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Nog even en we nemen afscheid van onze gemeente
Deze editie van de Trots is nog dikker dan normaal. We hebben
namelijk een verkiezingskatern, waarin de Sint Tunnisse deelnemers aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad
zichzelf nog eens presenteren. Zij zijn namelijk na de verkiezingen de ‘voelsprieten’ van de nieuwe gemeenteraad.
Want: nog een maand of twee en de gemeente Sint Anthonis is ter ziele. En dat met een enorme stapel ‘onderhanden
werk’. Ik hoop dat de overdracht van die lopende dossiers naar
de nieuwe gemeente soepel zal gaan, of liever nog: laat die
dossiers door de betreﬀende ambtenaren ook afronden.
Het zijn drukke tijden voor de dorpsraad. In dit nummer blikken we terug op de verenigingsavond en de plaatsing van het
kombord (zie ook de foto hierboven). Daarnaast zijn we bezig

met de oprichting van het Brink-activiteiten team en met de
vraag of we op (korte) termijn een welzijn organisatie nodig
hebben. De dorpsraad is, nu de dagen merkbaar korter worden, ook al bezig met de donkere maand december. De kerstverlichting komt er binnenkort weer te hangen en ook aan de
nieuwjaarsreceptie wordt weer gewerkt.
Hoe dan ook, wij werken onze dossiers allemaal zelf af.
Dat werkt het beste.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Kwizzut gaat er dit jaar voor!

SALE!

Nu diverse
dekbedovertrekken
met 50% korting!
Diverse maten en designs

Ledeacker en Sint Tunnis hebben het een jaartje zonder moeten doen, maar dit jaar gelooft de organisatie er toch echt
in: Kwizzut 2021 gaat door! In het diepste geheim zijn zij al
maanden bezig met de voorbereidingen. Naast de bekende
‘grote’ variant van Kwizzut 2021, komt er dit jaar ook een variant speciaal voor kleinere groepen. Een kleinere kwis waarmee
het ook de kleinere groepen lukt om op tijd het kwisboekje
volledig en wel in te leveren. Later wordt bekendgemaakt hoe
dit precies zal werken. Wist je dat de inschrijvingen al geopend
zijn? Zowel grote als kleine groepen kunnen zich al inschrijven
via de website van Kwizzut: www.kwizzut.nu.
Schrijf dus allemaal in je agenda: 27 december Kwizzut en
15 januari feestavond met prijsuitreiking. Tot dan!

Trots-sponsor worden of adverteren?

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

www.vanhulstwonen.nl

JAN BERKVENS

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!

Het adres voor Jura

Verkoop • Accessoires • Onderhoud
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Dorpsraad en wethouder Rob Poel onthullen digitale kombord
Enkele weken geleden heeft de dorpsraad samen met wethouder Rob Poel onder grote belangstelling het digitale
kombord bij de rotonde onthuld. Dit kombord zal deel uitmaken van de dorpsagenda.
Verenigingen geven regelmatig aan dat een goede dorpsagenda ontbreekt. Als je als vereniging iets wil organiseren,
hoe maak je dit dan bekend en hoe voorkom je dat er in een
weekend meerdere verenigingen hun activiteiten tegelijk
organiseren? De dorpsraad wil dit gaan doen met de dorpsagenda. Deze gaat bestaan uit drie gedeeltes: ten eerste de
digitale agenda, waarbij gebruik wordt gemaakt van de website SamenSintAnthonis.nl. Ten tweede de papieren versie in
de vorm van Trots Sint Tunnis en ten derde het kombord.
De website Samen Sint Anthonis is in 2020 gestart om mensen in de coronatijd, toen iedereen thuis zat, samen te verbinden. Iedereen kan daar verhalen op kwijt, berichten en
hulpvragen plaatsen. Ook zit in deze website een sterke
agenda module. De dorpsraad roept verenigingen en stichtingen op van deze agenda gebruik te maken. Men kan daar
alle activiteiten op kwijt. Niet alleen activiteiten die de komende weken plaatsvinden maar ook die op langere termijn.
Voor de papieren versie is gekozen voor de achterzijde van
dit blad. Hier staan activiteiten op van de komende maand.

Tot slot het kombord: hierop worden de grote evenementen
van het dorp vermeld. De agendacommissie, bereikbaar onder agendacommissie.sinttunnis@gmail.com, gaat dit geheel
coördineren.

Wie worden het nieuwe prinsenpaar van het Zeikmeikenrijk?
Binnenkort is het dan eindelijk zover: na maar liefst twee jaar
de scepter te hebben gezwaaid over het Zeikmeikenrijk mag
Prins Bas d’n Urste zijn prinsensteek afzetten en als lid van de

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

Raad van Elf op een andere manier het carnaval in Sint Tunnis beleven. Op 13 november wordt bekend gemaakt wie de
nieuwe hoogheden van D’n Uutlaot worden!
Om 18.00 uur start het eerste deel van de avond waarin bekend wordt welke jeugdprins en gevolg komend carnavalsseizoen alle kinderen van het Zeikmeikenrijk mee op sleeptouw
gaan nemen.
Om 19.45 uur start het tweede deel van het prinsenbal. Wees
op tijd want stipt om 20.00 uur begint het optreden van de
Helmondse tonpraoter Rob Scheepers die het publiek in de
juiste stemming gaat brengen. Het vervolg van de avond
wordt een verrassing met als hoogtepunt de bekendmaking
van het nieuwe prinsenpaar van het Zeikmeikenrijk! De avond vindt plaats
in de net nieuw opgeleSint Anthonis
verde grote zaal van het
Sint Anthonis
verbouwde Oelbroeck. In
Sint Anthonis
verband met de actuele
Sint Anthonis
regelgeving eindigt de
Land van Cuijk
avond om 00.00 uur en
Land van Cuijk
is toegang alleen mogeLand van Cuijk
lijk op vertoon van een
coronatoegangsbewijs in
combinatie met een legitimatiebewijs.

