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...dan is er veel mogelijk. 

Het klinkt wat overdreven, maar ik zag het met mijn eigen 
ogen gebeuren. Bij de kinderbouwweek in september liet 
Sint Tunnis zich van zijn beste kant zien. Dankzij de do-
natie van een gulle anonieme inwoner die alles mogelijk 
maakte, dankzij sponsoring van vele ondernemers, dankzij 
de gastvrijheid van de scouting en het gilde en dankzij de 
inzet van talloze vrijwilligers, kreeg onze basisschooljeugd 
weer een bouwweek! Het hele dorp zette de schouders 
eronder, dat was een feest om te zien. 

Ons dorp begint weer te bruisen, maar dat kan alleen als 
we er samen mee aan de slag gaan. Aan de dorpsraad zal 
het niet liggen. Voor 2022 werken we aan een Brinkteam 
dat nieuwe activiteiten gaat organiseren op onze Bruisende 
Brink.  

Wanneer we er samen de schouders onder zetten, komen 
er mooie tijden aan voor Sint Tunnis. Ik kan niet wachten...

Joep Baltussen
Lid Dorpsraad Sint Tunnis

Wanneer we er samen de schouders onder zetten...
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Hoofdkussen Dreamstar®  
Xclusive Down Support
Ergonomisch gevormd met natuurlatex 
kern en 90% witte eendendons. Schouder-
contour voor de perfecte aansluiting op de 
nek. Verkrijgbaar in soft, medium en firm.
139,-

Hoofdkussen Dreamstar®  
Micro Air Cool Comfort
Verkoelend hoofdkussen door Climate 
Cooling weefsel en 3D Air mesh. Goede 
ondersteuning en anti-allergisch.
59,95

Hoofdkussen Dreamstar® Dynamic
Gevuld met veerkrachtige slaapbolletjes.  
Een tijk van perkal katoen kwaliteit.  
Anti-allergisch. Losse vulling verkrijgbaar.
24,95 
2 voor 35,-

Kussenbeschermer Dreamstar®  
Cool Comfort
Verkoeling door innovatief Climate Cooling 
weefsel. Tweezijdig te gebruiken. Geschikt 
voor hoofdkussens van 60 x 70 cm.
19,95

Hoofdkussen Polardream  
Alaska Cool Night
Ergonomisch gevormd, synthetisch 
hoofdkussen. Gevuld met Aerelle Cool 
Night vezelbolletjes.
van 65,- voor 39,-

Dekbed Dreamstar® Xperience  
90% witte eendendons
Anti-allergisch. Neemt goed vocht op en 
heeft een hoge temperatuur regulerende 
werking. In veel maten beschikbaar!
140 x 200 cm enkel van 199,- voor 139,-
4 seizoenen van 289,- voor 199,-

Zomerdekbed Dreamstar®  
Bamboo-Tencel
Duurzaam, anti-allergisch dekbed. 
Zijdedacht en absorbeert vocht 150% 
beter dan katoen. 
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140 x 200 cm van 99,95 voor 59,95

Zomerdekbed Dreamstar® katoen
100% natuurvriendelijk katoen. Heeft een 
goed vocht-regulerend vermogen en valt 
soepel. Anti-allergisch.
In veel maten beschikbaar!
140 x 200 cm van 79,95 voor 49,95

korting
40%
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Peter Zuidstraat 7 - 9     Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02    E: info@vanhulstwonen.nl

Haal alles uit één 
kraan: kokend, warm, 
gekoeld en bruisend 
water.

Uw gecertificeerde Quooker dealer voor:
Advies • Verkoop • Installatie • Garantie

Electro World Jan Berkvens 
Koorstraat 69 Boxmeer
0485-571634 www.janberkvens.nl

JAN BERKVENS

Overleden op 22 augustus 2021

Henk Swinkels

Hij is 66 jaar geworden.

Lezerspost

Geef uw mening over KernenCV

In aanloop van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn alle 33 
dorpen in de regio bezig om een KernenCV te schrijven. Daar-
mee kan ieder dorp zich voorstellen aan de nieuwe politici. In 
het KernenCV van Sint Anthonis staan de sterke punten, de 
verbeterpunten en de prioriteiten van het dorp afgebeeld. Een 
groep inwoners (‘het bouwteam’) heeft alvast een aanzet voor 
dit document geschreven en dit gepubliceerd op de website 
ons.landvancuijk.nl. Alle inwoners kunnen via de site op het 
document reageren en hun opmerkingen geven. Het bouw-
team kan besluiten om de aanvullingen over te nemen en zal 
daarna het defi nitieve KernenCV aan de nieuwe gemeente 
aanbieden. Het bouwteam is benieuwd naar uw mening en 
roept alle inwoners op: deel uw mening via de website! 



Hij vervolgt: “Het viel het me op dat de inwoners via de dorps-
raad veel kunnen betekenen voor het dorp, zeker omdat de 
gemeente ons steeds meer is gaan zien als gesprekspartner.” 
Paul had als doel om een brug te slaan tussen de bestaande 
en nieuwe vrijwilligers: “Sommige inwoners komen niet uit 
zichzelf, maar door ze aan te moedigen kun je een hele nieu-
we lichting vrijwilligers enthousiasmeren”. Als dé creatieve 
geest van de dorpsraad kwam Paul vaak met verfrissende 
en vernieuwende ideeën. Zo bedacht hij de naam ‘Trots Sint 
Tunnis’. Ondanks de grote drukte bij zijn bedrijf was Paul bijna 
altijd bij de vergaderingen en dacht hij actief mee. Vanwege 
zijn drukbezette agenda zette hij dit jaar een punt achter het 
dorpsraadslidmaatschap om plek te maken voor nieuwe le-
den. Paul: “Ik ben Trots dat ik dorpsraadslid ben geweest en 
me met veel passie heb kunnen inzetten. Dorpsraadsleden 
bedankt en op naar de nieuwe gemeente!”
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Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

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

Het digitale archief en onze spelregels & voorwaarden 
vindt u op www.trotssinttunnis.nl.

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

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

Eerder dit jaar nam Paul Sommers afscheid van de dorpsraad. Paul, enorm betrokken bij de gemeenschap, kon daar zijn 
ei wel kwijt. Paul: “Toen ik in 2018 voor het eerst bij de vergadering aanschoof, had ik me nog niet heel goed in de rol van 
de dorpsraad verdiept. Maar na enkele weken ‘snu� elen’ heb ik volmondig ja gezegd.” 

Paul Sommers stopt bij de dorpsraad: ‘Trots dat ik lid ben geweest’ 

Paul Sommers fungeerde afgelopen jaren als dé creatieve geest 
van Dorpsraad Sint Tunnis.

