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Druk doende met de goede dingen voor Sint Tunnis
De meningen lopen nogal uiteen, als je inwoners van Sint
Tunnis vraagt hoelang het geleden is dat er voor de kinderen
een bouwweek is geweest. Het varieert ergens tussen ‘nog
nooit’ tot ‘ruim dertig jaar’. Dat is in elk geval lang, veel te lang.
Daarom heeft de dorpsraad nu het plan opgevat om voor de
schoolgaande jeugd tot en met groep 8 een heuse Kinderbouwweek te gaan organiseren. Het thema is ridders en kastelen. Een werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan en het
gaat lukken, linksom of rechtsom. En dat is een hele klus, zeker
zo’n eerste keer. We mikken erop dat we hiermee een nieuwe
traditie opstarten. De werkgroep kan alle hulp gebruiken, kijk
daarvoor even in het artikel bij de Lezerspost in deze uitgave.

het dorp. We willen daarmee laten zien wat er in Sint Tunnis te
doen is en wanneer. Als onderdeel van de centrale dorpsagenda,
waar we ook druk mee zijn. Tel daarbij de werkzaamheden rond
het Brinkteam op, de welzijncoöperatie, de kernendemocratie
en de uren die we stoppen in Trots Sint Tunnis, dan ziet u dat we
heel druk zijn. Ik denk met de goede dingen voor Sint Tunnis.

En ons nieuwe kombord nadert zijn voltooiing. Als alle technische strubbelingen achter de rug zijn en de software probleemloos draait, gaan we het kombord installeren bij de ingang van

Jos van Duren

Ook in de vakantieperiode gaan we door, al verwacht ik wel
dat we dat op een iets lager pitje zullen doen. De boog kan
immers niet altijd gespannen staan.
Wij wensen u een fijne en gezonde vakantie!

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

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

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

www.vanhulstwonen.nl

www.vanhulstwonen.nl

JAN BERKVENS
• Snel een monteur aan huis
• Garantie op reparaties
• Vakkundig geholpen

Electro World Jan Berkvens - Koorstraat 69 Boxmeer - 0485-571634 - www.janberkvens.nl
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Schenking perenboom aan verzorgingstehuis ‘De Merret’
Dankzij de sponsoring van Sven Cornelissen (Bosvisie) en Jeroen Burgman (Atrovirens) is verzorgingstehuis ’De Merret’
een mooie perenboom rijker. Het nieuwe tuinplan van De Merret omvatte onder andere het planten van fruitbomen.
“Vanwege de gemiddelde leeftijd van onze cliënten willen we gaan voor een ontdektuin met gelijkenis als een boerenerf. Deze perenboom past precies in dat plaatje”, volgens Marco Gerrits van De Merret.
Sven Cornelissen vult aan: “Vanuit mijn bedrijf Bosvisie ben
ik voornamelijk actief in het bosbeheer bij particulieren. Dit
houdt onder andere in: uitdunnen van particuliere bossen en
houtwallen, advies geven maar ook aanplant van bomen. Voor
de nieuwe aanplant van bomen werk ik samen met Jeroen
Brugman.”
Jeroen Burgman van Atrovirens: “Wij zijn een groothandel voor
hoveniers, tuinarchitecten of groenaannemers. Of het nu gaat
om bloembollen, vaste planten, heesters, of bomen, wij kunnen alles voor deze markt verzorgen”.
“De werkzaamheden van aanplant van nieuwe bomen proberen we zoveel mogelijk in te richten als dagbesteding voor
mensen met een zorgvraag,” aldus Sven. “Daarom willen we de
bewoners van De Merret graag blij maken met deze perenboom.” Marco: “De bewoners kunnen niet wachten tot ze volgend jaar kunnen oogsten!”
Bel voor meer informatie Sven Cornelissen van Bosvisie (0612173556) of Jeroen Brugman van Atrovirens (06-29533111).

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aanhuis verspreid in Sint Anthonis.
Redactie: Ellen van den Berg, Judith Driessen, Jos van
Duren, Monique Gerrits, Ronald Korsten, Hella Kuijpers,
Henny Lenkens, René Teunissen, Rian Weemen
Het digitale archief en onze spelregels & voorwaarden
vindt u op www.trotssinttunnis.nl.
Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uitgave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via
e-mail: redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)
Met dank aan:
Stefan Theunissen (SPG Photos), alle vrijwilligers

De bewoners van De Merret zijn dolblij met hun nieuwe perenboom.

Complete agenda voor het dorp
Dorpsraad Sint Tunnis werkt hard om tot één centrale dorpsagenda te komen. Hierdoor moet het voor iedereen mogelijk zijn om
op een eenvoudige manier op te zoeken wat er te doen is in het
dorp. Maar ook voor diegenen die wat willen plannen is er dan
de mogelijkheid om uit te zoeken of er al andere verenigingen/
stichtingen zijn die op deze datum iets willen gaan doen.
De digitale agenda van Samen Sint Anthonis is de basis. Hier kan
iedereen zijn of haar activiteiten/evenementen in plaatsen. Deze
site is voor iedereen toegankelijk. De belangrijkste activiteiten/
evenementen worden elke maand op de achterzijde van Trots
Sint Tunnis geplaatst.
Er komt een ‘artistiek’ digitaal kombord aan de rand
van het dorp (bij de rotonde). Hier worden de evenementen op geplaatst.
Uitgangspunt is dat dit kosteloos kan gaan gebeuren.
Ook komt er een commissie die dit alles zal gaan sturen. De dorpsraad verzoekt
iedereen om activiteiten/
evenementen te plaatsen
op het digitale platform
Samen Sint Anthonis.

Land van
Cuijk
is ook
land van
jou

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis

T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis
www.travelxl.nl/saskia-ponsen

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

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS
WWW.FRIENDSHORECA.NL

www.kempenkuppers.nl
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Bent u ook trots op iemand die zich inzet voor ons dorp? We kennen allemaal wel iemand die voor of achter
de schermen veel voor de gemeenschap doet. Wilt u diegene eens in het zonnetje zetten? Mail dan even naar
info@dorpsraadsinttunnis.nl, dan neemt Dorpsraad Sint Tunnis contact met u op. Mogelijk verrast de dorpsraad
deze vrijwilliger met een mooi bloemetje en de bijbehorende ‘Trots op... duim’.

