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Terugkijken naar lichtpuntjes
Tegen de tijd dat u dit leest hebben we net de jaarwisseling achter de rug, eten we de laatste oliebollen en kan het
nette glasservies weer terug de kast in. We hoeven geen
vuurwerkrestanten op te ruimen en we kunnen helaas niet
nagenieten van de beroemde Nieuwjaarsborrel met het onvolprezen cabaret van NIKS. Normaal gesproken hadden we
op 1 januari met zo’n 650 gasten op het nieuwe jaar geproost
en het oude, vervelende jaar 2020 uitgezwaaid.
Maar hoe kijk je nou terug op zo’n jaar? Somber en aangeslagen of zoek je naar de lichtpuntjes? Want die heeft ieder van
ons ongetwijfeld ook. Als ik namens de dorpsraad mag spreken, geniet ik toch van die lichtpuntjes. We hebben ondanks
alles een goed jaar achter de rug. Het landschapspark gaat de
realisatiefase in, de N602 ligt er prachtig bij (met dank aan de
zeer actieve werkgroep N602) en we hebben weer een fraai
dorpsblad. Bovendien zijn we nu druk met de Brinkplannen,

met het verenigingsleven en de aankleding van het dorp. Wat
te denken van die prachtige kerstverlichting in het hele dorp?
En we werken ook nog aan een digitaal kombord.
Kortom, ondanks alles was 2020 voor de dorpsraad een productief jaar. En nu maar hopen dat we in 2021 die lijn vast kunnen houden en dat we elkaar weer eens ‘gewoon ouderwets’
kunnen ontmoeten. Het liefst in ons (dan) prachtig vernieuwde MFC Oelbroeck.
Wij wensen u een gelukkig en gezond 2021, voor u allen en
ieder die u dierbaar is.
Namens de redactie van Trots Sint Tunnis,

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Trots-sponsor worden of adverteren?

Dekbed Sensation 7air*
Enkel synthetisch dekbed
140 x 200 cm van 119,- voor 79,95
Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 229,00 voor 159,240 x 200 cm van 409,- voor 289,-

Hoofdkussen Dynamic
Gevuld met polyester slaapbolletjes.
Een tijk van perkal katoen kwaliteit.
Anti-allergisch. Losse vulling verkrijgbaar.
2 voor 35,-

Warme

Wollen dekbed Texel*
4-seizoenen -dekbed van 100% Texels
schapenwol
140 x 200 voor 139,240 x 200 cm voor 249,-

Dekbed Exclusive*
Enkel ganzendons dekbed
140 x 200 cm van 349,- voor 229,Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 479,- voor 319,240 x 200 cm van 896,- voor 579,* In meerdere maten verkrijgbaar

winter
dagen

Kussenbeschermer CottonTouch
Een anti-allergische kussensloop
met rits houdt het hoofd koel tijdens
warme nachten.
14,95

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

Vindt u het ook fijn dat er elke maand een dorpsblad
op de deurmat valt bij de inwoners van Sint Anthonis?
Draag dan ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en
word ook Trots-sponsor!
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!

Hoofdkussen Exclusive comfort
Een 3 kamer kussen van volledig
natuurlijke materialen. Het bestaat
uit 90% witte dons.
79,95

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden.
Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Helaas zijn we t/m 19 januari gesloten vanwege de lockdown,
Openingstijden:
maar uiteraard zijn we telefonisch en per e-mailMabereikbaar
en
09.00-12.30 / 13.30-18.00
bezorgen we aan huis! Wij staan graag voor u klaar! Di gesloten
Wo 09.00-12.30/ 13.30-18.00
Do 09.00-12.30/13.30-18.00
Peter Zuidstraat
7-9
Vrij 09.00-12.30/ 13.30-20.00
Sint Anthonis
info@vanhulstwonen.nl T: (0485) 38 19 02Zat 09.00-16.00
E: info@vanhulstwonen.nl

Peter Zuidstraat 7-9 Sint Anthonis

T (0485) 38 19 02

www.vanhulstwonen.nl

Lepelstraat 12, Sint Anthonis
0485-769049 dorpshop.nl

- Ma t/m Vrij 9:00 tot 18:00
- Zaterdag 9:00 tot 16:00

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Ans van Summen
P R A K T I J K

Op weg (terug)
naar je eigen unieke zijn
Individuele persoonlijke ontwikkeling

Therapeutische consulten | Coachsessies | Professional organizing

Persoonlijke ontwikkeling in groepsverband
Workshops | Cursussen | Programma’s | Yort

Online programma’s

Van onrust naar rust | Aan de slag met je eigen gezondheid

Werk aan je gezondheid en herken jezelf

Hoe ben ik Fysiek, Emotioneel, Mentaal en Spiritueel

www.ansvansummeren.nl

Telefoon 06 44 71 60 76 | E-mail: info@ansvansummeren.nl
Bezoek op afspraak: Het Zand 29c, 5831 HG Boxmeer
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Kerstactie van dorpsraad en basisschool Leander
Op 15 december bracht de dorpsraad de bewoners van
zorgcentrum Op ’t Hoogveld een kleine verrassing. In samenwerking met Sjaak Baltussen waren acht houten kerstboompjes gemaakt. Voor iedere huiskamer van het zorgcentrum één.
Gerry Janszen nam de boompjes namens alle bewoners in
ontvangst. In de kerstboom kunnen de bewoners alle kerstkaartjes en andere versiering hangen. Er waren meer geplande
kerstacties voor de senioren, maar die mochten vanwege de
plotselinge lockdown helaas niet doorgaan. De Sint Tunnisse
basisschool stuurde foto’s en een kerstkaart van hun klassen,
met daarop een wens voor de bewoners. Een mooi initiatief
van het nieuwste dorpsraadslid Hanny Markerink. Hopelijk zijn
er in de bomen nog veel kerstkaartjes bij gekomen!
Sjaak Baltussen en Gerry Janszen bij de hier nog lege kerstbomen
die gevuld werden met kaartjes en versieringen.

Dorpsraad onderzoekt uitdagingen van verenigingen
De dorpsraad heeft in november een onderzoek afgenomen bij 16 Sint Tunnisse verenigingen, waaronder bijvoorbeeld DSV, Sint Cecilia, de KBO en de EHBO-vereniging.