Herstart van ‘De Verwondering’
Ietje Steenbrink en Riene Lomme zijn blij weer te kunnen starten 
met het samen bekijken en nabespreken van een afl evering van 
De Verwondering. Vanwege de verbouwing van Oelbroeck bent 
u dit najaar welkom in het Parochiecentrum, Lepelstraat 13a in 
Sint Anthonis. Wie belangstelling heeft is van harte welkom op 
donderdag 7 oktober, donderdag 4 november en donderdag 2 
december, steeds van 10.00 tot 11.30 uur.  In verband met co-
rona geldt een maximum van tien bezoekers. Dus graag even 
aanmelden bij Riene Lomme: rienelomme@kpnmail.nl.

Hobbyclub
Iedere woensdagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur 
komt de hobbygroep sa-
men in het MFA. De dames 
kunnen handwerken en 
kaarten maken, de heren 
kunnen biljarten. Wanneer 
je een te scannen QR code 
van de Coronacheck kunt 
laten zien, kun je altijd vrij-
blijvend binnenlopen om 
een kijkje te nemen.

 

 
 

Muzikale huldiging bruidsparen

Op woensdagavond 10 november organiseert muziekvereni-
ging Sint Cecilia haar jaarlijkse huldigingsconcert. Jubilerende 
bruidsparen (50 of 60 jaar getrouwd) die als speciale gast naar 
dit concert willen komen, kunnen zich uiterlijk 5 november 
aanmelden via info@mvsintcecilia.nl.



TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl www.vindmakelaardij.nl
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Als vrijwilliger bij het veldbeheer van 
DSV helpt Jan bij alle hand- en span-
diensten op ‘De Laan’. Overigens was 
hij vóór de tijd van DSV al als vrijwilliger actief voor de Beekse 
Boys. Inmiddels is Jan al zo’n 35 jaar actief als EHBO’er van het 
Zwaluwstaartje, waarvoor hij op vele evenementen aanwezig 
is geweest. Ook was hij verschillende jaren bestuurslid van de 
jeugd-EHBO. Op donderdagen rijdt Jan als vrijwilliger met de 
buurtbus in de regio. Als actief lid en bestuurslid van de Heem-
kundekring is hij enorm betrokken bij het wel en wee van deze 
vereniging. Sinds de heemkundekring geen clubhuis meer 
heeft is Jan, in de woorden van zijn vrouw José, ‘dag en nacht’ 
betrokken bij de zoektocht naar een nieuw verenigingsge-
bouw. Ook buurtvereniging Zandseveld kan altijd op Jans hulp 
rekenen. Sint Tunnis kent Jan als iemand die altijd klaarstaat 
om anderen te helpen. Hij is een gouden kracht met een groot 
hart voor het verenigingsleven. Daar is Sint Tunnis Trots op!

Sint Tunnis is Trots op: Jan de Kleijnen

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’.  

De Week van de Goede Doelen bedankt inwoners Sint Anthonis
De collecteweek van de Goede Doelen 2021 zit erop. Het 
was spannend: hoe zou het verlopen? Waren de inwoners 
van Sint Anthonis bereid de deur te openen toen de an-
derhalve meter afstand nog steeds van kracht was? 

Het antwoord is klip en klaar: beste mensen in Sint Tunnis, het 
is duidelijk dat u de Goede Doelen een warm hart toedraagt. 
Hartelijk dank daarvoor! De opbrengst kan pas in de volgende 
Trots Sint Tunnis bekend worden gemaakt. Dank aan het ge-
meentebestuur voor het gebruik van het gemeentehuis voor 
uitgifte van alle bussen. Scouting St. Patrick hielp de Goede 

Doelen uit de brand door hun blokhut ter beschikking te stel-
len. Er was voldoende plaats voor tellers en invoerders die zor-
gen dat de bedragen juist verdeeld worden.
En dan die 130 collectanten: avonden op pad om enveloppen 
rond te brengen en om 1.807 enveloppen te verzamelen. Ze 
doen het toch maar, niet eenmalig maar vaak jaren op een rij. 
Want heb je eenmaal het collectantenvirus, dan ga je door. Er 
zijn zelfs koplopers van vijftig jaren trouwe dienst bij! Collec-
tanten, zonder jullie kan de Week van de Goede Doelen het 
wel schudden De organisatie bedankt jullie dan ook hartelijk 
voor jullie inzet! 

Bijeenkomst Café Brein voor mensen met NAH
Op 11 oktober organiseert de werkgroep van café Brein weer 
een nieuwe (fysieke) bijeenkomst. Café Brein is een trefpunt 
voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professio-
nals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, 
hersentumor of reanimatie. De avond op 11 oktober staat in 
het teken van sport en spelactiviteiten voor mensen met een 

NAH. De organisatie Koprol zal aanwezig zijn om uitleg hier-
over te geven. Naast de begeleider van Koprol zal ook een er-
varingsdeskundige met NAH haar kijk geven over het sporten 
binnen Koprol en wat dit met haar doet. De bijeenkomst vindt 
plaats op een nieuwe locatie, namelijk de bibliotheek in Box-
meer (De Raetsingel 1). U kunt zich tot en met 8 oktober aan-
melden voor deze avond via de link: www.biblioplus.nl/agenda.



Hypotheek

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.harrieentoon.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

Ans van Summ� en YORT
yoga sport

in St. Anthonisin Boxmeer

www.ansvansummeren.nl

Coaching en workshops 
om jezelf te kunnen zijn
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Column  

Opmerkelijkheden
Onder het motto: ‘beter een goede buur dan een verre vriend’, 
even bij buurman Ledeacker op bezoek. Daar wordt op het 
Kerkveld een kleine atletiekbaan aangelegd, wel met een pad-
denpoel, hetgeen voor een subsidie een vereiste is. Inderdaad: 
bewegen is gezond, maar had men in het kader van de nieuwe 
gemeente niet beter bij de andere buur van Sint Tunnis, name-
lijk Stevensbeek, kunnen informeren of daar mogelijkheden 
zouden zijn voor een o�  ciële atletiekbaan bij het bestaande 
sportcomplex. De dorpsraad van Stevensbeek heeft al eerder 
aangegeven zich in te zetten voor een uitgebreid sportcen-
trum voor bijvoorbeeld het zuidelijk deel van de nieuw te vor-
men gemeente Land van Cuijk en aansluitend bij de huidige 
voetbalvelden, tennisbanen, skeeler- en ijsbaan, rugbyveld 
en rolhockeybaan. Het terrein ligt buiten de bebouwde kom 
en eventuele verlichting ’s avonds zal minder problemen op-