Sint Tunnis is Trots op: William Reefs
William is geboren en getogen
in Sint Tunnis en op vele manieren actief als vrijwilliger voor
het dorp. De mensen uit de
volleybalwereld kennen hem
vooral als ‘manusje van alles’ bij
Somas Activia. Inzetbaar bij de
barcommissie, scheidsrechter,
trainer van de recreanten, materiaalman, organisator van de
jeugdkampen en zelfs lange
tijd als clubmascotte in het
warme pak. Als hij iets voor de
club kan betekenen, zal William
geen nee zeggen.
Ook bij de scouting heeft hij
zijn strepen verdiend. Hij is vele
jaren leider geweest, met name
bij de speltak Explorers. Vele
‘oud’ leden zullen de gesprekken met William op de kampen

ver van huis nog goed herinneren. Iedere
week, ieder kampweekend en ieder zomerkamp stond William paraat om de
jeugd (jong volwassenen) de tijd van hun leven te bezorgen. Ook
is William al jarenlang onderdeel van de materialencommissie.
Een club enthousiastelingen bij de scouting die ervoor zorgt dat al
het materiaal (tenten, branders, pannen, et cetera) tip-top in orde
is. Sinds vijf jaar heeft William ook de rol van veiligheidscoördinator
bij scouting Sint Patrick opgepakt. Een rol die hem op het lijf geschreven is. Altijd in voor een praatje, adviesgesprek en/of gezonde discussie is William een graag geziene gast bij de scouting. Hij
regelde namens de scouting ook de inzet en de werkzaamheden
bij de viering van 75 jaar bevrijding van Sint Tunnis.
In het dagelijks leven is William chauffeur op de ambulance. Bovendien is hij lid van het team AED Alert, waarvan teamleden
recentelijk diverse keren met de AED medische hulp hebben
verleend aan inwoners van Sint Tunnis. Dit team staat in de medische wereld in deze omgeving hoog aangeschreven. William is
dan een echte initiatiefnemer.
Kortom, William heeft de duim, de bloemen en de oprechte complimenten van Sint Tunnis dik verdiend.

Exposities in de bibliotheek

Kom jeu de boules spelen!

Tot eind september exposeren Willem Jansen en Yvonne
van Oostrum hun werk in de bibliotheek in Sint Anthonis.

Vroeger werd jeu de boules gespeeld als krachtspel. Het waren
de Romeinen die van het spel een behendigheidsspel maakten. Het spel wordt met metalen ballen gespeeld. Je speelt met
een groepje samen. Een klein gekleurd balletje wordt als eerste
opgegooid. Alle spelers hebben drie ballen. Ieder probeert de
eigen ballen zo dicht mogelijk bij dat balletje te gooien.
Achter het MFC zijn een vijftal jeu de boules-banen, waar iedere week op dinsdag- en donderdagmiddag door sportieve
jongere en oudere KBO-leden fanatiek het jeu de boules-spel
wordt gespeeld. Ook niet-leden mogen meedoen.
Je kunt eerst komen kijken en enkele keren meedoen met reserveballen van de club. De medespelers leggen je de spelregels uit. Heb je al metalen ballen, neem ze dan mee. Er zijn
verder geen kosten aan verbonden. Tijdens een pauze wordt
er een kop koffie, thee of frisdrank gedronken in het MFC. Dit
is voor eigen rekening. Bij droog en goed weer wordt er iedere
week gespeeld van 13.30 tot 16.00 uur. U bent welkom!
Voor vragen kunt u terecht bij Pieta Hurkmans, tel. 382504 en
Han van Lankveld, tel. 382444.

Houten schalen, kaarsenkandelaars, pennen en decoratieve
bollen: Willem Jansen uit Sint Anthonis stelt tot en met 27
september zijn houtdraaiwerk ten toon in Bibliotheek Sint
Anthonis. Hout heeft hem altijd gefascineerd, waarschijnlijk
omdat hij geboren is ‘in de timmerwerkplaats’. Veel houtsoorten inspireren hem om er iets moois van te maken. Wat door
de beitel ontstaat, blijft hem verwonderen. In de flow van het
houtdraaien komt hij los van de dagelijkse besognes.
Yvonne van Oostrum uit Westerbeek exposeert tot en met 28
september landschappen in olieverf en vrij werk in aquarel en
acryl. Ze verbindt zich graag met de natuur en schildert ook
naar aanleiding van foto’s. Regelmatig schildert zij intuïtief de
sfeer die zij ervaart in een landschap. Ook illustreerde zij haar
dichtbundel: ‘gedichten, gedachten, gefluister’. Deze bundel is
te leen bij BiblioPlus. Kijk voor de actuele openingstijden van de
bibliotheek in Sint Anthonis. op www.biblioplus.nl.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ikgavoorvers.nl
www.bloemenhuisdewingerd.nl

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

www.vdrijt.nl

Breestraat 47
0485 - 38 47 59
www.arts-verzekeringen.nl
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Op de Beek
Op de voorzijde van Trots Sint Tunnis van juli jl. zag ik de foto
van fotograaf Stefan Theunissen van de nieuwe straat Op de
Beek. De bouw ging ondanks corona door en ook in Sint Tunnis. Toch maar even langs gefietst, enkele bekende inwoners
van het dorp ontmoet die verhuisd zijn en verder via de Deken
Molmansstraat, waar al een groot perceel uitgegraven was
voor de bouw van levensloopbestendige en sociale woningen. Op de Beek staat in verband met de Kleine Beek die een
halve eeuw geleden nog bovengronds door het dorp stroomde. Vanaf Oploo, waar deze beek de Sint Anthonisloop werd
genoemd en voorheen een scheiding vormde tussen de Heerlijkheid Oploo en de Heerlijkheid Boxmeer met Sint Anthonis,
stroomde ze langs de huidige Kleine Dijk het dorp in. Via een
duiker onder de Lepelstraat door en verder weer bovengronds
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langs de Perdshemel, later de Kolonel Silvertoplaan. Via een
bruggetje kwam men bij de later gebouwde meisjes- en kleuterschool in de tuin van de zusters. Vervolgens een duiker onder de Breestraat en door het weitje van Remmen. Halverwege
de jaren zestig kwam het plan voor een nieuwe lagere school
en daarvoor moest op het beoogde perceel een deel van de
Kleine Beek overkluisd worden en dat werd doorgezet tot voorbij de Oude Breestraat. Daarna stroomde de Kleine Beek weer
bovengronds verder voor de tocht naar de Maas.
In verschillende jaren zorgde de Kleine Beek voor overstromingen. Mogelijk dat men daarom de Kleine Beek wilde temmen
en grotendeels overkluisd werd en er woningen aan de Kolonel Silvertoplaan en de Kleine Dijk gebouwd konden worden.
De naam Kleine Beekstraat, De Beekschool en de Beekse Boys
als buurtvoetbalclub herinneren aan deze beek. Jammer dat
deze Kleine Beek uit het dorpsgezicht verdwenen is, temeer
omdat er nu gesproken wordt over het bovengronds maken
van de Oploose Molenbeek in Oploo en bijvoorbeeld in Beek
bij Nijmegen als nieuwe trend de beken weer bovengronds gemaakt zijn. In Ledeacker zijn de beide dorpsbeken nog aanwezig en heeft men met blauwe stenen op de weg de loop van de
Lede of Ledeackerse beek en de Tovense beek door de duikers
aangegeven.
mama