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 vindt u op www.trotssinttunnis.nl
Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uitgave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via
e-mail:
redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)
Met dank aan:
Stefan Theunissen (SPG Photos), alle vrijwillige bezorgers

Het onderzoek is onderdeel van het dorpsontwikkelingsplan
dat door gemeente, dorpsraad en inwoners werd gemaakt.
De inwoners willen graag onze verenigingen versterken en
voor ons dorp behouden.
Dorpsraadslid Joep Baltussen legt uit: “De verenigingen zijn
cruciaal voor ons dorp en de gemeenschap, zij vormen de
kern van ons dorp. Voordat we met verenigingen in gesprek
kunnen over oplossingen, moeten we wel eerst weten welke
problemen er zijn.” Uit het onderzoek blijkt dat veel verenigingen dezelfde uitdagingen tegenkomen. Zo is bij 62% van de
verenigingen het ledenaantal gedaald en alle ondervraagden
verwachten niet dat hun club in de toekomst meer leden zal
krijgen. Dat is een groot probleem, want minder leden betekent ook minder vrijwilligers en contributie.
Dit blad heet niet voor niets Trots Sint Tunnis en de dorpsraad is
trots op alle verenigingen.
De dorpsraad gaat, zodra
het weer verantwoord is,
met alle verenigingen in
gesprek om te spreken
over samenwerking en
andere oplossingen. Uiteindelijk zullen alle besturen zelf hun oplossingen
moeten uitvoeren, maar
u kunt zelf ook iets doen.
Begin 2021 goed, meld
uzelf, eventueel samen
met anderen, aan voor
een vereniging!

en
dan
zeggen:
“un jaar
is niks……”

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

www.sommers-installatietechniek.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl

www.autobedrijfzegersbv.nl

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

www.bloemsierkunstvandemortel.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: Gerard Jansen
Op zaterdag 5 december verrasten enkele leden van de
Dorpsraad Sint Tunnis hun oud collega Gerard Jansen. Die
was toen net klaar met het ophangen van de kerstverlich-

ting, na eerder al vele uren met de
montage bezig te zijn geweest. Gerard is altijd een steun en toeverlaat
voor onder andere de dorpsraad. Hij is kartrekker bij de
werkgroep N602, zat namens de dorpsraad in de werkgroep
van het landschapspark en is ook nog eens lid van de vrijwillige brandweer van Sint Tunnis. Tijdens de eerste coronagolf
stond Gerard zes weken op rij elke zaterdag belangeloos met
zijn hoogwerker bij Op ‘t Hoogveld om familieleden toch de
kans te geven elkaar even te ontmoeten in die moeilijke tijden.
Sint Tunnis doet nooit tevergeefs een beroep op Gerard. Als
lokale ondernemer kent hij ongeveer het hele dorp en weet
hij altijd wel een praktische oplossing als daarom gevraagd
wordt. De dorpsraad is van mening dat deze inzet voor het
dorp beloond mag worden met de ‘Sint Tunnis is Trots op
duim’ en hoopt nog jarenlang van Gerards inzet gebruik te
mogen maken.

Kerstverlichting in Sint Tunnis: 10.000 lampjes sieren de straten
Het zal iedereen wel opgevallen zijn, de kerstverlichting
hangt er weer en is zelfs uitgebreid! Nu zijn de straten Lepelstraat en Molenstraat ook voorzien van kerstverlichting.
De dorpsraad heeft heel veel positieve reacties mogen ontvangen en is daar trots op. De dorpsraad heeft enthousiaste
vrijwilligers binnen en buiten de club die hier graag elk jaar aan

mee willen gaan werken.
Elk armatuur heeft 216 lampjes. Er hangen er nu 45, dus alles
tezamen zijn er bijna 10.000 lampjes in Sint Tunnis aan kerstverlichting.
En tenslotte: Ledeacker en Rijkevoort zijn ook bij de dorpsraad
op bezoek geweest en na een leuk overleg is het resultaat nu
ook te zien in deze twee mooie dorpen.

Herenboeren Land van Cuijk:
wie doet er mee?
Elke week verse groente van het seizoen, fruit, eieren en
- voor wie wil - vlees en vleeswaren dat op je eigen boerderij geproduceerd is door je eigen boer. Samen met 200
andere mensen uit het Land van Cuijk je eigen voedsel laten
produceren. Een prachtig duurzaam concept.
Lees verder op pagina 7.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

www.hjmtuinenmeer.nl

Visie vanuit

www.htbaccountants.nl

Stevensbeekseweg 4A

5845 ER Sint Anthonis

T. 0 4 8 5 - 32 52 59 M. 06 - 13 06 70 41

• accountancy
• fiscale advisering
• (salaris) administratie
• advies en begeleiding
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Vervolg van pagina 5: ‘Herenboeren Land van Cuijk: wie doet
er mee?’
De gemeente Sint Anthonis heeft eind november een online informatieavond gehad, gevolgd door een vragenuurtje. Hier waren verschillende mensen enthousiast om deel
te nemen in een Herenboerderij. Maar om een Herenboerderij te starten is er een groep van zes tot acht mensen nodig die voorop lopen. Doreen de Hoog en Joyce Dost willen
hierbij voortrekker zijn. “Onze droom is dat we in 2022 een
Herenboerderij in het Land van Cuijk kunnen starten. Hiervoor is het nodig dat nog zes andere mensen samen met
ons een initiatiefgroep willen vormen.”
De initiatiefgroep onderzoekt de haalbaarheid van een herenboerderij. Ook organiseren ze voorlichtingsbijeenkomsten en gaan ze in gesprek met stakeholders in de omgeving. “Hierbij krijgen we ondersteuning van de landelijke
organisatie van Herenboeren.”
Meer informatie over herenboeren is te vinden op herenboeren.nl. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een bericht naar
herenboeren.landvancuijk@gmail.com.

Column | Biblioplus

Dag 2020!
2020: een jaar om nooit te vergeten, een jaar om zo snel mogelijk achter je te laten in de hoop dat 2021 weer toekomstperspectief biedt. Weer onbezorgd de bibliotheek binnen
kunnen stappen en snuﬀelen tot het juiste boek gevonden is.
Weer aan die grote tafel op je gemak de krant kunnen lezen,
kopje koﬃe erbij, wie doet je wat.
Weer een Groot Dictee live en niet via podcast, hoe goed deze
tussenoplossing ook was. Recht doen aan de drie winnende
leerlingen derdejaars techniek van Metameer, die prachtige
ontwerpen hadden gemaakt voor de Ibis, bestemd voor de
winnaar van dat Groot Dictee.
Weer vrij rond kunnen lopen om de exposities te bewonderen
die trouw door Hilde Sommers worden georganiseerd. Weer
‘ Vrouwen voor Elkaar’, eenmaal in de veertien dagen, waar
Riene en Sofie Lomme zich hard voor maken: vrouwen uit
andere landen vertrouwd maken met de Nederlandse taal.
Weer gewoon de Leesclub. Eenmaal in de zes weken samen
dat ene boek bespreken, wat vaak tot boeiende gesprekken
leidt. Weer gewoon de bieb kunnen zijn waarvoor de bieb
bestemd is: een ontmoetingsplek voor iedereen. Om te lezen,
om te leren, om te vertoeven, om samen te kunnen zijn.
Wat snakken we daarnaar. Daarom: ‘Dag 2020’, opgeruimd
staat netjes! Laat 2021 maar komen, in het vertrouwen dat
we iedereen weer met ‘open armen’ mogen verwelkomen.
E.V.