leveren voor de omwonenden. Een parkeerplaats, kantine, 
toiletten en douches zijn er al en zouden zo mogelijk uitge-
breid kunnen worden. Op het middenterrein van een grotere 
atletiekbaan zou dan ook plaats zijn voor de springnummers 
en de technische onderdelen. Een aanwinst voor Stevensbeek 
dat in de toekomst wel Metameer zal verliezen. Decennialang 
was, in het verleden met Scholengemeenschap Stevensbeek, 
het dorp een begrip voor het voortgezet onderwijs in de regio 
en de rijen � etsende leerlingen zullen we missen. Gelet op de 
dalende trend van het aantal leerlingen per locatie en econo-
mische redenen is een voorgestelde grote fusie van scholen 
voor voortgezet onderwijs in de regio in Boxmeer begrijpelijk. 
Ondanks het gemis van de landelijke kranten in de derde week 
van september is dit toch bekend geworden. Door de wisse-
ling van de krantenbezorger in Sint Tunnis werden de kranten 
niet of later bezorgd. Na een voortre� elijke verzorging gedu-
rende vijf jaar van de vorige krantenbezorger J  v. d. W, waar-
bij de ochtendkrant elke werkdag ongeacht de weersom-
standigheden bezorgd werd, was het na de wisseling de week 
van twee van de normale zes kranten en de bezorging van de 
twee was in de late namiddag. Kortom ellende wat de journa-
listieke nieuwsverzorging in Sint Tunnis betrof. Hopelijk is het 
een kinderziekte  en blijft Sint Tunnis via de krant tijdig op de 
hoogte van het nieuws in de regio en de wereld.                            

mama

Bouwweek daverend succes

Zo’n 140 Sint Tunnisse en Lekerse kinderen lieten in september 
hun creativiteit de vrije loop bij de bouwweek. Na een pauze 
van zo’n 35 jaar konden alle kinderen weer heerlijk sjouwen, 
zagen, timmeren, schilderen en spelen. Het plezier was nog 
net zo groot als het ooit was. Het scouting- en gildeterrein 
werd het toneel van een schouwspel vol forten en kastelen. 
De kinderen, de één nog fanatieker dan de ander, verrasten 
iedereen met hun hutten, vlaggen, glijbanen, schilderijen en 
andere knutselwerken. Deze jongste traditie van Sint Tunnis 
kon rekenen op de inzet van zo’n vijftig vrijwilligers per dag, 
zowel van jongeren als van inwoners op gevorderde leeftijd. 
Nadat de kinderen na drie dagen moe maar voldaan door de 
poort liepen, wist de organisatie het zeker: ‘volgend jaar weer’. 
Na deze vliegende start gaat zij voor een succesvol vervolg in 
2022. Ben jij een kartrekker die de organisatie wil komen ver-
sterken? Mail dan naar kinderbouwweek@gmail.com!

Foto boven: Enthousiaste deelnemers dit jaar bij hun hut, voor-
zien van schildersezel, dakterras, vlaggenmast en glijbaan.

Foto beneden: Kinderen bij de vorige Sint Tunnisse bouwweek op 
het motorcrossterrein, omstreeks 1980.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

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

www.kempenkuppers.nl
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Stichting Sint Anthonis Hart Veilig gaf de pen door aan Duvaria. 
Aan tafel zit ik met Jan Nabben (voorzitter) en Cor van de Wert 
(penningmeester). 

Duvaria: waar komt de naam vandaan?
“Duvaria is afkomstig van Duursportvereniging Variaties en 
dat komt eigenlijk omdat wij een vereniging zijn die niet 
één specifieke sport beoefent. Onze hoofdsport is wel hard-
lopen, maar daarnaast wandelen, schaatsen, wielrennen of 
mountainbiken onze leden.”

Hoe is de vereniging ontstaan?
“Dat komt door Bertus Braam”, vertelt Jan. “Bertus deed 
graag aan verschillende sporten, maar altijd alleen. Hij heeft 
toen gevraagd of er mensen met hem mee wilden doen en 
dat groeide uit tot een aardig grote groep. In 1991 is beslo-
ten om er een officiële vereniging van te maken, vandaar 
ook dat het meerdere sporten in groepsverband zijn.”

Wat organiseren jullie?
“Je kunt bij ons wandelen, schaatsen, mountainbiken, wiel-
rennen of hardlopen. Voor hardlopen hebben we trainin-
gen  en een wekelijks trainingsschema. De rest gaat vrijblij-
vend. Op verschillende groepsapps wordt er afgesproken. 
Dat maakt het juist zo leuk”, vertelt Cor. “Onze vereniging is 
laagdrempelig, iedereen op elk niveau kan mee doen en ie-
dereen past zich aan. Saamhorigheid is erg belangrijk. Door 
weer en wind gaan we twee keer per week zo’n 75 kilome-
ter wielrennen en gaan we twee keer hardlopen, het liefst 
door onze mooie Staatsbossen.” 

Hoe werkt die saamhorigheid?
“Wanneer je nog niet zo hard loopt, start je voorop in de 
groep, de rest haalt je dan vanzelf in en lopen indien nodig 
een extra lus. Zodoende loopt diegene weer voorop. Samen 
uit, samen thuis”, zegt Jan lachend.

Wat organiseren jullie nog meer als vereniging?
“Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarplan besproken. 
Waar doen we aan mee en wie organiseert? Verder gaan 
we één keer per jaar uit onze comfortzone en op uitstapje. 
We zijn eens gaan schilderen en hebben een duikcursus ge-
volgd. Gezelligheid en saamhorigheid voorop!”

Hoeveel leden telt de vereniging?
“Onze vereniging heeft nu circa 54 leden variërend in leef-
tijd van 35+ tot ons oudste nog steeds zeer actieve lid van 
86 jaar. Met onze secretaris Marie José Aarts vormen we het 
driekoppig bestuur.”

Wat moeten we nog weten?
“Het eerste wat in mij op komt is: of je nu goed of minder 
goed bent in het beoefenen van de sport, het samen met 
anderen kunnen doen motiveert. Bij ons is iedereen wel-
kom en je kunt vrijblijvend een keer mee doen om te kijken 
of het iets voor je is. Beweging is voor ieder mens goed, al-
leen of samen”, zegt Cor.

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij geven de pen door aan het Cultureel Café / De Kunst-
kring.”

Voor mij is het alleen moeten gaan vaak een reden om het niet 
te doen, ik kan mij er dus helemaal in vinden dat juist het sa-
men doen kan motiveren en net dat duwtje in de rug is om wel 
nog even van die bank af te gaan. Mooi om te horen dat ook 
deze vereniging saamhorigheid zo belangrijk vindt!