BrinkEvent laat wensen uitkomen met wellness en brunch
De wensboom die vorig jaar december stond te stralen op de
Brink heeft heel wat wensen bij mensen weten te ontfutselen. Van samen frietjes eten, tot bossen bloemen, een kerstboom, verjaardag verwenpakket, diner aan huis en meer.
Voor diverse wensen heeft het BrinkEvent team andere ondernemers om hulp gevraagd. Zoals Leo Linders zwembaden uit
Stevensbeek, die een wellness avond mede mogelijk maakte
(zie foto). De wens was van een dochter die voor haar moeder
met rugklachten een ‘warme en heilzame ervaring’ wilde aanbieden. Leo twijfelde geen moment, met een blij verraste en
ontspannen moeder als gevolg.
Brink Brunch
Binnenkort komt de wens uit van iemand die graag meer
saamhorigheid zou willen in het dorp. Haar idee van een
dorpsbrunch werd door ’t Cafeetje, Friends en de Drie Burgemeesters/Eetwinkel van Kol enthousiast ontvangen en wordt
op 8 augustus aanstaande uitgevoerd (bij slecht weer zondag
15 augustus). De Brink Brunch is bedoeld om gezellig samen
met uw dorpsgenoten een hapje en drankje te nuttigen op de
Brink. Kom weer in contact met mensen die u al lang niet meer
heeft gesproken door corona of leer juist nieuwe dorpsgenoten kennen. Kaartjes voor de Brink Brunch zijn bij de hiervoor

genoemde horecaondernemers verkrijgbaar voor €10,- (contant afrekenen) en zijn goed voor koffie of thee, soep, broodje
kaas & broodje kroket. Er is een maximaal aantal kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij! De brunch begint om 12.00 uur
en duurt tot 14.00 uur met uiteraard de mogelijkheid om nog
lekker na te borrelen.
Het team van het BrinkEvent heeft nog meer wensen die gedurende het jaar hopelijk nog tot uitvoering gebracht gaan
worden. Hou de facebookpagina van BrinkEvent in de gaten!

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

www.sommers-installatietechniek.nl

••

•

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

•

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

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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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...’:

Buurtvereniging De Leugestert

Buurtbusvereniging Sint Anthonis gaf de pen door aan buurtvereniging de Leugestert. En zo kom ik twee keer achter elkaar op de
Peelkant uit voor mijn interview. Ik zit aan tafel met het bestuur
van deze buurtvereniging: Rudy Arts, Joep Baltussen en Harry Baltussen. Bijzonder en voor mij nieuw om een buurtvereniging te
mogen interviewen.
Wat betekent de naam Leugestert?
“Deze naam komt zover als wij weten af van vroeger. Het begin
van de Peelkant vanuit Sint Anthonis gezien heette vroeger ‘de
Leugestert’,” vertelt Joep.
Wanneer is de buurtvereniging opgericht en met welk doel?
“De buurtverenging is opgericht op 22 april 1998. In die tijd
werden er binnen het dorp meerdere buurtverengingen opgestart dus ook in onze buurt. We staan als officiële vereniging
geregistreerd met statuten die notarieel zijn vastgelegd. Het
doel was vooral het verbinden met elkaar, in de buurt, door
samen activiteiten te ondernemen. Zoals het gezegde zegt:
‘liever een goede buur dan een verre vriend!’ We letten een
beetje op elkaar als buren, zeker ook in de lockdown.”
Wie kan er lid worden van deze vereniging?
“Alle mensen die wonen op de Peelkant, Herreweijer, ‘t Buske
of de Blauwstraat. Joep vertelt trots: “Maar liefst 71 adressen
zijn lid. Dat zijn 132 volwassenen, daar zijn we heel trots op.
Alle kinderen zijn automatisch ook lid.”
Wat doet een buurtvereniging zoal?
“We organiseren vooral activiteiten om samen te komen en
te verbinden. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse barbecue,
de nieuwjaarsborrel, voor de 55+ leden organiseren we een
brunch, we hebben de rik-competitie eens per maand, doen
mee aan de landelijke opschoondag van de buurt, een spellendag of uitjes met de jeugd en we organiseren een keer per
jaar oud ijzer-dag. Daarnaast komt er twee keer per jaar een
buurtboekje uit, gemaakt door mensen binnen de vereniging
waar informatie, leuke en interessante verhalen in staan. Daarnaast staat veiligheid binnen onze buurt erg hoog in het vaandel. We beheren bijvoorbeeld de appgroep met alle buren. Als
er iets gebeurt in de buurt, dan komt dat hierop te staan, zoals
vreemde situaties waarop men alert moet zijn. Ook mensen
die geen lid zijn van de vereniging, maar wel in onze buurt
wonen, mogen in deze app natuurlijk,” vertelt Rudy. Harry vult
aan: “Als bestuur staan we open voor alle ideeën. Zodra men-

De Leugestert organiseert activiteiten voor jong en oud in de buurt.
sen binnen de vereniging een idee hebben voor een activiteit
en hierin de kar willen trekken, denkt het bestuur mee. Op die
manier regelden we voor alle buren bijvoorbeeld stickers op
hun kliko’s met 60 km/u.”
Wat moeten we nog weten?
“We hebben al eerder vermeld dat we jaarlijks oud ijzer inzamelen. Dit doen we in heel het dorp. Dat zou niet kunnen gebeuren
zonder de hulp van Geert Cornelissen. Die is hier jaarrond mee
bezig en zorgt ervoor dat we ieder jaar weer een succesvolle actie kunnen organiseren. Heb je een keer oud ijzer waar je vanaf
wilt, neem dan contact op! Geert komt het dan zo ophalen. Dit
levert ons een extra centje op, waarmee we bijvoorbeeld activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren.”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij zouden graag de pen door willen geven aan Sint Anthonis HartVeilig. Wij als bestuur vinden veiligheid in de buurt en
omkijken naar elkaar erg belangrijk en daarom zijn we heel blij
met hun AED’s, vrijwilligers en reanimatiecursussen.”
Bij bijvoorbeeld een sportvereniging is het doel voor iedereen hetzelfde: sport beoefenen in samenhorigheid met anderen. Dat de
insteek van buurtverenigingen is om lid te worden en je dus samenhorigheid krijgt in de buurt waar je woont, daar had ik nooit
zo diep over nagedacht. Bijzonder mooi dat je ziet dat mensen
daar waarde aan hechten.
Contactgegevens Buurtvereniging De Leugestert
leugestert@outlook.com

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

www.hjmtuinenmeer.nl

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

Sint Anthonis
(0485) 38 22 72
Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Open Atelierroute 2021

Opening Beweegpark Zandseveld

Op de zondagen 29 augustus en 5 september is het weer
mogelijk om van 11.00 tot 17.00 uur een aantal ateliers in
de gemeente Sint Anthonis te bezoeken.