Joyce Dost en Doreen de Hoog: de eerste twee initiatiefnemers
van de Herenboerderij in het Land van Cuijk.

KBO is meer dan kienen!
Onlangs viel in de gehele gemeente Sint Anthonis de
flyer in de brievenbus over de Dorpsontwikkelingsplannen voor alle dorpskernen. Groot was de verbazing bij
het bestuur van KBO Sint Anthonis toen ze bij punt 5
lazen dat de senioren in het dorp wel iets anders willen
dan kienen!
“Als bestuur waren we teleurgesteld want wij hebben als
KBO-vereniging veel méér te bieden. En dat voor alle senioren, jong of al wat ouder. Naast de wekelijkse activiteiten
zoals beweging voor ouderen, biljarten, koersballen, kaarten,
jeu-de-boules en wandelen, biedt onze vereniging regelmatig de mogelijkheid om deel te nemen aan interessante excursies en workshops.”
Bij bijeenkomsten geven experts uitleg over huisvesting, vitaal ouder worden, dementie en er komen onderwerpen aan
de orde op het gebied van horen en zien. De cliëntenondersteuner van de KBO kan u helpen de juiste weg te vinden bij
allerlei vraagstukken.
“Helaas staan onze activiteiten door corona al een lange tijd
op een lager pitje. We hopen in het nieuwe jaar alles weer op
te kunnen starten. Vooral de ‘jongere’ senioren willen we uitnodigen om onze vereniging met nieuw elan en initiatieven
te komen ondersteunen, want samen zijn we mét elkaar en
vóór elkaar.”
Daarom plaatst de KBO bij deze ook nogmaals een oproep
om het huidige bestuur te komen aanvullen. “Zeg niet direct:
een bestuurstaak is te zwaar. Samen kunnen we namelijk veel
bereiken!”
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Dorpsraad ontvangt donatie van
een gulle gever

Vragen over de bomen aan de
Dokter Verbeecklaan

Dorpsraad Sint Tunnis heeft van een inwoner een mooi bedrag geschonken gekregen dat de dorpsraad mag besteden.
De donatie is bedoeld om de leefbaarheid van Sint Tunnis te
stimuleren. Ook zou het ﬁjn zijn als het geld terecht komt bij
inwoners die het wat moeilijker hebben en minder te besteden hebben. En initiatieven waar ook de jeugd van Sint Tunnis plezier van heeft, passen perfect in het plaatje.
Weet u wie de dorpsraad een plezier kan doen met een bijdrage uit deze donatie? Mail dan uw (concrete) idee naar
info@dorpsraadsinttunnis.nl met uw naam en telefoonnummer, dan neemt de dorpsraad bij de behandeling van uw
idee contact met u op. De uiteindelijke toekenning van een
bijdrage ligt bij de dorpsraad.

Geboren op 21 november 2020

Siem
Zoon van Thomas Arends en Anouk Coopmans

Overleden op 8 november 2020

Jan (J.W.A.) Graat
in de leeftijd van 85 jaar (*26 december 1934)

Oproep: Rubriek

‘Lief en leed’

In de rubriek ‘Lief en Leef’ willen we u de mogelijkheid geven
om zowel blij als droevig nieuws te delen. Denk hierbij aan
een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.
Bij geboorte vermelden we in ons blad de naam, geboortedatum en de naam van de trotse ouders. Bij huwelijk de
namen, datum en eventueel jubileumjaar. Bij jubileum het
jubileumjaar en de reden van het jubileum. Bij overlijden de
naam, leeftijd en overlijdensdatum. Een ‘Lief en leed’-bericht
kan alleen door uzelf of directe familie worden ingediend.
U kunt dit mailen naar redactie@trotssinttunnis.nl.

Hoewel de herinrichting van de Dokter Verbeecklaan al bijna
een half jaar geleden werd afgerond, is het voor sommige
inwoners van Sint Anthonis nog niet duidelijk waarom enkele
zomereiken in de laan wel zijn gekapt, terwijl een aantal andere zomereiken zijn blijven staan. Om de achtergronden bij
de gemaakte keuzes helder te maken, heeft de dorpsraad op
de website Samen Sint Anthonis - in het gedeelte van Dorpsraad Sint Tunnis - hier een uitgebreid artikel aan besteed.
Neemt u dit eens rustig door. Inmiddels zijn er weer nieuwe
bomen aangeplant waardoor verzekerd is dat het groene karakter van deze doorgaande laan bewaard blijft.

Kerstpakket voor eenzame ouderen
Vrijdag 11 december deelden sociaal werkers van Sociom
maar liefst 200 kerstpakketten uit aan eenzame ouderen
in de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave,
Mill en Sint Hubert.
De kerstpakketten zijn samengesteld via het Nationaal Ouderenfonds, de Rotaryclub Cuijk en Sociom. Seniorenwerker
Diny Kuppen: “De pakketten werden heel goed ontvangen.
Helaas zijn veel ouderen eenzaam, zeker in deze coronatijd
hakt dat er nog eens extra in. We bezoeken deze ouderen
regelmatig voor een praatje. Ook bedenken we van alles om
ze een hart onder de riem te steken en even wat aﬂeiding te
bezorgen. We hopen dat ook andere inwoners dit gaan doen.
Vraag aan je buurman hoe het gaat, doe een (raam)spelletje met je buurvrouw, bied hulp aan of maak simpelweg een
praatje.”
Benieuwd wat jij kunt betekenen voor eenzame ouderen in
jouw buurt? Kijk op www.eentegeneenzaamheid.nl of meld
je aan op het online dorpsplein van Sint Anthonis: www.
samensintanthonis.nl. Op deze website kun je hulp aanbieden of reageren op de vraag van iemand anders.
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Lintje voor Marco Giesbers en Marinus Schuurmans
De gemeente Sint Anthonis feliciteert Marco Giesbers en
Marinus Schuurmans die bij Koninklijk Besluit benoemd
zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op maandag
14 december, tijdens de oefenavond, werden zij verrast
door burgemeester Fränzel die hen feliciteerde met deze
prachtige en welverdiende onderscheiding.
Marco Giesbers, woonachtig in Sint Anthonis, is al 22 jaar actief
bij de vrijwillige brandweer in Sint Anthonis. Hij is een gedreven brandweerman, lid van de ABWC-wedstrijdploeg en oefenleider. Het ‘brandweer-gen’ heeft hij van zijn vader, die ook
deel uitmaakte van de vrijwillige brandweer Sint Anthonis. Met
zijn grote inzet draagt de heer Giesbers bij aan de verbondenheid met de medemensen en de dorpsgemeenschap van Sint
Anthonis.
De heer Schuurmans, woonachtig in Sint Anthonis, is al 35
jaar actief bij de vrijwillige brandweer in Sint Anthonis. Hij is
de meest ervaren chauffeur en verzorgde jarenlang het onderhoud aan het materieel.
Beide brandweermannen hebben zich als vrijwilliger geruime
tijd ten bate van de samenleving ingespannen en bijgedragen
aan de openbare veiligheid in Sint Anthonis en in de regio.
Bovenste foto: Marco Giesbers met zijn vrouw en drie zoons.
Onderste foto: Marinus Schuurmans met zijn vrouw, zoon (ook lid
van het brandweerkorps) en schoondochter.