Contactgegevens Duvaria
duvaria@gmail.com

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Duvaria

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

Duvaria gaat wekelijks twee keer hardlopen, het liefst door de 
‘eigen’ Staatsbossen.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Aan de � auwe bocht net buiten het centrum van Sint Tunnis 
heeft lange tijd een autogarage gestaan. Of beter gezegd: 
twee garages.
De eerste werd in 1937 gebouwd door Ties Aldenhuizen (1907-
1984). Aldenhuizen voerde daar zijn bedrijf tot 1973. Veel men-
sen in Sint Tunnis herinneren zich nog het karakteristieke witte 
gebouw met het torentje (zie foto).
In 1973 namen Sjef van de Weem en zijn vrouw Thea de ga-
rage over. Garage Van de Weem verkocht Citroëns, later ook 
Mazda’s en verzorgde uiteraard reparaties.
In 1978 werd het oude pand afgebroken en bouwde de fami-
lie Van de Weem op die plaats een moderne garage met een 
tankstation. Van de Weem was erg succesvol en breidde het 
bedrijf uit naar Boxmeer en Venray, waar twee zonen elk een 
zaak openden.
Maar na 84 jaar worden er in Sint Tunnis op die plaats geen 
glanzende, nieuwe auto’s meer verkocht, wordt er geen wagen 
meer op de brug gereden, hangt er geen benzinelucht meer. 
Garage Van de Weem is door de gemeente opgekocht en in-
middels gesloopt. Er komen daar woningen.

Wilt u meer lezen over deze geschiedenis, ga dan naar het 
e-boek deel 22 op de website van de heemkundevereniging: 
http://www.heemkundesinttunnis.nl/literatuur.php

Rob Ermers en Paul Eling
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem

De heemkundevereniging over...: 
Aldenhuizen en Van de Weem: 84 jaar een garagebedrijf

IVN en Heksenboom organiseren 
wandelarrangement

Het IVN organiseert in samenwerking met De Heksenboom 
op zondag 10 oktober een wandelarrangement. Het Sint An-
thonisbos, beter bekend als het Staatsbos, is een mooi geva-
rieerd bos met veel interessante onderwerpen. In de jaren ‘20 
van de vorige eeuw is op initiatief van de gemeente de zeer 
schrale heidegrond ontgonnen en is het bos aangeplant. De 
grove den werd het meest gebruikt, maar om uit te vinden 
welke boomsoort hier ook goed kan voldoen, zijn er mond-
jesmaat ook veel andere naaldbomen geplant. Denk aan de 
douglasspar, zwarte den, zeeden, lariks en hemlockspar. Wat 
loofbomen betreft domineert de inlandse eik. De wandeling 
gaat door het begrazingsgebied, waar Kempische heidescha-
pen en Schotse hooglanders meewerken aan het onderhoud 
van de heide. Misschien kom je nog oog in oog te staan met 
een deel van de kudde. De route gaat over onverharde paden, 
dus trek goede wandelschoenen aan.  
Om 10.00 uur wordt gestart bij De Heksenboom, Bosweg 40 in 
Sint Anthonis met een kop koffi  e. Na afl oop van de ongeveer 
twee uur durende wandeling serveert het restaurant een heer-
lijke kop soep. De kosten van het arrangement zijn € 7,25. Aan-
melden is verplicht en kan bij Marius Janssen, tel. 06-20892922.   

Bridgecursus voor beginners
Bridgeclub den Brink is in het Dorpshuus in Ledeacker weer 
gestart met een nieuwe beginnerscursus bridge. Bridge 
is een uitdagend kaartspel dat door steeds meer mensen 
wordt gespeeld. Het is een spel dat uitdagender is dan rik-
ken of klaverjassen en draait om het net iets beter bieden en 
spelen dan de andere deelnemers. De bieding bepaalt welke 
kaartsoort troef is en hoeveel slagen er moeten worden ge-
haald. Tijdens het spelen moet je dat waarmaken, terwijl je 
tegenstanders proberen dat te voorkomen.
Jong en oud zijn welkom om te komen bridgen. Martien van 
den Boomen en Hent Baltussen verzorgen voor de zesde 
keer de cursus. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen 
geven, kunnen er maximaal twaalf cursisten deelnemen. Ie-
dere avond wordt ongeveer een half uur theorie gegeven en 
daarna wordt er geoefend. De avonden beginnen om 19.30 
uur en eindigen rond 22.00 uur. Je kunt thuis oefenen op de 
computer met behulp van het computerprogramma van 
Berry Westra. Het cursusgeld bedraagt € 50, - voor twaalf les-
sen en een bridgeboekje.
Heb je interesse in de cursus? Dan kun je contact opnemen 
met Kees den Teuling van Bridgeclub den Brink via 0485 
383472 of 06 24234218 of per e-mail via kees.den.teuling@
home.nl. Je kunt je ook melden bij Martien, Toon of Hent.  



www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Door Henny Lenkens

Het oorspronkelijke plan voor het centrum - dat dateert van 
2011 - kreeg een wending toen grootgrutter Jan Linders in 
2019 liet weten een ruimere locatie te zoeken voor de super-
markt. Ook de sluiting van het gemeentehuis (1 januari 2022) 
als resultaat van de gemeentelijke herindeling, was een nieuw 
gegeven. Mede gezien de sterk toegenomen vraag naar wo-
ningen koos het college ervoor het plangebied te verruimen 
en stappen te zetten naar meer woningbouw. “In het plan van 
2011 was er sprake van 15 tot 20 woningen, nu praten we over 
100 tot 150.” De uitvoering ligt bij drie projectontwikkelaars, 
waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt.
De bouwambitie is overigens gemeentebreed: in alle dorpen 
samen streeft het college naar 800 tot 900 nieuwe woningen 
in tien jaar tijd. “Er is een discussie met de provincie, die op dit 
moment niet meer wil toestaan dan de helft van wat wij in ge-
dachten hebben.”  Volgens Rensen liggen er sowieso nog ‘best 
wat hobbels’ tussen de plannenmakerij en uitvoering. “Zowel 
van binnen als van buiten is er invloed op de ontwikkelingen.”

De gemeente wil in het centrum van Sint Anthonis een mix 
van woningen voor verschillende doelgroepen. Een deel be-
staat uit huurwoningen, zoals de appartementen boven de 
nieuwe supermarkt. Het aandeel huurwoningen kan Jos Ren-
sen niet noemen. “Nee, want we zijn nu in de fase van de door-
vertaling naar concrete plannen. Op basis daarvan sluiten wij 
overeenkomsten met de projectontwikkelaars.” 
De centrummanager wijst erop dat het bestemmingsplan 
voor het centrumgebied begin oktober in procedure wordt 
gebracht. Doorgaans duurt de procedure een maand of ne-
gen, dus kunnen de eerste woningen medio 2022 worden 
gebouwd. De bouw zal gefaseerd doorlopen in de jaren 2022-
2025, waarbij de nieuwe supermarkt het sluitstuk wordt. 