Sint Anthonis
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Sint Anthonis
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Land van Cuijk

Land van Cuijk

Land van Cuijk
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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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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: Theo Aben
Eigenlijk moet gezegd worden ‘meester Theo Aben’, want zo
kennen de meeste inwoners hem. Theo heeft veel van zijn vrijwilligerswerk bij en voor DSV gedaan. Zo was hij bestuurslid

van de vereniging, wedstrijdsecretaris,
verzorgde hij de wedstrijdverslagen
en was hij altijd bereid tot het verrichten van hand- en spandiensten, zoals het vervoeren van de
voetbalwas naar Cuijk. Hij was ook medeorganisator van het
destijds zo populaire wijkentoernooi.
Theo is secretaris van de dorpsraad geweest en hij notuleerde als vrijwilliger de verslagen van het bestuur van MFA in de
voorbereiding op de verbouwing van Oelbroeck. Tegenwoordig is Theo vooral te zien als verslaggever voor Omroep Land
van Cuijk, wanneer hij samen met Christan van Gelder op pad
gaat voor reportages over de gemeente Sint Anthonis. Daarnaast zit Theo in het bestuur van de seniorengroep onderwijs
van het CNV afdeling Noordoost Brabant en in het bestuur
van de Club van 50 van DSV. Hij gebruikt zijn onderwijsachtergrond nog steeds, zoals bij het nakijken van het Groot Dictee
of de surveillance bij het Staatsexamen voor kinderen met een
rugzakje. Theo is ook secretaris én jurylid van de Sport- en Cultuurprijs ‘Ut Pèèrd’.
Kortom, een betrokken inwoner die steeds dat stapje extra
zet voor de Sint Tunnisse gemeenschap. Daarom is deze duim
welverdiend en wordt Theo bedankt voor zijn inzet.

Kom jij ook Sint Maarten vieren?

Zing mee met de Traonentrekkers

Volgens de verhalen gaf de gulle Sint-Maarten bijna al zijn
spullen aan de armen. Zelfs zijn mantel sneed hij doormidden, om de helft aan een bedelaar te schenken. Dit
mooie gebaar wordt jaarlijks op 11 november herdacht.
Vroeger gingen arme kinderen op zijn feestdag langs
de deuren met lampionnen, in de hoop op iets lekkers.
Tegenwoordig doen kinderen dat voor de lol.

Ook smartlappenkoor de Traonentrekkers mag, na bijna twee
jaar, eindelijk weer beginnen met de repetitie. De eerste repetitieavond staat op de agenda voor 10 november van19.30 tot
21.30 uur in Oelbroeck. Hou je van het (Nederlandse) levenslied
en heb je zin om mee te zingen in dit gezellige koor, neem dan
contact op met Berthy Driessen, telefoonnummer: 0485-382533
of e-mail: traonentrekkers@gmail.com.

Dat gebeurt ook dit jaar weer! Voor alle kinderen uit Ledeacker
en Sint Anthonis organiseert de Ouderraad van Leander op zondag 7 november van 18.00 tot 19.00 uur het Sint Maarten-feest.
In de kerk in Sint Anthonis omdat die ruim genoeg is om alle
kinderen met ouders te ontvangen. Breng je een (zelfgemaakte)
lampion mee? En oefen vooraf de liedjes ‘abcdefg’, ‘11 november
is de dag’ en ‘ik loop hier met mijn lantaarn’.
In het donker wordt een optocht over de Brink gelopen, na afloop is er warme chocolademelk met iets lekkers.

Dag van de Mantelzorg
Dinsdag 10 november is het weer de Dag van de Mantelzorg.
Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. En
die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom staat Nederland één keer per
jaar stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en worden zij
in het zonnetje gezet. Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers in
hun eigen gemeente een goed gevulde goodiebag klaar.

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

www.vindmakelaardij.nl
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Stemadvies
In deze tijd van eigen mening en verantwoordelijkheid met
een enigszins persoonlijk karakter en individuele visie is het
woord stemadvies natuurlijk een verboden term. Maar binnen
het karakter van Trots Sint Tunnis en nu in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen van 23, 24 en 25 november naar aanleiding van de nieuwe gemeente Land van Cuijk
per 1 januari 2022 is de term stemadvies enigszins aanvaardbaar. Daarmee bedoel ik de poging om binnen de nieuwe 37
raadsleden een zo groot mogelijk aantal raadsleden van de
‘oude’ gemeente Sint Anthonis te kiezen met het doel de belangen en wensen van de bewoners van de oude gemeente
Sint Anthonis zoveel mogelijk te laten vertegenwoordigen
door inwoners van de voormalige gemeente. Daartoe zouden
de kiezers kunnen stemmen op personen op de kandidatenlijsten die van de gemeente Sint Anthonis afkomstig zijn. Na
een grove berekening zouden personen met ongeveer 350
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voorkeurstemmen van de betreﬀende lijst in de raad gekozen
worden, afhankelijk van de opkomst.
Natuurlijk is het de vrijheid van de kiezer om zijn of haar
voorkeurslijst met het bijkomende verkiezingsprogramma te
kiezen, maar dan zou het verstandig zijn om in dit kader de
kandidaat uit de oude gemeente Sint Anthonis, mits op de
lijst aanwezig, te kiezen. De stemmen komen bij de door u
gewenste partij terecht, maar mogelijk met een vergrote kans
door voorkeurstemmen op een kandidaat uit de voormalige
gemeente Sint Anthonis. Hopelijk krijgen we op die manier
toch raadsleden in de grote gemeenteraad die de plaatselijke situatie kennen en deze op verantwoorde wijze kunnen
vertegenwoordigen. Uiteraard beseﬀend dat de beslissingen
in een gemeenteraad voor de daadwerkelijke problemen in
een gemeente vaak bepaald worden door de voorschriften
en regels van wetten en reglementen op provinciaal en nationaal niveau die vaak voor 80% het huishoudkapitaal van
een gemeente bepalen. Maar juist in de marge daarvan kan
een gemeentebeslissing juist belangrijk zijn voor de plaatselijke leefgemeenschap en derhalve kunnen de raadsleden van
deze plaatsen de raad voldoende ter zake doende informatie
geven om een goede beslissing voor zo’n plaatselijke oplossing te geven. Vandaar het stemadvies: stem op uw gewenste
kandidatenlijst op, indien aanwezig, vertegenwoordigers van
de huidige gemeente Sint Anthonis.
mama