MVS makelaardij: de kortste route naar fijn wonen!
MVS makelaardij heeft een luisterend oor voor uw woonwensen. “We zijn een zeer ervaren en goed op elkaar ingespeeld
team dat elkaar aanvult en versterkt”, aldus makelaar Martin van Staveren. Met MVS makelaardij wordt uw huis gezien,
gevonden en verkocht.
Het team van MVS makelaardij, bestaande uit een drietal gedreven professionals, kent elkaar al vele jaren. Ze kunnen echt
op elkaar bouwen. Dit maakt dat het makelaarswerk loopt als
een goed geoliede machine, zonder daarbij de menselijke
kant te verliezen. Het kopen van een huis is immers een emotie. Een emotie waar de drie eenheid met respect, geduld, een
luisterend oor maar vooral plezier mee bemiddelt.
Deze combinatie van professionaliteit, plezier én vertrouwen is
er ééntje die staat als een huis. Al 25 jaar lang!
Zelf interesse in een nieuw optrekje? Maak dan nu vrijblijvend
een afspraak voor een kennismakingsgesprek met Martin.
Kom eens langs bij de Steenstraat 117 in Boxmeer of bel 0485
521492. Neem ook eens een kijkje op www.mvsmakelaardij.nl.
Op de foto: het team van MVS makelaardij

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

Ans van Summen
P R A K T I J K

Reserveer nu!
We star ten weer
zodra toegestaan

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

www.harrieentoon.nl

YORT
yoga sport
5 lessen à € 7
St. Anthonis

www.ansvansummeren.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl
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Een nieuwjaar 1 n. C
Voor allen een gelukkig nieuwjaar. Volgens de huidige jaartelling wordt dat 2021 n. C. waarbij n. C. staat voor: na Christus.
Overigens voordat de Gregoriaanse jaartelling in 1582 aanvaard werd, zijn er jaren en dagen gesneuveld. Nog steeds
hanteren groepen mensen hun traditionele jaartelling zoals
de joodse jaartelling met 5781, de islamitische met 1442, de
Chinese met 4718 en de boeddhistische jaartelling met 2564.
Waarschijnlijk zal de Gregoriaanse jaartelling zich handhaven en ook de digitale jaartelling houdt zich daaraan en zal
doorslaggevend worden. Veronderstel dat de huidige aardbewoners van andere soorten jaartellingen, die meestal op religieuze of nationale motieven ontstaan zijn, af willen, dan zou
het nieuwe jaar 1 n. C. kunnen zijn, waarbij n. C. staat voor na
Corona, de wereldwijde Covid-19-pandemie waar bijna iedere
aardbewoner van weet, ongeacht religie, ras of geslacht.
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Een jaar is gebaseerd op de tijdsduur van de omloop van de
Aarde om de zon. De zon is een ster en de astronomen weten
uit studies van het heelal veel over de ontwikkeling van sterren. Onze zon zal over ruim één miljard jaar groter worden
en te heet zijn voor leven op Aarde. Na ongeveer vier miljard
jaar zal de zon zich opblazen tot een zogenaamde rode reus,
waarbij de planeten Mercurius en Venus door de zon opgeslokt worden. Uiteindelijk zal de zon weer krimpen tot een
zogenaamde witte dwerg en dat is een koude ster. Ondanks
deze zeer verre toekomst ontstaan rond nieuwjaarsdag allerlei
wensen en verwachtingen. Dat kan gaan van niet meer roken, afvallen, van baan veranderen en alles uitgesproken hebben met een goed 2021. Stel je nou eens nieuwjaar voor met
de mensen in het jaar 1.241.375.864 indien er nog mensen
leven. Zij wensen elkaar een goed één miljard tweehonderdéénenveertig miljoen driehonderd-vijfenzeventig duizend en
achthonderd-vierenzestig jaar. Dat is toch onvoorstelbaar en
al zeker niet in het Nederlands. Zal er dan een mondiale taal
zijn, mogelijk Engels, of... Dergelijke beschouwingen horen bij
een nieuwjaar, maar belangrijk voor het leven hier en nu in
Sint Anthonis, het laatste jaar in gemeente Sint Anthonis, en
elders, is een blijvende leefbare Aarde waar menswaardigheid
zichtbaar is en voor iedereen een gezond nieuwjaar.
mama

Mooiland bouwt elf huurwoningen in Sint Anthonis
Op 10 december ondertekenden Anne Wilbers, bestuurder Mooiland, en Wouter Bollen, wethouder gemeente Sint Anthonis, een koopovereenkomst voor de aankoop van de grond aan de Deken Molmansstraat. Mooiland gaat hier het
project ‘Op de Beek’ realiseren.
Dit project bestaat uit elf sociale nultreden huurwoningen.
De nultredenwoningen hebben op de begane grond een
woonkamer, keuken, badkamer, toilet en hoofdslaapkamer.
Op de eerste etage zijn twee slaapkamers aanwezig. Naar
verwachting ontvangt Mooiland in de tweede helft van
2021 de omgevingsvergunning. Dan kunnen de bouwwerkzaamheden gestart worden. B2 Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp en zij hebben ook de achtergelegen patiowoningen ontworpen. Als alles volgens planning
verloopt, levert Mooiland de woningen eind 2021, begin
2022 op. Anne Wilbers: “We zijn blij dat we in Sint Anthonis
mogen starten met de bouw van deze elf sociale nultredenwoningen. Zo kunnen we een volkshuisvestelijke bijdrage
leveren aan bewoners die zo lang mogelijk thuis willen wonen.” Wethouder Wouter Bollen: “Ik ben heel tevreden met
deze overeenkomst met Mooiland. Met daardoor meer sociale huurwoningen in Sint Anthonis die goed aansluiten op
de vraag van inwoners. Ze komen daarbij als geroepen; ter
afronding van een mooie inbreidingslocatie in een prachti-

Impressie van het nieuwbouwproject ‘Op de Beek’.
ge omgeving. Fijn om met deze aanwinst de gemeentelijke
ambitie wat wonen betreft dichterbij te brengen.”