Drie deelgebieden
In feite omvat het centrumplan drie deelgebieden waar wo-
ningbouw is gedacht: (1) het braakliggend terrein tussen 
Oelbroeck en de Peter Zuidstraat, (2) de oostzijde van de 
Breestraat (tussen de Peter Zuidstraat en oude Edahwinkel) en 
(3) de westzijde van de Breestraat (tussen het gemeentehuis 

en de locatie van het voormalige autobedrijf/tankstation). Ver-
der is er het gemeentehuis, dat rond deze tijd offi  cieel te koop 
wordt gezet. Naast kansen voor publieksruimtes, kantoren en 
horeca biedt dit pand volgens Rensen ook mogelijkheden 
voor bewoning.

Het autobedrijf en tankstation zijn inmiddels gesloopt, om 
plaats te maken voor een aantal appartementen en twee vrij-
staande huizen. De bouwvergunning voor de twee woningen 
zal vooruitlopend op het bestemmingsplan worden verleend, 
waarna de bouw naar verwachting begin 2022 kan starten. Dit 
deelplan ligt in handen van Region Vastgoedontwikkeling. Aan 
dezelfde zijde van de Breestraat richting dorpshart (ter hoogte 
van de pizzeria) is eveneens nieuwbouw gedacht. 

Lees verder op de volgende pagina.

In de serie ‘Wonen in Sint Anthonis’ belicht Trots Sint Tunnis veel aspecten van het wonen in ons dorp, zoals een huis kopen, huren, bouwen 
en verbouwen. Aan het woord komen gemeentelijke projectleiders, makelaars en verhuurders. In deze vierde a� evering een gesprek met 
Jos Rensen, de gemeentelijk projectleider van het centrumplan.

Wonen in Sint Anthonis - Deel 4

Hoog ambitieniveau voor woningbouw in het centrumplan

In het veelbesproken centrumplan voor Sint Anthonis draait het beslist niet alleen om het opnieuw inrichten en brui-
send maken van de Brink(omgeving), maar ook om de ambitieuze plannen voor de bouw van 100 tot 150 nieuwe wo-
ningen binnen het centrumgebied. “Ja, er is behoorlijk wat woningtoevoeging in het centrum gepland”, stelt Jos Rensen, 
sinds medio 2019 gemeentelijk projectleider van het centrumplan.

Voormalig café ‘t Hert en de garage worden gesloopt, om plaats 
te maken voor een appartementencomplex met 16 woningen.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl

Vervolg van pagina 13: 
‘Hoog ambitieniveau voor woningbouw in het centrumplan’

De witte woning, pal tegenover het voormalige autobedrijf, 
wordt gesloopt om ruimte maken voor de nieuwe supermarkt 
Jan Linders. Met 2000 m2 winkelvloer krijgt deze twee keer de 
omvang van de bestaande winkel. Bovenop de winkel komen 
appartementen. Dit plan wordt ontwikkeld door Concept-nl 
projectontwikkeling. De naastgelegen voormalige Edah gaat 
tegen de vlakte, samen met drie woningen. Hier is de parkeer-
plaats van de supermarkt gedacht.
Voor het braakliggend terrein achter Oelbroeck (voormalig voet-
balveld) ontwikkelt Van Stiphout projectontwikkeling een plan 
voor 37 grondgebonden woningen voor onder andere starters en 
senioren. Dit zijn allen koopwoningen.  Wat de eigenaar van het 
huidige winkelpand van Jan Linders na 2025 met de leeg vallende 

ruimte van plan is, is nog niet bekend. Het voormalige heemhuis 
is afgebroken, waardoor er een doorgang (fi ets/voet) is gekomen 
voor de toekomstige bewoners van de woningen op het Oel-
broeckterrein. Op de hoek Breestraat-Peter Zuidstraat werkt Van 
Stiphout aan een plan voor een appartementencomplex (16 wo-
ningen). Hiertoe gaan mogelijk eind dit jaar nog het voormalige 
café ’t Hert en het autobedrijf tegen de vlakte.

Centrumplan Sint Anthonis

Reactie van wethouder Bollen
Wethouder Bollen: “Na de eerste plannen in 2011 is er 
inmiddels heel wat tijd verstreken. Er is, vooral de laatste 
twee jaar, hard gewerkt om het centrumplan ook goed 
vorm te geven en er is besluitvorming geweest zodat het 
centrumplan kon en kan worden gerealiseerd. Als college 
zijn we erg blij dat het toch is gelukt om dit prestigieuze 
project mee te kunnen geven aan de inwoners van de 
kern Sint Anthonis voordat we opgaan in onze nieuwe ge-
meente Land van Cuijk. Pas volgend jaar zullen de eerste 
resultaten daadwerkelijk zichtbaar worden, maar we heb-
ben toch kunnen realiseren dat de plannen klaar zijn en 
dit jaar nog is gestart. Vele ambities, zoals een gevarieerd 
woningaanbod, mooie panden en een in glorie herstelde 
Brink worden de komende jaren hiermee werkelijkheid. Op 
deze manier dragen we de kern Sint Anthonis toekomst-
bestendig over aan het Land van Cuijk met de belofte dat 
dit ook na de herindeling een kern blijft waar het voor ie-
dereen � jn wonen en verblijven is.”

Schets van de situering van de nieuwe supermarkt Jan Linders.
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Digitaal kombord bij de rotonde
Er wordt hard gewerkt om het digitale kombord bij de rotonde 
te plaatsen. Het is de bedoeling dat deze op 10 oktober ope-
rationeel is en dat alle evenementen in het dorp dan op een 
mooie manier aangekondigd gaan worden. De offi  ciële inge-
bruikstelling is gepland op zondag 10 oktober om 11.00 uur.
Leden van Dorpsraad Sint Tunnis zijn dan ook aanwezig en ge-
ven uitleg over het nieuwe digitale kombord. Kom ook!

Column  |  Biblioplus

‘Worden wat je wil!’
Worden wat we willen, soms een droom die werkelijk-
heid kan worden, soms een droom die niet in vervulling 
zal gaan. Want om te worden wat we willen worden, 
daar moet je wat voor over hebben en soms voor knok-
ken, al is daar is niets mis mee. Daarom ‘chapeau’ voor het 
thema van de 67e Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’. 
Het kind bij de hand nemen en via het boek laten ervaren 
dat het niet altijd van een leien dakje gaat om je droom te 
verwezenlijken. Of je nu brandweerman, bakker, piloot of 
vlogger wilt worden.
En dat is duidelijk, zelfs voor de vierjarige die geniet van de 
boekjes vol avonturen van Boer Boris. En ook ‘Mees Kees’ 
(schrijfster Mirjam Oldenhave) die met zijn vaak doldwaze 
ideeën óók heeft moeten leren meester te worden. En wát 
voor een meester!
Voor kinderen die het hogerop zoeken en ervan dromen 
als ruimtevaarder de aarde van boven te bekijken, lees 
dan ‘3,2,1, GO’ . Daarin vertelt André Kuypers wat er alle-
maal aan dat ‘GO’ vooraf ging. 
En dan de sportievelingen die – stiekem – hopen ooit aan 
de Olympische Spelen mee te mogen doen, toe kruip eens 
in een hoekje met het boekje ‘Dromen van Succes‘. Wat 
hebben sporters als Sven Kramer, Sanne Wevers en ande-
ren allemaal moeten doen, maar vooral gelaten om die 
gedroomde gouden plak in handen te krijgen. 
‘Worden wat je wil’, daaraan wordt tijdens Kinderboeken-
week 2021 van 6 t/m 17 oktober in heel veel boeken volop 
aandacht geschonken.