Sint Tunnisse verenigingsleven bijeen om uitdagingen te bespreken
Op 30 september kwamen de besturen van meer dan 25
Sint Tunnisse stichtingen en verenigingen bij elkaar. Zo ongeveer het hele verenigingsleven uit het dorp praatte er bij
over de problematiek rondom vrijwilligers en ledenwerving.
De tekorten zijn hier en daar helaas nijpend. De dorpsraad presenteerde verschillende ideeën waarmee verenigingen geza-

menlijk de problematiek te lijf kunnen gaan. Een kleine greep
uit alle ideeën zijn bijvoorbeeld een gezamenlijk vacatureteam
voor vrijwilligers of een projectteam voor het afhandelen van
de WBTR bij iedere club. De aanwezigen leggen de ideeën nu
voor aan hun collega-bestuursleden om te onderzoeken voor
welke oplossingen draagvlak is. Voor eind november moeten
zij de feedback doorgeven aan de dorpsraad. Daarna gaat die
er, samen met het dorp, mee aan de slag. Het was een mooie
optimistische bijeenkomst die draaide om de kracht van
samenwerking. Hopelijk een startpunt voor nog vele mooie
projecten!

Jaarlijkse verkoop Hobbygroep
Op woensdagmorgen 17 november vindt de jaarlijkse verkoopmorgen plaats van de hobbygroep. Van 9.30 tot 11.30
uur kunt u eigengemaakte spulletjes, zoals kaarten, knuﬀels,
sokken en kerstspulletjes bewonderen in Oelbroeck. Van de
opbrengst worden weer materialen gekocht om de deelnemers te laten handwerken. U bent van harte welkom!

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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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...’:

Stichting Middelpunt

Stichting Middelpunt is voor veel inwoners van Sint Tunnis een
onbekende stichting. Dat is jammer en daar moet verandering
in komen. Daarom sprak de redactie, in het kader van Dries wil
weten, met Twan Verhoeven, secretaris van deze stichting.
Wat is Stichting Middelpunt?
“Stichting Middelpunt is twintig jaar geleden opgericht. Wij
ondersteunden toen eigenlijk alleen de jeugdverenigingen
in de hele gemeente met hun activiteiten. Want daarbij
komt erg veel kijken en door samen te werken hadden wij
veel expertise beschikbaar. Jeugdverenigingen konden zich
daardoor focussen op het organiseren van activiteiten voor
kids en jongeren, in plaats van hun tijd te steken in het uitzoeken van regelgeving voor verenigingen of bijvoorbeeld
het regelen van de benodigde verzekeringen. We hebben
ook enkele jaren Mirakel Spektakel op de Brink georganiseerd voor kinderen.”
Hoe groot is jullie organisatie?
“Wij zijn nu nog relatief klein, met drie personen. Dat betekent dus behoorlijk wat werkdruk voor ons. Zeker met de
plannen die we voor de toekomst hebben, zijn we nu op
zoek naar versterking.”
Wat hebben jullie te bieden?
“Nou, verrassend veel kun je wel zeggen. Op de eerste
plaats hebben we veel materialen die nodig zijn om iets te
organiseren. Denk daarbij aan fraaie tenten, maar ook aan
bijvoorbeeld apparatuur om koffie te zetten. Daarnaast organiseren wij BHV cursussen, met name voor verenigingen.
We hebben de mogelijkheden om diverse activiteiten aan
te bieden zoals bijvoorbeeld een spokentocht, spothike, gps
tocht, schatzoeken, vlotten bouwen en ga zo maar door.”
En je had het net over de toekomstplannen?
“We willen uiteindelijk de tent- en materiaalverhuur zodanig exploiteren dat we die gratis aan de verenigingen kunnen aanbieden. De basisgedachte is steeds: ‘elkaar helpen’.
Daarom zijn we ook blij dat op de verenigingsavond van de
dorpsraad onlangs bleek dat er best bereidheid is bij de verenigingen om te kijken of bepaalde werkzaamheden meer
centraal kunnen gebeuren. En daar kunnen wij dan ook een
rol in nemen.”

Via Stichting Middelpunt kunnen zaken als tenten en materialen
worden ‘gehuurd’.
Hoe kunnen de verenigingen een beroep op jullie
doen?
“Verenigingen en Stichtingen mogen ons altijd bellen op 06-23681442 of een mailtje sturen naar info@
stichtingmiddelpunt.nl. Dit jaar lanceren wij nog een
nieuwe website, zodat iedereen kan zien wat wij doen en
ook welke materialen wij voor hen beschikbaar hebben.
Onze droom is dat uiteindelijk verenigingen hun materialen
ook onderling beschikbaar stellen, via die site. Zo werken
we goed samen en jagen we elkaar niet op kosten, voor
dingen die we maar af en toe nodig hebben.”
Dus je ziet de toekomst van Stichting Middelpunt
positief in?
“Jazeker, als ik kijk naar onze plannen en datgene wat er
speelt in Sint Tunnis denk ik dat we elkaar echt kunnen
versterken. Of zoals ik het eerder al noemde: elkaar kunnen
helpen.”
Contactgegevens Stichting Middelpunt
06-23681442 | info@stichtingmiddelpunt.nl

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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Succesvol Jubilarissenconcert Muziekvereniging Sint Cecilia
Op zondag 17 oktober mocht muziekvereniging Sint Cecilia maar liefst drie muzikanten huldigen. De jubilarissen
Annemarie Fonken (25 jaar lid), Tonny Strijbosch (50 jaar
lid) en Jacques van Kempen (50 jaar lid) werden tijdens
dit eerste concert na de lockdown in het zonnetje gezet.
Het slagwerkorkest en blaasorkest van Sint Cecilia waren voor
dit concert uitgeweken naar De Pit in Overloon. Het was leuk
dat er zoveel geïnteresseerde bezoekers naar het concert zijn
komen luisteren. Zij waren getuige van het eerste optreden
van Paul Schepers, de nieuwe dirigent van het slagwerkorkest.
De slagwerkers lieten de bezoekers genieten van vier afwisselende werken, waaronder een medley van Queen. De blazers
van het blaasorkest sloten het concert af met onder andere
een medley van The Sound of Music. De muziekvereniging
kijkt uit naar het volgende concert op woensdagavond 10 november in MFA Oelbroeck.