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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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...’:

Heemkundekring Sint Anthonis

Vogelvereniging KleZaTro gaf de pen door aan Heemkundekring Sint Anthonis. Een vereniging die op dit moment veel
ter sprake is in het dorp omdat ze binnenkort geen Heemhuus
meer hebben. Ik ben erg benieuwd naar wat deze vereniging
precies doet. Ik ben uitgenodigd bij de bestuursleden Harry
van Heijster, Dorry Eling-Remmen en Harry Peeters.
Wanneer is de Heemkundekring tot stand gekomen en
waarom?
“Het woord ‘heemkunde’ betekent letterlijk: kennis van de eigen omgeving. De heemkundekring is opgericht op 7 september 2001, met als doel het bewaren en doorgeven van het
cultureel erfgoed. De vereniging telt momenteel 112 actieve
maar ook passieve leden. We zijn een actieve vereniging van
en voor geïnteresseerden in de historie van Sint Tunnis.
Je wordt lid van de vereniging als je geïnteresseerd bent in
deze geschiedenis. Een actief lid is vooral bezig met research
naar de geschiedenis. We hebben daarvoor verschillende
werkgroepen: archeologie, dialect, genealogie, fotograﬁe, gebruiksvoorwerpen, redactie, etalage, veld- en straatnamen en
bidprentjes. Passieve leden vinden het vooral leuk om meer
kennis te krijgen aangereikt van de geschiedenis.”
Hoe gebeurt dat?
“Jaarlijks komen er minimaal zes nieuwsbrieven uit met artikelen over de vroege of meer recente historie en wetenswaardigheden van ons dorp. Ook organiseren we bijeenkomsten
voor leden en andere belangstellenden, met bijvoorbeeld een
spreker of wij delen de kennis die we hebben gevonden. Een
belangrijk onderdeel is ook het ‘ bij- en nabuurten’.
We richten tentoonstellingen in over bijvoorbeeld de
Breestraat, de Lepelstraat, of over een bepaalde gebeurtenis.
Wat op een tentoonstelling te zien is, wordt geregeld in een
boek verwerkt en uitgegeven, momenteel over de Noordkant/
Zandkant.”
Werken jullie ook samen met andere verenigingen in het
dorp?
“Zeker, bijvoorbeeld bij een lustrumjaar van een vereniging
wordt de Heemkundekring gevraagd om de geschiedenis
van de vereniging te achterhalen met als resultaat een tentoonstelling en/of boek. Dit hebben we onder andere gedaan voor Sint Cecilia, KleZaTro, d’n Uutlaot en de Scouting.
Soms werken we met de gemeente. De namen voor de straten bij nieuwbouwplannen worden door ons voorgesteld,

De Heemkundekring heeft op dit moment geen Heemhuus meer.
vaak heeft deze te maken met de geschiedenis van die plek.
Hetzelfde doen we voor ﬁetspaden die nu nog geen naam
hebben.”
Wat moeten we nog weten?
“Er zijn eigenlijk twee dingen. Zoals bekend hebben we geen
Heemhuus meer, dit is voor ons erg belangrijk. De samenkomsten met de leden zijn een grote drijfveer voor het lidmaatschap van onze vereniging. Bovendien mag het archief wat we
al hebben van de geschiedenis van ons dorp nooit verloren
gaan en is archivering dus cruciaal. Het archief moet openbaar
toegankelijk blijven, met ook de mogelijkheid om foto’s en documenten af te geven.
We hebben een facebookpagina en een eigen website waarop veel informatie staat over het dorp, verzameld door onze
leden. Natuurlijk zijn we ook blij met nieuwe leden.“
Aan wie geven jullie de pen door?
“Aan JOC de Link.”
De geschiedenis van ons dorp. Ik heb me hier altijd voor geinteresseerd. Waarom? Omdat het de informatie bevat van de
plek waar ik ben opgegroeid. Een geschiedenis vertelt ons iets
en dit mag toch nooit verloren gaan?
Contactgegevens Heemkundekring Sint Anthonis
www.heemkundesinttunnis.nl | info@heemkundesinttunnis.nl
Paul Eling: 0485 38 15 21

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.vdrijt.nl

Breestraat 47

0

0485 - 38 47 59

www.arts-verzekeringen.nl
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De kledingcontainer is geen dumpplaats!
Plastic zakken en dozen met afval, tot dekbedden, kussens en matrassen toe, het is materiaal dat nogal eens
wordt gedumpt bij de kledingcontainers aan de Remmensberg.
Het is een beeld dat inwoners met goed fatsoen niet willen
zien, maar dat helaas geen verzinsel is. Zo hoort het dus niet!
De mensen die uit gemakzucht of nonchalance hun afval bij
de container dumpen hebben het blijkbaar niet goed begrepen. Gebruik de bekende mogelijkheden om het afval af te
voeren en gebruik daarvoor dan ook de gebruikelijke methoden, die zijn te vinden onder zoekwoord ‘afval’ op de website
van de gemeente Sint Anthonis.
Voor alle duidelijkheid: de containers van Sympany zijn uitsluitend bedoeld voor het inzamelen van afgedankt textiel en
schoeisel, ook versleten kleding en huishoudelijk textiel, zolang het schoon en droog is. Op elke container staat duidelijk
aangegeven wat er in mag. Kleding die herdraagbaar is wordt
verkocht, overig textiel wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten, onder andere voor isolatie en akoestische doeleinden. En dat is natuurlijk een goede zaak!

Er wordt helaas vaak afval gedumpt bij de kledingcontainers aan
de Remmensberg.