E.V.

VPTZ Thuis en Hospice de Cocon: ‘Als sterven dichtbij komt’

De stichting VPTZ Land van Cuijk (Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg) is een regionale organisatie, die gemoti-
veerde en daartoe opgeleide vrijwilligers kan inzetten om 
te zorgen voor mensen in de laatste fase van hun leven, 
zowel in de thuissituatie (VPTZ Thuis) als in Hospice de 
Cocon. De ondersteuning wordt geleverd in aanvulling 
op en in samenwerking met de mantelzorg en de profes-
sionele zorg van huisarts en thuiszorg. 

Thuis kunnen de vrijwilligers de zieke en de familie onder-
steunen. Dit gebeurt voornamelijk in de nachten, maar ook 
overdag worden mantelzorgers ontlast in de thuissituatie. De 
vrijwilligers van VPTZ Land van Cuijk waken ook in verpleeg-
huizen.

Als de zorg thuis niet (meer) lukt, biedt Hospice de Cocon zorg 
die gericht is op aandacht, geborgenheid en een zo goed mo-
gelijke kwaliteit van leven. De persoonlijke wensen van de gast 
staan hierbij centraal. In Hospice de Cocon kunnen vier gasten 
verblijven. De verpleging is in handen van de thuiszorg. Waar 
mogelijk blijft de eigen huisarts verantwoordelijk. 
Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg 
met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Voor-
af worden afspraken gemaakt over de duur van de opname. 
Hierbij geldt een maximum van drie weken.
Voor een inzet thuis of voor een verblijf in Hospice de Cocon 
kunt u contact opnemen met VPTZ Land van Cuijk via 0485-
381927, info@vptzlandvancuijk.nl en www.vptzlandvancuijk.nl.
 

Het digitale kombord staat al klaar voor ingebruikname.



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!

www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthonis.nl 

www.samensintanthonis.nl
Email: contact@samensintanthonis.nl 

De Dorpsverbindershelpen je graag! 

www.vindfinancieeladvies.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Korte update landschapspark
Zoals u wellicht hebt gezien, wordt er hard gewerkt aan het 
landschapspark. Zowel het archeologische alsook het explo-
sievenonderzoek is afgerond. Het landschapspark is nu geslo-
ten zodat de historische loop van de beek hersteld kan wor-
den. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang!

Uitnodiging informatieavond 
Eerste Heilige Communie
Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 5 van 
de basisschool mee te laten doen aan de Eerste Hei-
lige Communie, zijn van harte uitgenodigd voor een 
informatieavond op woensdag 6 oktober van 20.00 
tot 21.00 uur in het parochiecentrum Maria, Moeder 
van de Kerk, Lepelstraat 13a in Sint Anthonis. Ook als 
uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom 
op deze informatieavond.

U krijgt deze avond informatie over het communieproject, 
de activiteiten in de voorbereiding en u ontvangt het in-
schrijfformulier. De communievoorbereiding start in no-
vember en de Eerste Heilige Communiemis wordt gevierd 
in mei 2022. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 
de informatieavond aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail 
sturen naar het parochiecentrum (secretariaat@mmvdk.nl) of 
bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 tot 12.30 
uur, behalve donderdags). U krijgt dan een inschrijfformu-
lier toegezonden.

Het inschrijfformulier kunt u uiterlijk vrijdag 22 okto-
ber inleveren bij de communiewerkgroep, mailen naar 
secretariaat@mmvdk.nl of opsturen naar of afgeven bij het 
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 
13a, Sint Anthonis. Ook kunt u het ingevulde formulier ver-
zenden via WhatsApp naar Jantje Bax: tel. 06-30517629.
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Even voorstellen... Janneke de Groot, ‘onze boswachter’

Door Ronald Korsten

Het beroep van boswachter geeft bij veel mensen een wat 
geromantiseerd beeld. De realiteit blijkt echter anders. “We krij-
gen allerlei opmerkingen, meldingen, verzoeken en aanvragen 
binnen van mensen en organisaties, bijvoorbeeld om iets in 
de natuur te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een herinne-
ringsbank, een asverstrooiing, mountainbiketocht of een geo-
cacheroute. De pijlers van Staatsbosbeheer zijn ‘beschermen, 
beleven en benutten’. Bij een aanvraag maken we een afweging 
op basis van die drie pijlers. Natuurlijk gunnen we de mensen 
van de avondvierdaagse een mooie wandeling, maar auto’s en 
muziek in een stiltegebied zijn niet wenselijk.” Janneke vervolgt: 
“Ook dien je mensen er bewust van te maken dat ze in een na-
tuurgebied zitten. Zo moet een hond op ons heidegebied echt 
aangelijnd zijn. Een tijdje geleden hebben we een ree af moeten 
maken omdat die, verjaagd door een hond, ergens achter was 
blijven hangen en verlamd was geraakt. Dat vind ik dierenleed 
dat voorkomen had kunnen worden.”
Janneke geeft aan dat de beeldvorming rond het beroep van 
boswachter vaak anders is dan de werkelijkheid. Als boswachter 
zit ik zo’n 80-90 procent op kantoor. Afspraken met verenigingen 
moeten worden vastgelegd, mailtjes beantwoorden, social me-
dia bijhouden, jeugdactiviteiten organiseren, soms een persbe-
richt maken en met ons team intern de koers bepalen.
Op de vraag wat de Sinttunnisse Staatsbossen bijzonder maakt, 
hoeft Janneke niet lang na te denken: “De heide met daarbij de 
authentieke Kempische heideschapen zijn natuurlijk fantastisch. 
Mijn lievelingsplek is het stuifzandgebied en de heide met vele 
soorten (korst)mossen, jeneverbessen en kenmerkende dier-
soorten zoals heivlinder en rugstreeppad. Wist je overigens dat 

we drie keer een melding hebben gehad van een wolf op door-
tocht? Dat vind ik echt complete verwondering.” Moeten we 
ons daar dan geen zorgen over maken? “Nee, die beesten zijn zo 
schuw, als mens heb je daar weinig van te vrezen.”
Voor de komende jaren liggen er voor Janneke en haar col-
lega’s wel wat uitdagingen: “De maatschappij verandert, daar 
moeten wij voortdurend op anticiperen. Na het productiebos 
van vroeger moeten we meer balans gaan aanbrengen op ba-
sis van de genoemde pijlers,  met een krap budget voor recre-
atie. We willen dat mensen de natuur optimaal kunnen bele-
ven, maar niet alles kan overal. Er moeten ook rustige delen 
zijn voor wilde dieren. Als boswachter heb ik voorlopig nog 
wel wat uit te leggen, maar dat doe ik graag!”