Vanuit het project Leefbaarheid Vitale Kernen heeft
buurtvereniging Zandseveld in de afgelopen periode
een Beweegpark kunnen realiseren op het grote grasveld aan het Zandseveldpad in de wijk Zandseveld in
Sint Anthonis. Nu is het tijd voor de officiële opening
hiervan.

Nadat de Open Atelier Dagen en het Kunstdorp niet konden doorgaan vanwege corona, was er veel animo om toch
verschillende ateliers open te stellen. De kunstenaars van de
Kunstkring hebben namelijk niet stil gezeten en willen graag
laten zien waar ze mee bezig zijn geweest.
Het is dit jaar anders dan anders. De centrale plek, het gemeentehuis in Sint Anthonis, is gesloten. Er is geen verloting
van kunstwerken, wel zijn er weer zoals gebruikelijk gastexposanten van buiten de Kunstkring. De namen en adressen van
de te bezoeken ateliers zijn te vinden op de website van de
Kunstkring: www.kunstkring.com. Ook de laatste wijzigingen
aan de Open Atelierroute zullen steeds daarop na te lezen zijn.
Raadpleeg dus voordat u op bezoek gaat eerst de website om
te voorkomen dat u voor een gesloten deur komt te staan. U
weet tenslotte nooit in deze coronatijd. Het belooft weer een
mooie route te worden met veel nieuw werk. Voor de meeste
deelnemers is het dan al weer een jaar geleden dat zij hun
kunstwerken konden tonen, dus zij staan te popelen om u te
verwelkomen. Kijk voor de adressen van de ateliers en het laatste nieuws op www.kunstkring.com.

Sporten en bewegen is erg belangrijk voor de mens en vooral in deze tijd kan iedereen dit goed gebruiken. Op zaterdag
28 augustus wordt het mooie Beweegpark op het Zandseveld om 14.00 uur officieel geopend. Tijdens deze opening
zijn er twee trainers aanwezig die uitleg kunnen geven over
de toestellen en hoe deze te gebruiken.
Na deze opening kan er vanaf 7 september iedere dinsdag
van 10.30 uur tot 11.30 uur en vanaf 11 september iedere
zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur onder begeleiding van
een professionele trainer worden gesport. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen is welkom en aanmelden is niet
nodig.
Voor iedereen die bij de opening aanwezig is, ligt er een kleine attentie klaar. Mocht u niet bij de opening kunnen zijn,
dan bent u van harte welkom bij een van de eerste trainingen op 7 en/of 11 september.

De heemkundevereniging over...:

Doesbroek
Deze keer willen we het hebben over een gebiedsnaam die we
vandaag niet meer kennen: Het Doesbroek. De naam Doesbroek komt in allerlei varianten (bijvoorbeeld Duesbroeck)
voor in 18e-eeuwse verkoopakten en het parochie-archief. De
oudste vermelding is uit 1624 (Duysbroeck). Maar hoe komen
we er achter waar het Doesbroek ligt?
Een manier is nagaan hoe en aan wie percelen en huizen werden verkocht en verorven tot aan de komst van het kadaster
in 1832. Vanaf toen waren er kaarten van de percelen met bijbehorende eigendomslijsten. Zo’n zoektocht is heel bewerkelijk
en kost veel tijd, maar kan wel.
Een tweede manier is goed rondvragen of iemand de gebiedsnaam toch nog kent. Dat blijkt het geval. In 1809 trouwde Catharina Jaspers met Henricus Minten. Catharina woonde met
haar ouders in een boerderij aan het Doesbroeck, tegenwoordig is dat Den Hoek. Dit echtpaar zijn voorouders van Gerrit
van den Berg, die de benaming Doesbroek heel goed blijkt te
kennen.
Waar ligt nu het Doesbroek? Het Doesbroek is grofweg het
gebied tussen de Kleine Beek en de Meulebeek tot het Hoog-

veld en wordt doorsneden door de Boxmeerse weg. Als je goed
kijkt op de kaart, zie je dat onze begraafplaats bijvoorbeeld op
het Doesbroek ligt. Maar wat deze historische naam betekent,
moeten we nog uitzoeken.
Rob Ermers en Harry Peeters, werkgroep Toponiemen,
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

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

Coaching en workshops
om jezelf te kunnen zijn

YORT
yoga sport

in Boxmeer

in St. Anthonis

Ans van Summen
P R A K T I J K

www.ansvansummeren.nl

www.harrieentoon.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl
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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 tweede aflevering een overzicht van
het bestand aan huurwoningen, de vraag naar huurwoningen en de bouwplannen van verhuurder Mooiland.

Wonen in Sint Anthonis - Deel 2

Grote vraag naar sociale huurwoningen in Sint Anthonis
Er wordt zeker wel gebouwd in het dorp Sint Anthonis, maar waar het gaat om de grote vraag naar sociale huurwoningen is dat aantal relatief beperkt. Vraag en aanbod zijn verre van in evenwicht. Woningcorporatie Mooiland wil een
bijdrage leveren aan voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.
Door Henny Lenkens
“We blijven zoeken om een bijdrage te leveren aan sociale huurwoningen in Sint Anthonis. Zodat we, aan wie dat nodig heeft, een
thuis kunnen bieden”, aldus een woordvoerder van de corporatie.
“Daarvoor moeten we gronden kunnen kopen onder gunstige
condities, want dat is nodig om sociale huurwoningen te bouwen. ”
Actief woningzoekenden
Volgens de woordvoerder van Mooiland, met afstand de grootste
verhuurder in de gemeente Sint Anthonis, staan er bij Mooiland
bijna 1.600 huishoudens uit de gemeente ingeschreven als woningzoekende. Daarvan zijn er 600 afkomstig uit Sint Anthonis.
Het grootste deel staat uit voorzorg ingeschreven als woningzoekende, bijvoorbeeld om inschrijftijd op te bouwen voor wanneer
zij in de toekomst eventueel een nieuwe (kleinere of gelijkvloerse)
woning willen.
Op dit moment zijn 275 huishoudens ‘actief woningzoekend’. Dat
wil zeggen dat ze in het afgelopen jaar minimaal één keer hebben
gereageerd op een geadverteerde woning van Mooiland. Van de
275 gegadigden reageerden 120 huishoudens op een woning
die staat in Sint Anthonis. En van die 120 reageerden 70 belangstellenden op een woning in het eigen dorp.
Wachttijd vijf jaar
Mooiland verhuurt vooral aan mensen met een lager inkomen of
met een bijzondere woonvraag. Van de zelfstandige woningen in
het sociale huursegment zijn er volgens een woordvoerder van
Mooiland momenteel in het dorp Sint Anthonis 375 woningen in
handen van de corporatie. In de gehele gemeente Sint Anthonis
verhuurt Mooiland overigens 733 woningen.
De gemiddelde wachttijd voor kandidaten voor een huurwoning
ligt in Sint Anthonis op ruim vijf jaar. “Dit is grotendeels afhankelijk van hoe lang iemand als woningzoekende bij Mooiland ingeschreven staat. De meeste geadverteerde woningen worden
namelijk verhuurd op basis van inschrijfduur. Ook speelt een rol
welke eisen en wensen iemand aan een woning stelt.”
Zo is in Sint Anthonis de druk op de markt voor appartementen
zonder lift doorgaans wat minder hoog dan op eengezinswoningen. Overigens maken woningzoekenden die maar kort staan ingeschreven ook kans op een woning, doordat Mooiland een deel
van de geadverteerde woningen via loting verhuurt.