Ken je Samen Sint Anthonis, het digitale dorpsplein?
Ben jij een betrokken inwoner, wil je ook meewerken aan
verbinding in je dorp of buurt? Dan ben je bij ‘Samen Sint
Anthonis’ op het juiste adres! Het online dorpsplein www.
samensintanthonis.nl is hét communicatiekanaal voor
alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis.
Als inwoner kun je op het platform van Samen Sint Anthonis
berichten plaatsen, activiteiten op de agenda plaatsen, een
hulpvraag stellen of aanbieden en het prikbord gebruiken als
je iets wil aanbieden of verkopen.
Ieder kerkdorp heeft een eigen pagina. Iedereen kan berichten
per kerkdorp plaatsen en deze wordt zichtbaar op de betreffende pagina.
Verenigingen, stichtingen en organisaties hebben via Samen

Sint Anthonis een krachtig communicatiekanaal. Hoe meer inwoners, verenigingen en organisaties zich inschrijven, hoe beter de maatschappelijke initiatieven zichtbaar worden. Via het
interactieve communicatiekanaal maak je makkelijker contact
en vergroten alle inwoners samen het bereik. Al het nieuws
kun je hier plaatsen.
De mensen achter het online dorpsplein zijn de zogenoemde
Dorpsverbinders: enthousiaste inwoners die het dorpsplein
(platform) beheren en contacten leggen. Het doel van het
platform is het versterken van sociale contacten tussen inwoners en het verhogen van onderlinge betrokkenheid. Hoe
meer inwoners zich inschrijven, hoe groter het bereik is! Veel
inwoners hebben het platform inmiddels al gevonden en zijn
enthousiast. Wil je ook meedoen? Schrijf je dan nu in!

Dienstverlening gemeente in coronatijd
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus
ontvangt de gemeente momenteel alleen bezoekers op
afspraak. Indien een afspraak kan wachten is het verzoek
om deze waar mogelijk even uit te stellen. Voor veel van
de beschikbare informatie en diensten kunt u terecht op
de website www.sintanthonis.nl.
Wilt u een afspraak plannen of heeft u een andere vraag? Bel

het algemene nummer van de gemeente: 0485 38 88 88 of
stuur een e-mail naar postbus@sintanthonis.nl. Ook kunt u via
WhatsApp uw vraag stellen: 06 30 35 31 00.
Als werkgever of ondernemer komt er in deze tijden veel op
u af. De gemeente heeft daarom een aparte pagina ingericht
waarop relevante informatie is verzameld voor werkgevers en
ondernemers: www.sintanthonis.nl/ondernemers.
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Sociom wordt versterkt door
Centrum Mantelzorg en Blink

Extra mensen op stembureaus
nodig bij verkiezingen 17 maart

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk gaan
per 1 januari 2021 Sociom versterken. Door deze krachten en expertise te bundelen, ontstaat er één centrale
plek waar alle ondersteuning en kennis op het gebied
van mantelzorg en vrijwilligerswerk in het Land van Cuijk
samenkomt.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door
de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau
nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen
van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een
vergoeding van je gemeente.
Als stembureaulid lever jij juist nu een belangrijke bijdrage aan
de democratie. Samen met de andere leden van het stembureau zorg je dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk
verlopen. Kijk voor meer informatie op www.sintanthonis.nl.

Deze samenwerking betekent kortere lijnen en sneller schakelen, om zo samen nog betere ondersteuning te bieden aan
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
Voor de inwoners en professionals waarmee de organisaties
samenwerken verandert er niets. Zij blijven dezelfde vertrouwde gezichten zien en kunnen terecht bij de bekende websites.
In de loop van 2021 gaat Sociom de dienstverlening voor
mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) verder versterken
en komt er ook een nieuwe naam en huisstijl.
Bereikbaarheid
Inwoners en professionals kunnen Sociom telefonisch
bereiken via 0485-700500 of per e-mail via info@sociom.
nl. Centrum Mantelzorg is ook per e-mail bereikbaar via
mantelzorg@sociom.nl. Of neem een kijkje op één van de
websites: www.mantelzorglvc.nl, www.blinkuit.nl en www.
sociom.nl.

Le Mage: dé plek waar je terecht kunt voor heerlijke wellness
Bij Le Mage in Sint Anthonis draait alles om wellness. “We behandelen de hele mens met onze Aveda producten. De producten zijn gemaakt van bloemen, planten, zaden en kruiden waar wij haar, huid en lichaam mee behandelen. Wij knippen
dus niet alleen je haar, maar zorgen ervoor dat je helemaal ontspannen onze salon verlaat.”
“Tijdens onze schoonheidsbehandelingen maken we gebruik
van aroma’s van pure essentiële oliën, unieke op planten en

bloemen gebaseerde producten en onze high-touch benadering. Ervaar de krachten van aroma, ademhaling en aanraking.
Bij Le Mage kun je ook terecht voor permantente make-up en
medische pigmentatie. Hiervoor hebben wij gekozen voor de
meest veilige pigmenten om mee te werken van Swiss Color,
vrij van ijseroxides, PAK’s, PAA’s, conserveringsmiddelen, geurstoffen en allergieverwekkers.
Het doel van pmu is het verbeteren van het uiterlijk en zelfbeeld, verhogen van zelfvertrouwen, tijdsbesparing en het
zorgen voor een meer actieve levensstijl. Wij zijn bovendien
GGD goedgekeurd.”
Je kunt bij Le Mage terecht voor knippen, kleuren en stylen
van het haar, schoonheidsbehandelingen, harsen, make-up,
permanente make-up en medische pigmentatie, manicure
en gellak. Contactgegevens: 0485 38 32 19, info@lemage.nl,
www.lemage.nl.
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Sint Tunnis’ zwemtalent gaat voor Nederlandse Kampioenschappen
Ik zit aan tafel in de Hoefstraat met de 14-jarige Suus Bontrup. De middelste van drie sportieve meiden die niet gekozen
hebben voor de bij ons wat meer bekende sporten als volleybal en voetbal. Oudste zus Saar vond zwemmen leuk. En
waar de meeste kinderen afhaken na enkele zwemdiploma’s, ging zij door. Als vanzelf volgde ook Suus haar zus naar
het zwembad.
Door Ronald Korsten
En Suus bleek erg gedreven: “Vanuit Boxmeer gingen we naar
zwemvereniging Hydra in Gemert voor verdere zwemvaardigheidsdiploma’s. In het begin was het vooral meedoen omdat
ik het leuk vond. Al vrij snel wilde ik ook prestatiegericht bezig
zijn; ik wilde altijd de snelste zijn. Na enkele jaren had ik het bij
Hydra wel gezien; er was in onze regio in mijn leeftijdscategorie weinig concurrentie. En in Gemert trainden we maar drie
keer per week en was niet iedereen fanatiek.”
Er wordt in leeftijdsgroepen van twee jaar gezwommen. Haar
favoriete en sterkste slag is schoolslag. Aanvankelijk zwom
Suus in regionale competities en omdat de prestaties steeds
beter werden, kwamen daar ook Brabantse en Zuid-Nederlandse kampioenschappen bij.
Suus was toe aan een nieuwe uitdaging en mocht gaan trainen
bij PSV Zwemmen in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Liefst zes keer per week gaat ze voor een training van
twee uur naar Eindhoven! Anderhalf uur in het water en een
half uur ‘landtraining’. Meestal begeleid door moeder Jacqueline of door opa Jan Geerts. Heen en terug kost dat toch al snel
een uurtje of vijf. “Opa vindt het leuk om op de tribune te gaan
zitten en te kijken. Kopje koﬃe erbij. Maar de laatste tijd mochten ouders al niet meer in het gebouw komen. Mama ging dan
wel eens wat winkelen. Opa bleef bij de auto!”
Helaas is het zwemstadion nu vanwege de coronamaatregelen dicht. Dat betekent dat Suus alleen maar thuis de landoefeningen kan doen: lenigheid en coördinatietraining. Twee keer