Als kind groeide ze op in Volkel waar bij de ouderlijke boerderij de kiem is gelegd voor de liefde voor de natuur. “Met 
mijn twee broertjes en zusje was ik veel buiten, ook in de nabijgelegen bossen. In eerste instantie koos ik voor een 
studie Nederlands en had plannen om journalist te worden. Na verloop van tijd ben ik overgeschakeld naar de Mbo- en 
Hbo-opleiding Bos en Natuurbeheer.” Aan het woord is Janneke de Groot, boswachter van ‘onze’ Staatsbossen.

‘Onze boswachter’ Janneke de Groot.

Gastvrouwen en gastheren gezocht voor Oelbroeck
U heeft het vast al gezien, gehoord en gelezen: MFA Oel-
broeck wordt gemoderniseerd.  De verbouwing is in volle 
gang. Om klaar te zijn voor de toekomst is MFA Oelbroeck 
op zoek naar gastvrouwen/gastheren voor de nieuwe re-
ceptie. Alle bezoekers, zowel uit Sint Tunnis als van daar-
buiten, worden warm welkom geheten. 

Als gastvrouw/gastheer ben je het eerste aanspreekpunt, een 
vertrouwd gezicht bij de receptie. Je verwijst naar de juiste per-
soon of naar de juiste locatie in het gebouw en je geeft uitleg 
over de zelfservice van de bibliotheek. Je informeert bezoekers 

over evenementen en de mogelijkheden in het gebouw. 
Voor de ontmoetingsfunctie zal het bestaande team gastvrou-
wen voor iedereen klaar staan, ook zij kunnen wat extra hulp 
goed gebruiken. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat alle 
gasten zich direct thuis voelen in Oelbroeck.
Wilt u als vrijwilliger iets voor Sint Anthonis betekenen en bent 
u een of meerdere dagdelen per week beschikbaar? Neem 
contact op met  Marjan Gieben, tel: 06-107422554 of mail naar 
famgieben@home.nl. Wellicht wordt u een van de nieuwe ge-
zichten in het vernieuwde Oelbroeck. 



18

Zoals wellicht bij de meesten bekend is, is Frank Jans per 
1 mei 2021 gestart met Kapsalon Frank ‘de Kapper’ in Op-
loo. Verschillende klanten hebben de weg naar zijn salon 
(weer) gevonden.

“Wilt u ook geknipt worden - of een andere behandeling - in 
een relaxte sfeer onder het genot van een kopje koffi  e of thee, 
dan ben je bij mij aan het juiste adres en zeer welkom!” vertelt 
Frank. 

Ter info enkele prijsgegevens van de kapsalon:
- Knippen Heren: € 20,00 (alleen tondeuse: € 15,00)
- Knippen Dames: € 21,50 
  (inclusief wassen, model drogen en fi nishing producten!)
- Knippen/kleuren/model drogen: vanaf € 58,50
  (voor meer prijsinfo kunt u telefonisch contact opnemen)

“Ik zou het leuk vinden u (weer) te mogen begroeten in mijn 
gezellige, betaalbare kapsalon. Maak eens een afspraak, dan 
kunnen we samen bekijken wat er mogelijk is met uw haar. 
Hopelijk tot ziens!”

Pelmolen 36, Oploo  |  Tel. 06 - 181 457 22

Frank Jans is gestart met Kapsalon Frank ‘de Kapper’   

Wandelen met het IVN in de 
donkere Staatsbossen
Op zaterdag 30 oktober nemen de gidsen van IVN De 
Maasvallei je mee voor een wandeling in de donkere 
Staatsbossen van Sint Anthonis.  

Je beleeft het bos op een andere manier als het donker is. 
Maar hoe donker is het nog, of juist niet? Welke (omgevings)
geluiden hoor je? En welke dieren zijn er ’s nachts actief? Ho-
pelijk is het een heldere avond zodat deelnemers de dan zicht-
bare planeten en sterren kunnen zien. Bij de koffi  e/theekraam 
staan daarvoor enkele telescopen opgesteld. Op de 5 kilome-
ter lange route, die over onverharde paden gaat, kom je ook 
een verhalenvertelster tegen.   
Startlocatie: komende vanaf Boxmeer de N272 (Gemertse-
weg) richting Gemert, vanaf de bosrand aan de rechterkant, 
tweede weg rechts de Peelvenweg inrijden. Honderd meter 
verderop parkeren. De vertrektijd is tussen 18.45 en 19.45 uur. 
De tijdsduur van de wandeling is twee uur. Draag goede wan-
delschoenen, liever geen zaklampen meenemen, voor calami-
teiten heeft de gids een zaklamp. De wandeling is gratis, voor 
koffi  e/thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden 
is verplicht en kan per e-mail via marjosimons11@gmail.com.

Informatiebijeenkomst over 
prettig langer thuis wonen
Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Velen willen dit 
zelf ook, maar het is ook steeds vaker een ‘moet’. Het zorg-
landschap verandert namelijk. Daarom is het belangrijk 
dat mensen weten wat hun opties zijn. En nog belangrijker: 
hoe ze zaken goed kunnen regelen. Bijvoorbeeld door te 
zorgen voor een woning waar zij zelfstandig kunnen blij-
ven wonen. Of door gebruik te maken van een (pré-)man-
telzorgwoning, waardoor er voor hen gezorgd kan worden. 