Het slagwerkorkest van Sint Cecilia in actie onder leiding van de
nieuwe dirigent Paul Schepers.

De heemkundevereniging over...:

Remmensberg
De naam ‘Remmensberg’ is bekend onder de bevolking van
Sint Tunnis maar is desondanks niet als een toponiem in oude
aktes terug te vinden. Maar er was wel degelijk een ‘zandberg’
van Remmen!
De Remmensberg lag aan de rand van het dorp, richting ’t Leker. Op de kadastrale kaart is het gebied, de nummers 1296 en
1297, weergegeven, omsloten door de Breestraat, Peter Zuidstraat en de latere Jutta van Nassaulaan (zie kadasterkaartje).
Op de hoek stond ’t Hert met daarnaast een paar huizen. Het
grote gebied erachter was onbebouwd.
In 1821 werd ’t Hert met tuin, wei- en achterliggend akkerbouwland eigendom van Mathijs Verberkt - in de koopakte wordt vermeld dat daar een ‘zandberg’ lag (zie kleine afbeelding).
Mathijs overleed in 1836 - zijn weduwe Gertruda Toonen bleef
in ’t Hert wonen, totdat Jacobus Remmen er rond 1845 met
zijn vrouw Johanna Zwarts in trok. Zijn vader, smid Martinus
Remmen, die verderop op de Breestraat woonde, had ‘t Hert en
de gronden van Gertruda gekocht. Het huis en de grond bleven
in de familie Remmen tot 1909.
Maar waar lag die zandberg nu precies? Dat moet zijn geweest
op 1297, direct achter perceel 1296. En eigenlijk was het geen
echte berg maar een historische zandverstuiving met zand
afkomstig van de Ullingse Bergen. Deze ‘zandberg’ was naar
verluidt erg in trek bij kinderen.
Pas in de 50’er jaren werden op perceel 1297 de eerste huizen gebouwd aan de huidige Jutta van Nassaulaan. In 1959 werd er een
meisjes-ULO gebouwd met een ruim schoolplein, niet toevallig de

Bergschool geheten. Later, in 1966, kwam daar de lagere school
voor meisjes als vervanging van de school aan de Perdshemel. En
in 1976 werd achter deze school de eerste steen gelegd van een
prachtige sporthal, genoemd De Remmensberg. Deze werd in
2000 echter verbouwd en draagt sindsdien de naam MFC Oelbroeck. Maar mocht iemand een hernoeming overwegen: wij
hebben nog wel een idee.
Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem
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VERKIEZINGSKATERN GEMEENTE LAND VAN CUIJK

Vanaf 1 januari 2022 vormt de gemeente Sint Anthonis samen met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen
de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor worden op 24 november de zogenaamde ‘herindelingsverkiezingen’ gehouden. In dit verkiezingskatern in Trots Sint Tunnis stellen de Sint Tunnisse kandidaat
raadsleden zich aan u voor, geven drie Sint Tunnisse jongeren hun mening over de nieuwe gemeente en vindt u een overzicht van alle
deelnemende partijen, inclusief websites zodat u zich verder kunt verdiepen in de verschillende partijprogramma’s.

Verkiezingen Gemeente Land van Cuijk - 24 november 2021

De Sint Tunnisse kandidaat raadsleden stellen zich voor!
Roos Aben | GroenLinks-PvdA
“Mijn naam is Roos Aben, kandidaat raadslid voor lijst 9 GroenLinks-PvdA. Dertig jaar politiek
actief geweest binnen de gemeente Sint Anthonis en ik wil me met dezelfde passie inzetten voor de gemeente Land van Cuijk. Mijn hart ligt bij het sociaal domein: jongeren- en
ouderenbeleid, jeugdzorg en onderwijs, minimabeleid. Dat brengt me bij een punt dat ik
wil maken in de nieuwe gemeente: door de verbouwing van Oelbroeck heeft JOC De Link
geen ontmoetingsruimte meer. Tegen het door het college gevraagde advies van Sociom in,
is besloten geen ruimte meer beschikbaar te stellen voor fysieke ontmoeting en activiteiten.
Voor GroenLinks-PvdA is dit de verkeerde keuze! Een open inloop op een eigen vaste plek
is belangrijk in de reeks van dingen die we moeten doen in het kader van preventief jeugdwerk. Een plek waar jonge vrijwilligers actief zijn, waar jeugd gezien en gehoord wordt.”
E-mail: roosaben@hotmail.com

Jeroen van Acquoij | Liberaal LVC
“De gemeente heeft de plicht verstandig met jouw belastinggeld om te gaan. Daarbij ga ik
me wederom inzetten voor een veilige gemeente met snellere aanrijtijden van de hulpdiensten in geval van nood, goede AED’s dichtbij in alle kernen, bouwen voor wie een woning
nodig heeft en niet bouwen voor wie er het meeste aan kan verdienen, waar we schone
lucht in kunnen ademen, ruimte voor werken, wonen en recreëren. Het toverwoord ‘kernendemocratie’ betekent dat de gemeente ook op zoek gaat naar de mening van inwoners
die zich niet zo snel laten horen, zodat de luide de stille niet overstemt. Luisteren naar álle
inwoners is belangrijk. Denk aan mijn nee-stem bij het zonnepark in Stevensbeek waar de
inwoners goed duidelijk hebben gemaakt dat ze die op die plek niet wilden. Jouw belang in
vertrouwde handen. Je mag me altijd e-mailen via: jeroen.van.acquoij@liberaal-lvc.nl.”