Nieuwbouw bij het plan Op de Beek.
Prestatieafspraken
Net als zustergemeenten in het Land van Cuijk heeft ook Sint Anthonis vorig jaar prestatieafspraken gemaakt met Mooiland, met
als doel het aantal sociale huurwoningen uit te breiden. In de afspraken, die gelden voor de periode 2020-2022, is de nieuwbouw
van 11 levensloopgeschikte woningen – ook wel nultredenwoningen genoemd – in het plan Op de Beek opgenomen. Daarnaast is aangegeven dat de gemeente drie locaties in beeld heeft
voor de realisatie van 10 tot 30 sociale huurwoningen. Naast De
Roting in Wanroij zijn dit Lange Loop en Peelkant-Oost, beiden in
Sint Anthonis. Zelfs als hier het maximale aantal genoemde huurwoningen wordt gebouwd, lijkt het aanbod aan huurwoningen
nog ver achter te blijven bij de vraag.
Op de Beek
Begin april van dit jaar ondertekenden bouwbedrijf van Oijen B.V.
en Mooiland een overeenkomst voor de bouw van de 11 sociale nultredenwoningen in het project Op de Beek. Doorstromers
krijgen voorrang, aldus de woordvoerder. “Dat zijn huurders van
Mooiland die een woning of appartement leeg achterlaten door
de verhuizing. De oplevering van de 11 woningen staat op april
2022, maar door bijvoorbeeld weersinvloeden of leveringsproblemen met bouwmaterialen kan het zijn dat de bewoners iets later
hun sleutel krijgen.”
Lees verder op de volgende pagina.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl

www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthoni

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

Vervolg van pagina 13: ‘Grote vraag naar sociale huurwoningen in
Sint Anthonis’
De Lange Loop
Mogelijk, maar nog niet zeker, is de bouw van 10 tot 20 sociale
huurwoningen in het plan Lange Loop. De woordvoerder van
Mooiland bevestigt dat over de invulling van dit plan op dit
moment nog geen duidelijkheid bestaat. Als dit zover is, gaat
Mooiland in overleg met de gemeente aan de slag met een stedenbouwkundig plan en zal een bestemmingsplan opgesteld
worden. “Het is nu nog niet duidelijk hoeveel woningen het betreft en wanneer deze gerealiseerd worden.”
Peelkant Oost
Samen met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkelt de gemeente Sint Anthonis een nieuwe woonwijk aan de
Peelkant. Het plan omvat zowel de gronden rondom de boerderij
aan Peelkant 21 als landbouwgronden. Ruimte voor Ruimte heeft
aangegeven hier 69 woningen te willen realiseren. De gemeente
spreekt in de programmabegroting voor 2021 over de komst van
8 tot 10 huurwoningen in dit plangebied.

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!

Condities
De woordvoerder van Mooiland plaatst een kanttekening in het
geval de corporatie hier een rol krijgt toebedeeld. “Om huurwoningen betaalbaar te houden voor de lagere inkomens is het gebruikelijk dat een woningcorporatie gronden kan verwerven onder gunstige condities. Pas als daarover overeenstemming wordt
bereikt met een ontwikkelaar, dan kan Mooiland sociale huurwoningen realiseren. Het is wel zo dat Mooiland er bij de realisatie van
woningbouw in een groter plan bij de gemeente op aandringt dat
altijd een bepaald gedeelte in de sociale huur gerealiseerd wordt.”
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Garagesale zoekt organisatoren
In 2020 is in Rijkevoort een grote garagesale georganiseerd. Inwoners konden vanuit hun eigen schuur of tuin hun eigen spullen,
speelgoed, eten en dergelijke verkopen. Inwoners konden gezellig een rondje lopen door het dorp en bij alle huizen langsgaan
om op de rommelmarkt te kijken. Dit was zo’n succes dat de organisatie haar website en ervaring ook wil inzetten voor Sint Tunnis!
Hierdoor kan met weinig moeite net zo’n leuk initiatief worden
georganiseerd. Bent u of kent u iemand die er de schouders onder wil zetten om dit leuke evenement in Sint Tunnis te organiseren? Neem dan contact op via www.garagesale-landvancuijk.nl.

1.853,53 euro voor Namelok
Op woensdag 7 juli gingen 19 kinderen van basisschool de Zonnewijzer uit Westerbeek Wandelen voor Water. Ze wandelden 6
kilometer met 6 liter water in hun rugzak om geld op te halen
voor het waterproject van Stichting Namelok van Ferdi Verberk
en Inge Vloet uit Sint Anthonis. Op vrijdag 9 juli deden 39 kinderen van basisschool Bakelgeert uit Boxmeer dit ook. Het weer was
prima, de stemming opperbest en er was een gesponsord appeltje voor de dorst van Boerderijwinkel Verdaasdonk. In totaal werd
er € 1.853,53 bij elkaar gewandeld. Met dit bedrag kunnen Ferdi
en Inge eind 2021 weer twee solarpompen gaan plaatsen in Kenia en daardoor vele mensen voorzien van schoon (drink)water.
Kijk voor meer informatie ook op www.namelok.nl
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Plaatjes kijken
Je bent nog geen drie jaar, lezen is nog een beetje te moeilijk, maar plaatjes kijken daar is niets mis mee. Plaatjes van
ridders en prinsessen, dinosaurussen, wilde dieren, schattige poesjes. Ja, alles wat je om je heen ziet, vind je in de
mooiste prentenboeken.
Prentenboeken - in kleur - die je meenemen naar de alledaagse wereld of die wondere wereld waar je van droomt.
Boeken zo levensecht of vol fantasie getekend dat je er helemaal in meegezogen wordt. En heb je een beetje geluk
dan ‘lezen’ papa, mama, opa of oma met je mee en verzinnen zij daar nog de mooiste verhalen bij.
Die prentenboeken zijn te kust en te keur te vinden in de
bibliotheek. Natuurlijk niet tussen de grote-mensen-boeken, maar op een speciaal plekje: bij de 3-. Je hoeft er niet
voor op je tenen te gaan staan om het boek te pakken.
Nee hoor, gewoon lekker laag in kastjes vlak bij de grond.
En weet je niet welk boek je het mooiste vindt? Niks erg,
dan leen je toch al die boeken die je mooi vindt, want je
mag wel 15 boeken per keer meenemen. Of je kijkt papa
of mama lief aan en vraagt of ze elke week met je naar de
bieb gaan. Het kost écht niets, want van 0 tot 18 jaar is het
lidmaatschap gratis en je krijgt zelfs een eigen pasje!
E.V.