Zwemtalent Suus Bontrup uit Sint Anthonis.
per week wordt dit ook online gedaan met de rest van haar
trainingsgroep.
Het komend jaar hoopt Suus echter dat ze geplaatst wordt
voor de Nederlandse jeugdkampioenschappen. De beste dertig van haar leeftijdscategorie mogen meedoen. Volgens haar
trainer moet dat gaan lukken. We zijn benieuwd!
Oh ja, er is ook nog een jongere zus, Bo. Jacqueline: “En die
zwemt eigenlijk ook al zo goed.” We gaan vast nog meer horen
van deze meiden!

Gevraagd: vrijwilligers om het nieuwe Oelbroeck mee vorm te geven
In de afgelopen edities van Trots heeft het bestuur van
Oelbroeck de lezers laten weten dat het vrijwilligers zoekt
voor het vernieuwde Oelbroeck dat in september 2021 in
gebruik wordt genomen. Naar verwachting start de verbouwing in het voorjaar van 2021.
In januari gaan verschillende werkgroepen aan de slag:
• ICT werkgroep: deze zal het totale ICT gebeuren binnen
Oelbroeck voorbereiden.
• Werkgroep inrichting: deze zal samen met de binnenhuisarchitect vorm geven aan de inrichting van het gebouw.
• Sponsorcommissie: deze zet zich in om extra ﬁnanciële
middelen binnen te halen voor de totale inrichting van de
vernieuwde multifunctionele accommodatie.

• Subsidie adviescommissie: deze coördineert alle aangevraagde subsidies en zoekt naar verdere subsidiemogelijkheden.
• Werkgroep gebruikershandboek: in dit boek worden alle
regelingen die straks van toepassing zijn in het vernieuwde
Oelbroeck opgenomen.
• Evenementencommissie: gaat in de toekomst alle evenementen in Oelbroeck organiseren. Een eerste actie betreft
de voorbereiding voor een feestweek ter gelegenheid van
de opening in september.
Hebt u interesse in een van de werkgroepen, neem dan contact op met het bestuur van het MFC via: info@oelbroeck.nl.
Voor informatie kunt u ook bellen met de voorzitter van het
bestuur van Oelbroeck, Ben Fransen, tel. 06 13 93 16 59.
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Wat de effecten van corona ook zijn, Sociom helpt
Het is een heftige tijd waarbij iedereen wordt geraakt
door het coronavirus. Door eigen ziekteklachten of overlijden in de naaste omgeving, maar ook door de effecten
van de maatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden. Bij Sociom kunnen mensen altijd terecht voor een
gesprek, praktische hulp, advies of ondersteuning.
Het coronavirus is inmiddels al maanden onder ons en dat
heeft grote gevolgen voor veel mensen. Mensen maken zich
zorgen, hebben geliefden verloren, kampen met klachten
omdat ze zelf ziek zijn geweest, lopen vast omdat ze weinig
kunnen doen, voelen zich verloren of maken zich zorgen over
werk, inkomen of de toekomst. Sociom biedt ondersteuning

en een luisterend oor.
Mensen kunnen bij Sociom altijd terecht voor advies, hulp en
ondersteuning. Of iemand nu behoefte heeft aan een gesprek
van mens tot mens, wil praten met iemand die naar hun verhaal luistert of helpt om de dingen op een rijtje te krijgen.
De speciaal opgeleide vrijwilligers en professionals van Sociom bieden ondersteuning, kijken wat iemand nodig heeft
en helpen iemand verder. Zij kunnen helpen met praktische
zaken, advies geven of doorverwijzen naar de juiste hulpverleners of instanties. Mensen staan er niet alleen voor. Ze kunnen
vrijblijvend bellen of appen op het speciale coronanummer
06-82901249 of mailen naar info@sociom.nl.

Stichting PGSA heeft oog voor mensen met een beperking
Stichting PGSA stelt zich als doel dat alle inwoners van de
Gemeente Sint Anthonis volwaardig mee kunnen doen in
de lokale samenleving. De stichting richt zich met name
op diegenen die hier moeite mee hebben door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Het opsporen van knelpunten, wensen en behoeften op gebied van wonen, bereikbaarheid en gebruik van openbare gebouwen, openbaar vervoer, verkeer, cultuur, sport en ontspanning zijn speerpunten. Het Platform adviseert de Gemeente en
bijvoorbeeld ondernemers over onder andere het verbeteren
van de toegankelijkheid van gebouwen.
Verschillende (openbare) gebouwen in de gemeente hebben,
na een schouw en goedkeuring, inmiddels een sticker ‘keur-

merk toegankelijkheid’ ontvangen. Zo zijn alle stembureaus in
de gemeente op toegankelijkheid getoetst en voorzien van
een sticker. Dus was het inschakelen van een (duur) bureau
overbodig.
Een van de werkgroepen onder leiding van Corrie Schilderink,
verzorgt maandelijks een Danceparty voor mensen met een
beperking (op dit moment gaan deze vanwege corona tijdeijk
niet door). De Danceparty, in het MFA, is een ontmoetings- en
uitgaansplek voor 30 tot 50 gasten uit de regio. Dankzij vrijwilligers (waaronder de chauffeurs) zijn deze avonden elke keer
weer een succes. Al meer dan 12,5 jaar worden deze avonden
georganiseerd en de stichting gaat - gezien de grote behoefte
- hiermee door, zo gauw dat weer mogelijk is.