Joep Baltussen | CDA
“Vanaf plaats 11 ben ik dé Sint Tunnisse kandidaat op de CDA-kieslijst. Ik ben afgestudeerd
politicoloog en heb veel interesse in de gemeentepolitiek. In de afgelopen jaren was ik actief
lid van onder andere de dorpsraad, de buurtvereniging, de scouting en de heemkundekring.
Als echt verenigingsmens maak ik me hard voor een bruisend dorp. We zetten bijvoorbeeld
in op het behoud en versterken van onze dorpssite Samen Sint Anthonis en één ambtelijk
aanspreekpunt voor verenigingen. We willen verenigingen en dorpshuizen ook vrijstellen
van onroerendezaakbelasting om ze te ontlasten. Mocht ik genoeg stemmen krijgen om in
de gemeenteraad te komen, dan wil ik, als masterstudent stedenbouwkunde, mijn kennis
ook inzetten voor woningbouw. Het CDA wil dat minstens 1 op de 3 nieuwbouwwoningen
naar starters gaat en 1 op de 3 naar senioren, om de woningcrisis voor alle generaties op te
lossen. We gaan samen aan de slag voor krachtige dorpen!”
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Huub Bellemakers | Team Lokaal
“Stem op Team Lokaal! Stem op mij! Dan heb ik dat in ieder geval alvast gehad. Behoeft wel
enige uitleg natuurlijk. Want, waarom zou u op mij stemmen, of waarom zou u überhaupt
stemmen? Een belangrijke vraag. Gelukkig mógen we in Nederland stemmen, het is een
recht. Om op die manier mensen te kiezen die voor jou opkomen en te zorgen voor het
behoud van onze samenleving, met alle mitsen en maren die erbij horen. Als ik gekozen
word, zal ik de belangen van onze stemmers zo goed mogelijk vertegenwoordigen, als lid
van Team Lokaal. Hoe we als Team Lokaal over veel onderwerpen denken staat uitgelegd
op: www.teamlokaal.nl. Dat is straks onze leidraad. Of u stemt bepaalt u zelf, ik hoop van wel
natuurlijk, in ieder geval heb ik al een suggestie gedaan hoe u dan kunt stemmen.”

Pierre Bos | CDA
“Als voormalig wethouder en burgemeester ben ik altijd sterk voorstander geweest van een
dienstbare en vriendelijke overheid. Gastvrijheid en actief handelen zijn het fundament voor
hoe we omgaan met inwoners en met elkaar. Laten we er samen voor zorgen dat de nieuwe
gemeente Land van Cuijk deze waarden omarmt. Ik sta op plek 50 van de CDA-kandidatenlijst.
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Het CDA zet in
op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Trots Sint Tunnis, een
dorpsblad dat wordt gedragen door vele vrijwilligers, is een prachtig voorbeeld van de kracht
in onze samenleving. Via dit blad spreek ik mijn steun uit aan onze Sint Tunnisse kandidaat
Joep Baltussen. Deze jeugdige kandidaat verdient onze stem. Laten we er gezamenlijk voor
zorgen dat ons dorp via hem een belangrijk lijntje naar de gemeenteraad krijgt.”

Gio van Creij | D66
“Sinds vier jaar woon ik in Sint Anthonis en dat bevalt prima. Nog langer ben ik lid van D66 en
toen ik gevraagd werd voor D66 Land van Cuijk, heb ik ja gezegd. Omdat ik wil bijdragen aan
de samenleving en mijn woonomgeving. Als bibliotheekdirecteur werk ik hard aan bevordering van plezier in lezen, in het onderwijs en thuis. Lezen is een basisvaardigheid en nodig
voor je ontwikkeling, je hele leven lang. Toegerust zijn en meedoen in de samenleving: dat
vind ik belangrijk. Regie over je eigen leven, bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige
samenleving, hulp krijgen als dat nodig is. Goed onderwijs, diversiteit aan voorzieningen,
een gezonde leefomgeving. Sint Anthonis moet aantrekkelijk blijven en samen met alle kernen een evenwichtig Land van Cuijk vormen. Een gemeente met ruimte voor ontwikkeling,
ontspanning. Voor ondernemende en betrokken burgers. Praten over politiek is goed maar
ik wil nu vooral mijn steentje bijdragen.”

Doreen de Hoog-Van Tiel | CDA
“Momenteel zit ik voor de tweede periode in de gemeenteraad van Sint Anthonis. Ik voel me
erg betrokken bij de senioren en vrijwilligers. Hiervoor heb ik me in het bijzonder ingezet
tijdens mijn raadswerk. Ik vind het belangrijk om de politiek dicht bij de mensen te brengen.
Eropuit gaan om naar mensen te luisteren levert veel waardevolle informatie op. In een
nieuwe grote gemeente Land van Cuijk zal dat één van de grote uitdagingen zijn. Zelf ambieer ik geen nieuwe raadsperiode. Vanaf CDA plaats 32 spreek ik mijn vertrouwen uit naar
onze geweldige kandidaten boven mij op de lijst. Vanuit Sint Tunnis is Joep Baltussen op
nummer 11 dé CDA-kandidaat die ik graag ondersteun. Een jongen die enorm betrokken is
bij de toekomst van ons dorp en klaar is om de juiste besluiten te nemen.”