Ook Zandsevelddag 2021 gaat niet door vanwege corona
Op 29 augustus zou de jaarlijks terugkerende Zandsevelddag gehouden worden. Nou ja jaarlijks terugkerend? In 2020 is deze dag
ook al afgelast vanwege corona. En helaas heeft de organisatie
moeten besluiten om ook de editie van 2021 af te blazen. Vooral
nu de besmettingscijfers weer oplopen en er weer extra maatre-

gelen voorgeschreven zijn. Om zowel de bezoekers als de medewerkers veiligheid te bieden en de kans op besmetting zo klein
mogelijk te houden is het niet verstandig om dit evenement door
te laten gaan. Hopelijk kan er op zondag 28 augustus 2022 weer
een Zandsevelddag als vanouds worden georganiseerd!

Vijfde nieuwe lid van Dorpsraad Sint Tunnis
stelt zich voor
In de vorige twee uitgaven van Trots Sint Tunnis stelden al vier nieuwe leden van
Dorpsraad Sint Tunnis zich voor: Emiel Jansen, Peter Willems, Henk Schreurs en
Frans van Tilborg. Maar de dorpsraad is nog verder aangevuld met een vijfde nieuw
lid. In deze uitgave stelt Didi Claessens zich aan u voor!
Didi Claessens
“Ik ben geboren in Boxmeer, maar nu een echte Sint Tunnisse. Samen met onze hond en
paarden genieten wij van onze plek dicht bij de bossen. Sint Tunnis is een prachtig dorp
met veel om trots op te zijn. Door mee te denken in de dorpsraad hoop ik een steentje bij
te dragen aan een bruisender dorp, waar inwoners van jong tot oud graag blijven wonen.”

Didi Claessens.

Dé Brabantse Bakker, trots en dankbaar.
Trots zijn we ook op ons fijn, betrokken en hardwerkend team. Ze zorgt er, zes dagen in de week, voor dat
dit ambacht bewaard blijft en met veel plezier al dit
lekkers verkocht kan worden.
We zijn niet alleen trots. We zijn in de eerste plaats
dankbaar voor uw vertrouwen en daarmee onze gestaag groeiende klantenkring.
Dankbaar zijn we dat er met ons mee gedacht wordt
over bijvoorbeeld de oliebollen-drive-thru, wat een
daverend succes was.

Trots, het dorpsblad van Sint Anthonis!

Voedselbank

Ook wij zijn trots, trots op onze bakkerij welke vanaf

Dankbaar zijn we voor de mogelijkheid om brood

1793 aan de Lepelstraat gevestigd is. De bakkerijwinkel

te doneren aan de voedselbank. Eén keer per week

draagt inmiddels de toepasselijke naam “Dé Brabantse

wordt het overgebleven brood door hen opgehaald.

Bakker”!

Op deze manier kan door iedereen een goede boterham gegeten worden.

Wij zijn trots op onze winkel met uiteenlopende ambachtelijke heerlijkheden van broden zoals Burgemeester

Dankbaar zijn we voor de fijne samenwerking met

- Boerentrots - Brabants Goud - Krentenmik tot zoetig-

verschillende verenigingen. Door de handen ineen te

heden zoals Mango Bavaroise speciaal vlaai - Room-

slaan met carnaval, Pasen en moederdag creëerden

broodjes – Smulbrood en niet te vergeten de lekkerste

we een winwin-situatie. Door de verkoop en sponso-

worstenbroodjes van Brabant.

ring konden zij hun kas spekken. Dit willen we graag

Streekproducten
Trots zijn we ook op de producten waar we mee mogen
werken: honing uit Sint Anthonis, worst uit Overloon

voortzetten. Verenigingen, campings en sportclubs
kunnen zich hiervoor aanmelden, dan kunnen we er
een mooie samenwerking van maken.

en aardbeien uit Stevensbeek. Allemaal kwaliteitspro-

Durf jij onze uitdaging aan?

ducten uit onze eigen streek.

Wij zijn doorlopend op zoek naar gepassioneerde collega’s die ons gezellige team willen komen versterken.

Trots zijn we op het behaalde podium bij de Ambach-

Ben jij degene die wij zoeken? Bel ons, stuur een open

telijke Limburgse Vlaaienkeuring in 2019. Maar ook op

sollicitatiebrief of loop gewoon even bij ons binnen.

onze innovatieve ideeën zoals de brood- en banketautomaten, waardoor we u 24 uur per dag onze producten kunnen aanbieden. Of de Nederlandse primeur
met rood/geel/groene oliebollen tijdens carnaval.
Helaas kwam het voetbalteam niet verder bij het EK,
anders hadden we oranje oliebollen gebakken...
Trots zijn we op onze klantenkring, die tot ver buiten Sint
Anthonis reikt. De mensen die meer dan eens via de
telefoon, WhatsApp en e-mail bestellingen plaatsen of
gewoon even de winkel binnen lopen voor een lekker
brood, een feestelijk gebakje en een gezellig praatje.

Een fijne zomer en graag tot ziens bij
Dé Brabantse Bakker!
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Eerste Intentieverklaring Herenboeren Land van Cuijk getekend
De initiatiefgroep van Herenboeren Land van Cuijk is weer
een stap dichter bij het oprichten van een Herenboerderij. Deze maand zijn de eerste intentieverklaringen door
de initiatiefgroep getekend. Hiermee geven de initiatiefnemers aan dat ze de intentie hebben om in de toekomst
een gezinscertificaat te kopen om deel te nemen aan de
Herenboerderij.
In januari 2021 zijn de eerste stappen gezet om een Herenboerderij in het Land van Cuijk op te richten. Er was al snel een
initiatiefgroep bij elkaar die de afgelopen periode heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een Herenboerderij
in het Land van Cuijk. Ze hebben bekendheid gegeven aan
het initiatief en er zijn nu ongeveer honderd geïnteresseerden.
Daarnaast is er ook voorzichtig rondgekeken naar mogelijke
locaties. Op dit moment zijn er oriënterende gesprekken over
drie mogelijke locaties. Eén van de volgende stappen is het
oprichten van een coöperatie. Dit willen de initiatiefnemers
deze zomer gaan doen zodat ze na de zomer deelnemers kunnen gaan werven en intentieverklaringen kunnen verzamelen.
Wil je op de hoogte blijven van Herenboeren Land van Cuijk,
schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Dit kan via de website
herenboerenlandvancuijk.nl.
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D-Examen Nika van Kempen
Op woensdag 14 juli heeft Nika van Kempen samen met
muziekvereniging Sint Cecilia haar openbaar D-examen op
klarinet gehouden.
Om een beeld te schetsen: wanneer het D-examen wordt behaald, dan zou je ook naar het conservatorium kunnen gaan. Bij
zo’n D-examen hoort een theorie-, een praktijk- en een openbaar
examen. Tijdens dit openbare onderdeel van het examen heeft
Nika een werk voor klarinet en piano ten gehore gebracht. En
als kers op de taart als solist samen met het blaasorkest het stuk
Concertino van de componist Weber
opgevoerd. Gelukkig was het binnen
de maatregelen nog mogelijk om
een aantal bekenden uit te nodigen.
Verder was het concert te bekijken via
een livestream. Het orkest was blij het
seizoen nog te kunnen afsluiten met
een concert. De zomertoer die voor
dezelfde week gepland stond werd
geannuleerd vanwege de coronavooruitzichten. In het nieuwe seizoen
zullen de overige examens van de
leerlingen plaatsvinden. Ook hoopt
de vereniging u weer te mogen beNika van Kempen.
groeten bij één van de concerten.