Om inwoners bij te praten over dit onderwerp, wordt er een 
informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 19 ok-
tober van 19.30 tot 21.30 uur in de Stadsschouwburg Cuijk. 
Gemeenten, zorg- en welzijn organisaties en inwoners staan 
deze avond klaar om informatie, tips en inspirerende praktijk-
voorbeelden te delen. Zo kennen bezoekers na deze avond 
alle mogelijkheden en regels rondom (pré-)mantelzorgwo-
ningen. Voor zichzelf, óf voor hun ouders. Zij ontvangen ook 
nog een handige en leuke goodiebag. De bijeenkomst is niet 
alleen fysiek, maar ook online te volgen of later terug te kijken. 
Aanmelden kan via www.mantelzorglvc.nl. Je kunt je aanmel-
den tot 15 oktober.  
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Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3  |  Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl

www.verbeterdebuurt.nl

www.samensintanthonis.nl

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

Belangrijke contactgegevens en websites

Beweegpark Zandseveld officieel geopend

Voor de feestelijke bijeenkomst op deze frisse zaterdagmiddag 
ontvingen vrijwilligers van de buurtvereniging Zandseveld 
een vijftigtal buurtgenoten en genodigden met koffi  e en koek. 
Bestuurslid José de Kleijnen van de buurtvereniging sprak een 
woord van dank tot iedereen die had bijgedragen aan het tot 
stand komen van de aanwinst. Ze sprak een  bijzonder woord 
van waardering voor voorzitter en kartrekker Ger Jansen, die 
verhinderd was. 
Jos van Duren, die wethouder Rob Poel verving (vakantie), 
complimenteerde de buurtvereniging, die zoveel energie 
had gestoken in het realiseren van het beweegpark. Hij wees 
erop dat dit het laatste van 14 ingediende projecten in Sint 
Anthonis was. Blij was hij dat de beoordelingscommissie, van 
wie hij zelf deel uitmaakte, uiteindelijk ook alle projecten kon 
honoreren. Het park is gefi nancierd met middelen uit het ge-
meentelijk project Leefbaarheid Vitale Kernen, met inzet van 
vrijwilligers uit de wijk. 
Na de openingshandeling gaf José de Kleijnen het woord aan 
fi tnesscoach Ties Basten, die de aanwezigen uitleg gaf bij de 
verschillende toestellen. Hij maakte duidelijk dat op de ver-
schillende toestellen meer dan één oefening mogelijk is en 
dat iedereen – van jong tot oud – zijn of haar eigen tempo of 
duur kan kiezen. Op elk toestel staat een QR-code, waar via de 
Norwell app een en ander wordt uitgelegd.
José de Kleijnen vertelt: “Na een periode van voorbereiding 
met heel veel werk, met name door onze voorzitter Ger Jansen, 
is dit mooie beweegpark nu een feit. Door corona is de realisa-
tie fl ink vertraagd, maar met trots hebben we het beweegpark 
nu offi  cieel geopend.” De bij de opening aanwezige bezoekers 
mochten het gewicht van een halterfl es - gevuld met zand 
en knikkers - raden. Het geschatte gewicht varieerde van 350 

gram tot 6.000 gram. Het juiste gewicht was 1.179 gram. Ria 
van Mil zat er met 1.150 gram het dichtste bij en zij ontving 
een handdoek geborduurd met het logo van het Beweegpark. 
Er is nog een aantal instructieboekjes - met instructies hoe je 
de tien toestellen kan gebruiken - beschikbaar.  Mocht je inte-
resse hebben in zo’n boekje, stuur dan een mailtje met je naam 
en adres naar beweegpark@hotmail.com. Je ontvangt dan een 
boekje in je brievenbus. Op=op! 
Het beweegpark is vrij toegankelijk, maar het is ook mogelijk 
te sporten onder leiding van een coach. Dit kan op dinsdag-
morgen van 10.30 tot 11.30 uur (coach Paul van der Slick) of op 
zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur (coach Ties Basten). Vragen? 
Stuur ook dan een e-mailtje naar beweegpark@hotmail.com.

Met het doorknippen van een groen lint verrichtte voorzitter Jos van Duren van Dorpsraad Sint Tunnis op 28 augustus sym-
bolisch de opening van het Beweegpark Zandseveld, een groep van tien � tnesstoestellen op het grote grasveld in de wijk.

Met assistentie van José de Kleijnen van de buurtvereniging opent 
Jos van Duren het beweegpark.
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Zondag 3 oktober

Presentatiedag DSV
Aftrap van het seizoen door de 
voetballers van DSV
Locatie: Sportpark De Laan
Aanvang: vanaf 12.00 uur
Entree: gratis

Dinsdag 5 oktober

Poppenkastvoorstelling
Voorstelling ‘Koning of clown’ door 
Frank Peters
Locatie: Bibliotheek Sint Anthonis
Tijd: 15.00-15.30 uur
Entree: gratis
Reserveren: www.biblioplus.nl

Woensdag 6 oktober

Kom Samen Soepen
Gezelllig samen soep eten, geor-
ganiseerd door KBO Sint Anthonis, 
Sociom en Mooiland
Locatie: Blokhut St. Patrickpad
Aanvang: 14.00-16.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 6 oktober

Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van 
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Nog niet bekend
Aanvang: 19.30 uur

Informatieavond
Informatieavond over de Eerste 
Heilige Communie
Locatie: Parochiecentr., Lepelstraat 13a
Aanvang: 20.00 uur

Zondag 10 oktober

Wandelarrangement
Wandeling met ko�  e en soep door 
de Staatsbossen onder leiding van 
IVN (i.s.m. de Heksenboom)
Start: Restaurant De Heksenboom
Aanvang: 10.00 uur
Deelname: € 7,25
Aanmelden: Marius Janssen, 
tel. 06-20892922

Onthulling kombord
O�  ciële ingebruikstelling van het 
digitale kombord
Locatie: Ingang dorpskern bij rotonde
Aanvang: 11.00 uur

Zondag 17 oktober

Jubilarissenconcert
Muziekvereniging Sint Cecilia zet 
jubilarissen in het zonnetje
Locatie: De Pit, Overloon
Aanvang: 15.00 uur
Entree: gratis

Zaterdag 30 oktober

Oud-ijzer-actie
De Leugestert haalt oude metalen 
op voor hun vereniging
Locatie: Sint Anthonis
Tijd: gehele dag
IJzer doneren: bel 06-20537508

Wandeling
Met IVN-gidsen wandelen door de 
donkere Staatsbossen
Start: Peelvenweg
Tijd: tussen 18.45 en 19.45 uur
Deelname: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: marjosimons11@gmail.com

Activiteitenagenda  
Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?

Stuur dan een e-mail naar redactie@trotssinttunnis.nl

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

De Leugestert is schón bezig 
Buurtvereniging De Leugestert deed op zaterdag 18 septem-
ber weer mee met de Landelijke Opschoondag. In de heerlijke 
nazomerzon ruimden de vrijwilligers het zwerfafval op in hun 
buurt. Met jong en oud en met hulp van twee tractors, waren 
de Peelkant, de Blauwstraat, ’t Buske en de Herreweijer weer 
binnen enkele uurtjes schoon. Een mooi initiatief!

Wandelen voor Water
Op donderdag 19 augustus gingen zo’n twintig kinderen van 
BSO Leander, Wigwam en de Sprong Wandelen voor Water om 
geld in te zamelen voor Stichting Namelok. Het resultaat was 
geweldig: € 329,70. Met dit bedrag kunnen Ferdi Verberk en 
Inge Vloet uit Sint Anthonis eind 2021 weer aan het werk in Ke-
nia en daar vele mensen voorzien van schoon (drink)water.