VERKIEZINGSKATERN GEMEENTE LAND VAN CUIJK
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Rien Jansen | Liberaal LVC
“Ik ga me inzetten voor een warme sanering voor alle agrarische bedrijven in de intensieve
veehouderij. Dat betekent dat niet alleen varkens- en kippenhouders gebruik kunnen maken van de regeling maar ook andere veehouders (zoals van schapen, geiten, runderen).
Daarom maak ik me sterk voor een gemeentelijke ruimte-voor-ruimte regeling omdat de
provinciale regeling hier niet in voorziet. Daarnaast moet het natuurlijk zo zijn dat vrijkomende agrarische bebouwing zo ruim mogelijk ingezet kan worden voor nieuwe doeleinden:
kleinschalige moderne woonvormen (bijvoorbeeld hofjeswonen), specifieke zorgoplossingen,
recreatieve initiatieven, et etera.”

Egidia Jetten | Team Lokaal
“Sinds 1978 woon ik met veel plezier met partner Jos in de Breestraat in ons dorp Sint
Tunnis. Ik ben werkzaam als manager behandeling in t.b.s. klinieken en daarnaast raadslid.
We kunnen trots zijn op wat de afgelopen jaren in ontwikkeling is gebracht om ons dorp
weer bruisend te maken. Maar we zijn nog niet klaar: door betaalbare woningen te bouwen, kunst & cultuur en het verenigingsleven te versterken en toerisme en recreatie door
te ontwikkelen, wordt ons dorp voor lokale ondernemers en eigen inwoners nog aantrekkelijker. Ik wil een betrouwbaar raadslid zijn en als volksvertegenwoordiger in dienst
staan van de inwoners die altijd welkom zijn op onze fractievergaderingen. U kunt ook lid
worden van Team Lokaal voor 15 euro per jaar: we organiseren minimaal zes keer per jaar
bijeenkomsten waar ruimte is voor uw inbreng.” www.teamlokaal.nl

Arno Rombouts | CDA
“In de loop der jaren ben ik steeds meer betrokken geraakt bij het dorpsleven in Sint Anthonis,
zoals bij het St. Antoniusgilde en carnavalsvereniging D’n Uutloat. Mijn motto is: ‘Je moet er samen uitkomen. Thuis, op je werk en in het dorp. Samen oplossingen vinden.’ Daarom is het ook
goed dat de lokale politiek sterk verweven is met de samenleving. Bij het CDA staat de kracht
van de samenleving centraal en daarom ben ik daar graag raadslid voor geweest. Ik sta op de
lijst omdat ik vertrouwen heb in de partij en haar mensen, maar zelf ambieer ik geen plek meer
in de nieuwe raad. Ik geef het stokje graag door aan de nieuwe generatie. Daarom hoop ik dat
onze Sint Tunnisse kandidaat Joep Baltussen genoeg stemmen krijgt om ons dorp te kunnen
vertegenwoordigen. Mijn advies aan u: stem Joep Baltussen op nummer 11.”

Janneke Vloet | Team Lokaal
“‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet’ vind ik belangrijk! Ik ben Janneke Vloet-van der
Aa, 50 jaar en woon in Sint Anthonis. Ik ben getrouwd met Paul Vloet en ben moeder van
drie pubers. Als intern begeleider op een basisschool werk ik samen met het team aan een
stevige basis bij onze leerlingen voor een gelukkig en succesvol leven in onze maatschappij.
Ik richt mij vooral op kinderen met extra ondersteuningsbehoeftes. Ik voel me betrokken bij
onze gemeenschap in de nieuwe gemeente Land van Cuijk met Team Lokaal! Daarom sta ik
open voor nieuwe en opbouwende ideeën. Sint Anthonis heeft een prachtig buitengebied,
een eigen cultuur en een geweldig verenigingsleven. Hiervoor wil ik mij blijven inzetten.
Daarnaast wil ik me richten op onze ouderen en onze jeugd. Sint Tunnis moet voor ons allen
die fijne plek blijven om te werken, te recreëren én te wonen! Mocht je nog vragen hebben,
dan hoor ik het graag.”
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Een nieuwe gemeente door de ogen van Sint Tunnisse jongeren
In het kader van de komende herindelingsverkiezingen heeft de redactie van Trots Sint Tunnis een drietal jongeren
enkele vragen voorgeschoteld over de nieuwe gemeente Land van Cuijk:
• Denk je dat er voor de jongeren van Sint Anthonis veel gaat veranderen bij het samengaan in gemeente Land van Cuijk?
• Gaat er voor jou iets veranderen?
• Stel jij hebt het voor het zeggen in de nieuwe gemeente. Wat gaat er veranderen? Waar gaat de meeste aandacht aan
besteed worden?
• Heb je je al verdiept in de verschillende partijen? Ga je stemmen? Weet je al waarop?
Door Ronald Korsten
Sjors Cornelissen, één van de initiatiefnemers van het Instagramaccount Sinttunnismeme, moest er even goed over
nadenken: “De laatste ontwikkelingen in de gemeente volg ik
niet meer op de voet. Ik denk dat er vrij weinig gaat veranderen voor de jeugd. Op lange termijn gaan we misschien wel
het één en ander merken. Zoals meer starterswoningen in de
nieuwe gemeente, zodat het aantrekkelijker wordt om hier te
blijven wonen in plaats van te verkassen naar grotere plaatsen
of steden. Je merkt de laatste jaren dat er hier al meer aan wordt
gedaan. Deze lijn moeten ze doortrekken. Wanneer ik het voor
het zeggen zou hebben, zou ik jaarlijks een weekend organiseren waarbij er een soort van tour of rondleiding plaatsvindt door
de nieuwe gemeente, zodat de mensen de mooiste plekjes en
bezienswaardigheden leren kennen in de gemeente Land van
Cuijk. Op deze manier maken de mensen kennis met onze regio en hebben de lokale ondernemers ook profijt van nieuwe
potentiële bezoekers. Waar ik de meeste aandacht aan zou besteden is wellicht meer verlichting langs de wegen buiten de
bebouwde kom. Zodat het veiliger is voor de inwoners om ‘s
avonds laat of ‘s ochtends vroeg van A naar B te komen. Ook
automobilisten hebben zo meer overzicht over de situatie. Het
aantal ongelukken in het verkeer zal hierdoor ook afnemen. Tenslotte lijkt het me goed als er meer ruimte wordt gegeven aan
horecaondernemers en aan initiatiefnemers van evenementen.
Minder regels en meer te beleven voor jong en oud.”
En Sjors reageert graag in de Sinttunnismemestijl op de laatste vraag of hij al weet op wie hij gaat stemmen: “Ik haj me
nie verdiept in de partijen, maar ik kan ou wel vertellen da ik
blind voor Joep Baltussen goj. Hij is namelijk een trouwe volger
van @sinttunnismeme en dan witte da het een jongen is met
smaak en verstand. Mien stem gaat dus naar d’n dieje.”
Ook Janneke Vloet, speelster van dames 1 van volleybalvereniging Activia geeft aan dat ze zich nog niet heel erg verdiept
heeft in de veranderingen die het samengaan naar een grotere gemeente zouden kunnen brengen: “Ik verwacht dat er
door deze fusie voor mijzelf niet zo heel veel zal gaan veranderen. Doordat er nu veel wordt geïnvesteerd in starters op
de woningmarkt in Sint Anthonis, verwacht ik dat er ook wat
meer aandacht uit zal gaan naar verschillende sportverenigingen - zodat het niveau in de regio behouden kan worden -,
ondernemers en evenementen. Dat vind ik erg goed en dat