MZ auto’s: full-service en met oog voor detail
Bij MZ auto’s kunt u terecht voor onderhoud van alle automerken. Wat begon als specialist op het gebied van banden
is inmiddels uitgegroeid tot een full-service en merkonafhankelijk autobedrijf met oog voor detail. “Met een persoonlijke en servicegerichte aanpak staan wij voor u klaar om u veilig op weg te houden. Vanzelfsprekend altijd met oog
voor de portemonnee.”
“In de afgelopen jaren is onze dienstverlening steeds breder geworden en kunt u bij ons terecht voor APK, onderhoud, Airco
Service, uitlijnen van uw auto en een volwaardige bandenservice. Op zoek naar een andere auto? Bekijk dan ons aanbod op
de website www.mzautos.nl of kom zelf kijken in aan de Peelstraat 9 in Wanroij. Inruil of alleen de verkoop van uw eigen auto
behoort daarbij tot de mogelijkheden. Niet alleen in de garage
werken we grensverleggend. De laatste jaren wordt het steeds
populairder om auto’s uit het buitenland te importeren. Met
onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij u ook daarbij
maximaal ontzorgen. De wereld van de autobranche verandert
snel en dus investeren wij in de meest recente apparatuur om u
altijd goed van dienst te kunnen zijn. Heeft uw auto onderhoud
nodig of bent u gewoon benieuwd naar wat wij voor u kunnen
betekenen... Kom dan snel langs, de koffie staat klaar!”

18

Lezerspost!
Wilt u iets delen met de lezers van Trots Sint Tunnis? Dat kan in de rubriek ‘Lezerspost’! Het kan gaan om een geboorte, huwelijk, overlijden of een andere gebeurtenis, maar ook zomaar een mooi, leuk, verrassend of ontroerend moment of een bijdrage over een actueel
onderwerp. Stuur een e-mailtje met uw berichtje (houd het kort en bondig) en eventueel foto naar redactie@trotssinttunnis.nl. De
redactie plaatst uw bijdrage dan (indien geschikt voor plaatsing) in deze rubriek!

Het spiegeltje van Niks
In de vorige Trots Sint Tunnis schreef de voorzitter van de
dorpsraad over het spiegeltje van Niks. Dat deed me denken
aan de voorjaarsvakantie toen onze kleinzoon en -dochter na
ruim een jaar in verband met corona weer bij ons op vakantie
waren. Moederdag naderde en de kleinzoon had op school al
wat gemaakt en kleindochter wilde een gedicht schrijven. Na
enig denkwerk vroeg ze: “Oma, heb je een spiegeltje?”. Die in de
toilettas was te dik en ik dacht aan het spiegeltje van Niks. Samen het plastic omhulsel eraf gehaald en het spiegeltje werd
op een dubbelgevouwen kaart aan de binnenzijde geplakt.
Aan de buitenzijde werd een mooie tekening gemaakt met de
tekst: “Als je dit opent en erin kijkt, zie je de liefste moeder van
de wereld”. Een zichtbaar ontroerde moeder/dochter keek op
Moederdag in het spiegeltje van Niks!
RM

Bouwweek: herinneringen voor het leven

Minibieb ‘An d’n Bosweg’

Ik was twaalf jaar toen ik een van de mooiste momenten uit
mijn jeugd meemaakte. Samen met mijn basisschoolvrienden
bouwden we een eigen hut. Niet zomaar een hut: van pallets
en planken maakten wij een klein paleisje! Het was een houten hut, met een flinke toren en een dakterras. De hele zomer
lang was ik samen met mijn vrienden met hamers, zagen en
spijkers in de weer om onze hut nog mooier en gaver te maken. Hoe simpel kan het zijn? Vol trots vertelden we iedereen
die het wilde weten over onze creatie. In die zomer werd gebouwd aan herinneringen voor het leven.
Binnenkort gaan we die fijne herinnering doorgeven. Op 1,
2 en 3 september kunnen alle kinderen die afgelopen jaar
in groep 4, 5, 6, 7 en 8 zaten, hun eigen hut gaan bouwen.
Samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Tussen 10:00 en
16:00 uur zijn zij welkom bij de scouting blokhut. De jongere
kinderen uit groep 1, 2 en 3 zijn welkom tussen 10:00 en 13:00
uur. Voor hen organiseren we andere leuke activiteiten! Deelname is voor alle kinderen gratis. Aanmelden kan niet meer:
de inschrijftermijn is al verlopen! Deze jongste traditie van Sint
Tunnis gaat binnenkort van start. Er staat een geweldig leuk
team klaar om de kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. Maak dit mogelijk en help mee! Mail ons meteen via
kinderbouwweek@gmail.com.
Joep Baltussen