Ingezonden

In memoriam: Jan Graat
Afgelopen 8 november is Jan Graat overleden op 85-jarige
leeftijd. Jan heeft 56 jaar in Sint Anthonis gewoond en veel gedaan voor het dorp. Hij werkte als financieel medewerker bij de
gemeente Oploo C.A.. Later werd hij chef financiën en in 1983
gemeentesecretaris. In deze functie heeft hij onder andere
meegewerkt aan de gemeentelijke herindeling die heeft geleid
tot de fusie met de gemeente Wanroij.
Als penningmeester was hij betrokken bij de bouw van het
bejaardenhuis en hij was ook secretaris/penningmeester van
de woningstichting. Tijdens de viering van Sint Tunnis 500 zat
hij in het bestuur van het orgelfonds ten behoeve van de restauratie van het kerkorgel. Voor het aangaan van de vriend-

schapsband met partnergemeente Granowo in Polen was Jan
de contactpersoon. Hij heeft het ereburgerschap van de gemeente Granowo hiervoor in ontvangst mogen nemen. Ook
was hij actief op het stembureau.
Bij zijn afscheid als gemeentesecretaris in 1994 is Jan onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn
verdiensten voor de gemeenschap.
In zijn vrije tijd hield Jan zich bezig met muziek. Dat leidde onder andere tot de oprichting van het Oellandkoor. Sinds 2011
was hij dirigent van het huiskoor van zorgcentrum Pantein Op
’t Hoogveld.
Familie Graat
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De N602 is weer volledig open; omleidingen eindelijk voorbij
Na een lange tijd van omleidingen is omrijden in Sint
Anthonis niet meer nodig. Sinds 19 december is de N602
weer volledig opengesteld en is de overlast voor inwoners van Sint Anthonis en met name aanwonenden van
de weg voorbij.
De reconstructie van de N602, die de gemeente Sint Anthonis in 2010 overnam van de provincie Noord-Brabant, is het
grootste infrastructurele project in de geschiedenis van de
gemeente. Niet alleen werd de weg zelf over een lengte van
8 kilometer volledig vernieuwd, ook de wegomgeving in achtereenvolgens Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis werd opnieuw ingericht. Dit gebeurde met veel inbreng van plaatselijke werkgroepen. De herinrichting, die in het voorjaar van 2018
van start ging, werd in de drie kernen gecombineerd met de
aanleg van hemelwaterriool. Dankzij een goede afstemming
tussen Infrascoop en kabelaar Spie werd in de aanloop van de
wegreconstructie ook een nieuwe glasvezelnetwerk aangelegd in de drie kernen.

Het laatste onderdeel van de werkzaamheden aan de doorgaande weg tussen Sint Anthonis en Ledeacker is in december
uitgevoerd: een uitbuiging in combinatie met de aanleg van
een nieuwe bushalte. Daarna kon de weg worden opengesteld.

Wordt uw kind uiterlijk 12 juni 2022 4 jaar?
Wordt uw zoon of dochter uiterlijk 12 juni 2022 4 jaar,
dan vraagt Kindcentrum Leander in Sint Anthonis ouders
om hem/haar uiterlijk 15 januari 2021 aan te melden op
school.
Kindcentrum Leander in Sint Anthonis wil u graag informeren
over het onderwijs in het kindcentrum. Hiervoor wordt een
informatieavond georganiseerd. Deze stond op maandag 11
januari van 20.00 tot 21.15 uur gepland. Vanwege de lockdown
wordt deze avond uitgesteld naar een nog nader te bepalen

andere datum.
U kunt de avond fysiek of online bijwonen. Meld u aan voor
deze avond via onderwijs@kindcentrumleander.nl. Vermeld bij
uw aanmelding of u fysiek of online wilt deelnemen. Wilt u beiden deelnemen? Er kan één ouder van een kind fysiek deelnemen, de ander kan online deelnemen (we kunnen maximaal
24 ouders ontvangen in de zaal).
Mocht u vóór 4 januari 2021 geen aanmeldformulier ontvangen hebben, stuur dan een e-mailbericht naar onderwijs@
kindcentrumleander.nl.

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

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

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880
Politie
tel. 0900-8844
Alarmcentrale: tel. 112
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Snelheidsmeter met beloning in Molenstraat Sint Anthonis
Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Deze
bijzondere meter doet een tour door Brabant. Na onder
andere Helmond, Eerde, Huisseling,
Lith en Hooge Zwaluwe was het in
december de beurt aan Sint Anthonis. Iedereen die zich in de Molenstraat aan de snelheid heeft gehouden, bracht geld in de spaarpot.
In maart 2019 hing de ‘spaarpot snelheidsmeter’ al in Oploo. Daar werd
het maximale bedrag van 1.000 euro
door wethouder Bellemakers aan de
dorpsraad overhandigd. In Sint Anthonis zal het gespaarde bedrag aan het
leefbaarheidsfonds van de Dorpsraad
Sint Tunnis worden gegeven (op het
moment van het drukken van deze uitgave van de Trots was het bedrag nog
niet bekend).
Iedere bestuurder van een motorvoer-

tuig, die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de spaarpot komt.
Dit is direct zichtbaar op het bord. De
provincie Noord-Brabant is eigenaar
van de snelheidsmeter. Gemeenten
kunnen de meter inzetten op een locatie naar keuze.
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Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken
gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, en ook scholen samen aan de
verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.
Ze willen bereiken dat álle Brabanders
goed opletten in het verkeer én zich
houden aan de snelheid. Dat is hard
nodig, want in 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag: niet
opletten, of te hard rijden. Daar kun je
dus zelf wat aan doen!

Natuurlijk Sint Anthonis tipt: wandelen in coronatijd
Bewegen is belangrijk, zeker ook tijdens de lockdown.
Natuurlijk Sint Anthonis brengt daarom graag diverse
wandelingen voor kinderen en volwassenen onder de
aandacht.
Nu er vanwege de lockdown weer thuisonderwijs wordt
gegeven en ook de kinderopvang gesloten is, is het belangrijk dat kinderen toch lekker in beweging blijven, liefst in
de buitenlucht. Natuurlijk Sint Anthonis tipt daarom twee
mooie kinderwandeltochten:
• Kinder puzzel-wandelroute met Kabouter Oele door
Sint Anthonis: start op de Brink. Met telefoon en Google
Maps: spannend en leuk om te doen.
• Kabouterpad Sint Anthonis: luister naar het Kabouterverhaal uit het grote boek en doe de opdrachtjes. Start
bij Restaurant de Heksenboom (in verband met de coronamaatregelen: raadpleeg de website van restaurant de
Heksenboom).
Ook voor volwassenen (en grotere kinderen) zijn er mooie
wandelingen in de omgeving. Elk dorp van de gemeente
heeft een wandeling van 5 tot 7 kilometer rondom het
Watertappunt genaamd ‘Lop noar de Pômp’: bewonder de
kunstwerken van Juul Baltussen en lees met de QR code het
verhaal achter elk kunstwerk. Boeiend, leerzaam én lekker in

de buitenlucht.
Kijk voor meer informatie over de verschillende wandelmogelijkheden op www.natuurlijksintanthonis.nl.

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