moet vooral zo worden doorgezet! Daarnaast vind ik de levendigheid in een dorp erg belangrijk. De initiatieven die er de
afgelopen jaren zijn genomen, zoals Brouwplaats en het terras op de Brink, zijn hier al een mooi voorbeeld van! Er mag
van mij daarom wel meer aandacht naar bijvoorbeeld lokale
(kleine) ondernemers, maar ook evenementen die worden
georganiseerd en het verenigingsleven. Als laatste wil ik toevoegen dat ik verduurzaming van de gemeente erg belangrijk
vind. Particulieren moet het gemakkelijker worden gemaakt
om bijvoorbeeld hun eigen huis te verduurzamen, maar ook
dat bedrijven in de gemeente hier hun steentje aan bij kunnen dragen. Ik heb mij nog niet verdiept in de verschillende
partijen die er zijn/die worden gevormd. Ik ben wel van plan te
gaan stemmen! Zeker nu de gemeente wordt samengevoegd
vind ik het belangrijk dat de jongeren uit Sint Tunnis worden
vertegenwoordigd.”
Max van den Heuvel, al enkele jaren als ondernemer actief
met zijn bedrijf HéMax, vraagt zich af of hij niet te kritisch is
naar onze huidige gemeente: “Een grotere gemeente zorgt
naar mijn mening voor een professioneler bestuur, waardoor
een hogere kwaliteit van dienstverlening aangeboden kan
worden. Op die manier wordt er meer vanuit een maatschappelijk oogpunt naar de wensen en ambities gekeken en niet
meer vanuit persoonlijk belang. Wat leidt tot meer mogelijkheden voor de jeugd en kansen voor ondernemers.”
Wanneer Max het voor het zeggen zou hebben, zou ‘verbinding’ een belangrijk thema zijn: “Om scholen, sport- of buurtverenigingen en andere belanghebbende stichtingen, bedrijven of organisaties met elkaar in contact te brengen. Niet
zozeer dat we als ‘Land van Cuijk’ één moeten zijn, maar om
op lokaal niveau krachten te gaan bundelen en om de handen ineen te slaan. Hierdoor zullen sommige verenigingen of
organisaties verdwijnen, maar het zorgt wel voor een sterkere
samenwerking waar we langer in mee kunnen gaan.”
Ook Max zegt zich nog te moeten verdiepen in de verschillende partijen. “Er zal vast en zeker een hoop veranderen ná
de herindeling met nieuwe partijen en kartrekkers. Ook heb
ik er nog weinig van gezien of gehoord. In aanloop naar deze
verkiezingen pak ik de verkiezingsprogramma’s erbij om me
goed in te lezen. Op mijn leeftijd (25) worden bepaalde hoofdthema’s als woningbouw en bedrijvigheid steeds belangrijker.”

Uw
krachtige
lokale
politieke
partij
Met veel politieke ervaring
gaat Team Lokaal
ervoor zorgen dat de zeven
kernen uit de gemeente
Sint Anthonis alle aandacht
krijgen die ze verdienen!
Ga voor meer informatie naar

www.teamlokaal.nl

Op de foto uw team:
Egidia Jetten Sint Anthonis - Huub Bellemakers Sint Anthonis
Janneke Vloet Sint Anthonis - Jan van de Weem Wanroij
Mia van der Zanden Ledeacker - Toon Panken Landhorst
Tijs van de Hulsbeek Wanroij - Juan Jacobs Stevensbeek
Jan van Riet Oploo - Rob Poel Cuijk
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Meer weten over de politieke partijen in het Land van Cuijk?
Check de websites en verkiezingsprogramma’s van de 13 deelnemende partijen
1. Team Lokaal