Minibieb ‘An d’n Bosweg’ is een feit (met dank aan collega,
familie, Tars Visuele Presentatie en Reema equipment service)! En wat een leuke reacties (en boeken) heb ik al ontvangen! Het is mooi om te zien dat er al flink gebruik wordt
gemaakt van het lenen en ruilen van boeken.
Het principe van een minibieb is: ‘geef een boek, neem
een boek’. Vaak staan boeken in de kast nadat je ze gelezen hebt en blijven ze daar staan. Weinig mensen lezen
een boek vaker dan één keer. Met een minibieb kun je er
iemand anders weer blij mee maken.
Iedereen die wil mag een boek uit de kast nemen en er dan
een eigen boek voor in de plaats zetten. Of je kan een boek
gewoon lenen en na het gelezen te hebben weer terugzetten, dat mag ook. Alleen een boek meenemen kan ook
maar als iedereen dat doet ben ik zo door mijn voorraad
boeken heen natuurlijk.
Inmiddels is de minibieb uitgebreid met een kinderzwerfboekenstation. Informatie hierover kun je vinden op www.
kinderzwerfboek.nl.
Heb je nog boeken (in goede staat) voor de minibieb? Romans, thrillers, biografieën, kinderboeken, stripboeken en
dergelijke? Altijd welkom!
Dianne Vloet, Bosweg 5
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Rongen Aktief in andere handen
Een beeld dat nagenoeg iedereen wellicht wel herkent: de aanhanger volbeladen met kano’s die ‘s morgens het dorp
uitreed en later op de dag weer terug kwam rijden. En velen uit Sint Tunnis hebben het ook zelf mee mogen maken: een
prachtige kanotocht over de Niers. Vijfendertig jaar geleden zette Frans Rongen zijn bedrijf op: Kanosport Rongen. Nu
draagt hij zijn bedrijf over.
Door Ronald Korsten
Frans zag kansen om als ondernemer aan de slag te gaan in de
periode dat Heijderbos de deuren opende: “Ik had een sportopleiding gedaan met als specialisatie kano en judo. Daarnaast gaf
ik al een tijd volleybaltraining. De gasten van Heijderbos boden
we een internationale kanotocht aan. Mensen gingen met de taxi
naar Kessel in Duitsland en met de kano over de Niers naar Gennep, waar ze weer met een taxi opgehaald werden. Al snel kwamen er ook allerlei andere groepen op ons aanbod af. Duizenden
mensen zijn met onze kano’s gaan varen.”
Na drie, vier jaar is de naam Kanosport Rongen omgezet naar
Rongen Aktief. Frans: “We kregen regelmatig de vraag of we ook
andere activiteiten konden organiseren. Zo deden we een programma in de Ardennen waar mensen naast het kanovaren ook
kennis konden maken met mountainbiken, klimmen en een grottentocht. Daar kwam ik ook op het idee om een mobiele klimrots
te laten maken. Die zou dan overal ingezet kunnen worden. Dat
was iets helemaal nieuws.”
De vraag naar mobiele klim-units groeide behoorlijk en Frans
geeft aan dat Rongen Aktief hierin de grootste aanbieder is binnen Europa. Vol enthousiasme beschrijft hij nog een heel aantal
andere activiteiten waarmee hij succes heeft gehad. Wat dacht u
van kleiduiven schieten met een lasergeweer, ballonvaren en van
een kunststof ijsbaan?
Zoon Thomas leek de voor de hand liggende opvolger te zijn
voor het bedrijf. Hij heeft echter een leuke baan bij een ingenieursbureau met de zekerheden van een vast dienstverband.

Het bedrijfspand van Rongen Aktief met rechts de klimwand.
In de coronatijd vielen alle opdrachten van de ene op de andere
dag weg. Frans heeft er begrip voor dat Thomas zijn eigen pad
heeft gekozen. “Ik ben heel blij dat ik mijn bedrijf over heb kunnen
dragen aan een andere opvolger. Dat is Mark Snoeren, eigenaar
van Skipiste Nieuwegein. Die was op zoek naar activiteiten buiten
het winterseizoen. Wanneer ik nu terugkijk op hoe het bedrijf zich
ontwikkeld heeft, overheerst vooral een trots gevoel. De komende drie jaar blijf ik voor Mark Snoeren nog oproepbaar. Momenteel zijn we samen klanten aan het bezoeken zodat ik het bedrijf
netjes kan overdragen. Aan het eind van dit jaar gaan alle spullen
uit onze loods met kantoorruimte. Eigenlijk hoop ik dat er iemand
uit Sint Tunnis interesse heeft om het pand te gaan gebruiken.
Kandidaten mogen zich melden!”

Belangrijke contactgegevens en websites
Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3 | Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl
www.verbeterdebuurt.nl
www.samensintanthonis.nl
www.dorpsraadsinttunnis.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664
Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421
Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880
Afspraak maken bloedafname
www.maasziekenhuispantein.nl
tel. 06-20240544
Politie
tel. 0900-8844
Alarmcentrale: tel. 112
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Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?
Stuur dan een e-mail naar redactie@trotssinttunnis.nl

Activiteitenagenda
Tot 28 augustus

Zaterdag 28 augustus

Wo 1 t/m vr 3 september

Terras op de Brink

Opening Beweegpark

Kindervakantieweek

Groot gezamenlijk terras van de
Sint Tunnisse horeca
Locatie: De Brink

Officiële opening van het
Beweegpark op het Zandseveld
Locatie: Zandsveldpad
Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 4 augustus
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Dorpshuus Ledeacker
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 8 augustus
Brink Brunch

Gezellig met dorpsgenoten een
hapje en drankje nuttigen
Locatie: De Brink
Aanvang: 12.00-14.00 uur
Entree: tickets á € 10,00 verkrijgbaar via
de horeca (zie bericht in deze Trots)

Zondag 29 augustus en
5 september
Open Atelier Route

Diverse kunstenaars van Kunstkring
Sint Anthonis exposeren hun werk
Locatie: diverse locaties
Tijd: 11.00-17.00 uur

Leuke activiteiten voor alle kinderen
van de basisschoolleeftijd
Locatie: Blokhut St. Patrickpad
Tijd: 10.00-16.00 uur

Woensdag 1 september
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Nog niet bekend
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 12 september
De volgende Trots Sint Tunnis
komt uit in het weekend van
4 september. Kopij aanleveren
kan t/m 20 augustus per e-mail via:
redactie@trotssinttunnis.nl.

Seizoensopening

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

Sjaak Peeters is de nieuwe gildekoning van Sint Tunnis
Op zondag 4 juli vond het koningschieten van het St. Antoniusgilde plaats. In verband met de coronamaatregelen
vier weken later dan gepland. Helaas ook dit jaar niet op de
Brink, maar op het eigen gildeterrein.
‘s Ochtends trok de gild voor het eerst sinds het uitbreken van
de coronacrisis weer door het dorp en bezochten de leden de
eucharistieviering. Na een goed verzorgde Brabantse koffietafel
(met dank aan de familie Van Kol), kon de wedstrijd ’s middags
starten. Enkele uren later sloeg het weer volledig om en moest
het schieten door de slechte weersomstandigheden stil worden
gelegd. Toen op maandagavond de wedstrijd weer werd hervat,
bleek de vogel onverwoestbaar. Met instemming van het hele
gilde is besloten dat er een nieuwe vogel werd geplaatst. Na een
spannende wedstrijd met in totaal 320 rake schoten heeft uiteindelijk Sjaak Peeters het laatste stuk van de vogel naar beneden gehaald en zich daarmee tot koning geschoten van de Sint Tunnisse
gild. Samen met zijn zuster koningin Lenie van Erp voert koning
Sjaak komend jaar het gilde aan!

Koning Sjaak Peeters en koningin Lenie van Erp.

