvak van de aannemer opschuift in de richting van het
centrum. Actuele informatie over deze aanpassingen is te vinden in de nieuwsbrief N602 onder de gele knop op de website
van de Gemeente Sint Anthonis.

Hulpverleners staan voor u klaar in deze coronatijd
Het zijn bijzondere tijden door het coronavirus. We zijn allemaal meer gebonden aan huis en we ontmoeten onze familie
en vrienden nauwelijks of niet. Juist nu moeten we naar elkaar
blijven omkijken. Bekijk hier al het hulpaanbod:
Dorpsteam Sint Anthonis
Heb je een vraag? Wil je praten? Heb je hulp nodig? Of wil je
juist hulp aanbieden? Het Dorpsteam staat voor je klaar. Zij helpen, luisteren en geven advies. Bel 0485-700532 of mail naar
dorpsteam@sintanthonis.nl. Het telefoonnummer buiten kantooruren in spoedgevallen is 0485-722112.
Centrum voor jeugd en gezin Land van Cuijk
Het centrum voor Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG) is dé
plek voor alle vragen, tips, ondersteuning, jeugdhulp en -zorg
voor kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) en hun opvoeders. Je
kunt altijd op het CJG rekenen: samen kom je verder. Kijk op
www.cjglandvancuijk.nl, bel 0485-396666 of stuur een e-mail
naar info@cjglandvancuijk.nl.

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk
Voor tips, persoonlijk advies, een luisterend oor of informatie
over bijvoorbeeld regelingen rondom mantelzorg, is centrum
Mantelzorg bereikbaar op telefoonnummer 0485-846739 of
per e-mail via info@mantelzorglvc.nl. Ook op de website is veel
informatie te vinden: www.mantelzorglvc.nl.
De landelijke vereniging Mantelzorg.NL is er voor iedereen
die zorgt voor een naaste. Zij hebben een lijst opgesteld met
veelgestelde vragen die bij hen binnen komen. Deze lijst is te
vinden op de website www.mantelzorg.nl.
Dementie KetenTeam Land van Cuijk
Voor ondersteuning van mensen met dementie en hun
naasten. Het Dementie Keten Team is per e-mail bereikbaar:
dementieketenzorg@pantein.nl of telefonisch via 0900-8803.
Cliëntondersteuning MEE Noordoost Brabant
U kunt met alle vragen of zorgen over leven met een beperking terecht bij MEE. Dit is gratis en zonder verwijzing. Bel
0413-334733 of stuur een e-mail naar info@mee-nob.nl.

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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‘Eindelijk weer een balletje trappen’
Het verenigingsleven en corona: ook voor DSV waren de gevolgen groot. DSV-bestuurslid Peter van de Goor somt een aantal
zaken op waar de voetbalclub mee te maken kreeg: “Geen
wedstrijden en trainingen meer, de kantine gesloten en dus
minder inkomsten. En ook evenementen als het Pinkstertoernooi en de jeugdkampen werden afgeblazen. Als vereniging
denk je dan: hoe lossen we dit op?” Volgens Peter was een
aantal maatregelen nodig. “We zijn onder andere met de vrijwilligersvergoedingen gestopt en er is gebruik gemaakt van
de KNVB-ondersteuning. Ook hebben we een goede bestemming gevonden voor het eten en drinken dat in de kantine
stond. Dat is geschonken aan zorgcentrum Op ‘t Hoogveld in
ons dorp. De ouderen waren er heel blij mee.”
Inmiddels zijn de Corona-regels versoepeld. “Samen met de
vrijwilligers is gezorgd dat het veld bespeelbaar werd zodat

de jeugdteams allemaal de wei in
kunnen. En inmiddels mogen ook de
seniorenteams hun
conditie op peil
brengen. Eindelijk
weer een balletje
trappen. Heerlijk!”
DSV-jeugd in actie. (foto: Martien van Dommelen)
DSV is volgens het
bestuurslid alweer
bezig met het nieuwe seizoen. “Met creativiteit maken we er
het beste van. Het grootste gemis is het sociale contact met
de spelers en alle betrokkenen. Het samen sporten, lachen en
genieten.”

Muziekvereniging Sint Cecilia zoekt bestuursleden en vrijwilligers
Muziek is de gedeelde passie van de leden van Muziekvereniging Sint Cecilia en die deelt de club graag met het publiek en
de mensen in het dorp. Na een fantastisch jubileumjaar kijkt
Muziekvereniging Sint Cecilia vooruit. Er zijn ambitieuze plannen om muziek voor alle kinderen toegankelijk te maken en het
bestuur wil als vereniging de grenzen blijven verleggen. Het bestuur blijft mensen verbinden en wil nog meer samenwerking
voor elkaar krijgen met andere beroeps- en amateurmuzikanten
uit de regio. Deze samenwerking zoekt de club ook op bestuurlijk niveau met andere verenigingen in het Land van Cuijk.
Op het moment is Sint Cecilia genoodzaakt via de digitale weg
met elkaar muziek te maken. De club zit niet stil en zoekt naar
mogelijkheden om zichtbaar te zijn in de samenleving en mu-

ziek ten gehore te brengen.
Muziekvereniging Sint Cecilia zoekt enthousiaste, actieve en
betrokken mensen die mee willen werken om alle plannen te
verwezenlijken. Heb je een warm hart voor muziek en wil je
iets betekenen voor het dorp? Dan ben je van harte welkom.
Momenteel is de vereniging hard op zoek naar mensen die het
bestuur willen versterken, maar ook hulp voor werkgroepen of
projecten is altijd welkom. Heb je interesse of wil je informatie,
neem dan contact op met een van de bestuursleden door een
e-mail te sturen naar bestuur@mvsintcecilia.nl of telefonisch
contact op te nemen met Sandra Thijssen, tel. 06-38231476,
Jacqueline Gommans, tel. 06-10895459, Thijs van Kempen, tel.
06-20470834 of Paul van Aarle, tel. 06-13275416.

Op ‘t Hoogveld bedankt inwoners Sint Tunnis
Nog steeds ontvangt zorgcentrum Op ‘t Hoogveld bijzondere
attenties van de inwoners van Sint Anthonis. Voor de bewoners
en familieleden is het een zware tijd om elkaar niet te mogen
zien. Daarom was er een attente inwoner van Sint Anthonis die
geheel vrijblijvend zijn hoogwerker aanbood. Met elkaar worden
de bewoners op maat bezig gehouden en zo is de kienmiddag
opgestart. Bewoners zitten voor het eigen appartement en vanaf
het plein worden de getallen omgeroepen. Elke week komen
mensen vrijwillig spelen zoals accordeonist Wiel van Loosbroek,
saxofonist Jan van Oort, zanger Johnny Romein, zanger Will Vos
en zanger/gitarist Jos Kuipers. Kleine momenten waardoor mensen corona even kunnen vergeten. Op Koningsdag werden de
bewoners verrast met een optreden van niet alleen Sanne de
Jong, maar ook van burgemeester Fränzel, die tot ieders verras-

sing fantastisch kan zingen onder muzikale begeleiding van
leden van Sint Cecilia. Ook op
4 en 5 mei werden Op ‘t Hoogveld niet vergeten en speelde
een inwoner de signaaltaptoe
voor de bewoners.
Op ‘t Hoogveld wil iedereen bedanken en plaatste daarom de
banner met tekst ‘Dank je wel inwoners van Sint Anthonis!’.
De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend
van 4 juli. Kopij aanleveren kan t/m 20 juni per e-mail
via redactie@trotssinttunnis.nl.