2. CDA

www.teamlokaal.nl

www.cdalandvancuijk.nl

3. SP

4. VVD

www.landvancuijk.sp.nl

www.landvancuijk.vvd.nl

5. Lijst Bart Theunissen

6. D66

7. LPG

www.landvancuijk.d66.nl
8. ChristenUnie

9. GroenLinks-PvdA

www.landvancuijk.christenunie.nl

www.groenlinkspvda.nu

10. KEERPUNT

11. Forum voor Democratie
www.fvd.nl

12. 50PLUS
www.50pluspartij.nl

13. Liberaal LVC
www.liberaal-lvc.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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Wandel mee met de Lichtjestocht
Stel je voor...het is donker, je bent warm ingepakt en ziet
zover je kunt kijken lichtjes op de grond...
Deze ‘stel je voor’ wordt werkelijkheid op zaterdag 18 december. Dan vindt de Lichtjestocht Sint Anthonis en Ledeacker
plaats. Een magische lichtjestocht met onderweg het klassieke kerstverhaal. Georganiseerd voor kinderen en volwassenen,
jong en oud. Onderweg word je verrast door zang, theater en
dans waarbij het kerstverhaal tot leven komt. De organisatie
werkt samen met verenigingen en bewoners uit Sint Anthonis en Ledeacker en wil ‘samen zijn’, ‘warmte’ en ‘in beweging’
bij elkaar brengen. De wandeling van 2 kilometer wordt uitgezet in Sint Anthonis. De Lichtjestocht start bij de speeltuin
op het Hanenspoor en eindigt bij de kerststal op de Brink.
Starten doe je tussen 18.15 en 19.00 uur en aanmelden is niet
nodig. Op kindertempo ben je ongeveer een uur aan het wandelen. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk
heel welkom voor de Lichtjestocht in 2022. Parkeren kan bij
het MFA maar kom bij voorkeur te voet of op de fiets. Actuele
informatie is te vinden op www.facebook.com/Lichtjestocht.
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Column | Biblioplus

Groot Dictee Sint Anthonis
Wat hebben we ernaar uitgekeken: het Groot Dictee Sint
Anthonis. Die twintigste keer bleef op de plank liggen
en we hoeven niet te vertellen wat daar de oorzaak van
was. Maar het gaat er weer van komen: donderdag 25
november gaan de deuren van het gemeentehuis om
19.00 uur open om alle deelnemers en toeschouwers
binnen te laten.
Een dictee over ons oude vertrouwde Sint Anthonis. Schrijver Piet Vloet heeft het weer voor elkaar: lekker veel instinkers en valkuilen. Dat wordt nagelbijten en kluiven op het
potlood, want wie wordt de winnaar van het 20e Groot
Dictee? Wie gaat er aan de haal met de IBIS, die ook deze
keer weer gemaakt is door een leerling van Metameer.
Zin om mee te doen!? Meld je aan bij de balie van de bieb
of via bibliotheeksintanthonis@biblioplus.nl.
Voor de kosten hoef je het niet te laten: 4 euro als individuele deelnemer, 10 euro voor een team (3 personen), een
‘avondje uit’ kost meer. Want naast het schrijven van het
dictee is er ook nog een pauzeprogramma met optredens
van het Brinkorkest, Ans van Kessel en, last but not least,
Jos Christiaans. Optredens die allemaal in het teken staan
van het afscheid van onze zelfstandige gemeente Sint
Anthonis.
Een gastvrij gemeentehuis heet iedere geïnteresseerde in
taal op 25 november 2021 nog éénmaal van harte welkom.
E.V.

Gerrit Wientjes schiet de laatste wip er af!
Op zondag 26 september konden de leden van het St.
Antoniusgilde weer hun jaarlijkse wiptoernooi houden
zonder de beperkingen van de periode daarvoor. Met
dit toernooi wordt elk jaar het zomerseizoen kruisboogwipschieten in de buitenlucht afgesloten.
Op deze mooie warme nazomerdag won Gerrit Wientjes na
een spannende finale de wisselbeker. Hierna mochten de leden van het gilde en hun partners genieten van een heerlijke
barbecue. Het was fijn dat men weer samen kon genieten van
een hapje, drankje en natuurlijk veel gezelligheid! Inmiddels
zijn de schutters weer gestart met het kruisboog-vlakschieten
in de blokhut op donderdagavond. Wees welkom om eens
een keer een kijkje te komen nemen!
En daarnaast bereidt het gilde zich ook langzaamaan weer voor
op de komst van de kerststal op de Brink begin december. Afgelopen zomer heeft een groep actieve leden van het gilde groot

onderhoud gepleegd aan de stal. Er wordt gehoopt dat deze nog
vele jaren mag prijken op de dorpsbrink. Lees in de volgende
Trots Sint Tunnis meer over de mooie grote kerststal op de Brink.

Gerrit Wientjes (links) met de twee andere schutters uit de ﬁnale.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl

www.samensintanthonis.nl

Stevensbeekseweg 4A

5845 ER Sint Anthonis

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

arie.klomp@home.nl | 0485-383385
Email: contact@samensintanthoni

De Dorpsv
er
helpen je binders
graag!

www.vindfinancieeladvies.nl

www.samensintanthonis .nl
Email: contact@samensintanthonis.nl
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Sinterklaasshow: ‘Help! De pieten slapen…’
Wanneer de pieten al jullie cadeautjes aan het inpakken zijn stoot klungelpiet per ongeluk de grote pot met slaapzand
omver. Eén klein lepeltje slaapzand is genoeg voor een heerlijk dutje maar de hele pot... dat kan niet goed gaan... de pieten
zijn niet meer wakker te krijgen... paniek! Wat nu?! Jullie hulp is nodig!
Paniekpiet en de reporter gaan samen met jullie allemaal met
zoveel mogelijk geluid de pieten wakker maken! Ze moeten natuurlijk wel aanwezig zijn op het feest van zondagmiddag 14 november zodat ze samen met jullie de ochtendgymnastiekdans
kunnen doen! Helpen jullie mee? Tijdstip en locatie zijn nog niet
helemaal bekend, dit wordt later duidelijk.
Dit jaar wordt het sinterklaasgebeuren georganiseerd vanuit
een nieuw samengevoegd Sinterklaascomité. Er is dit jaar gekozen voor een show in plaats van de intocht zodat het doorgaan
van het feest zeker niet afhankelijk is van de weersomstandigheden! Dit houdt wel in dat het verplicht is om de corona QR-code
te scannen van iedereen die binnenkomt op de locatie. Vergeet
dus ook niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Anita Kroef schrijft mee aan unieke Eilandverhalen-bundel
In juni vond een bijzonder schrijfproject plaats op Texel. Op
initiatief van auteur Marelle Boersma schreven dertien schrijvers dertien eilandverhalen. Doel? Het maken van prachtige
verhalen die de sfeer van de Waddeneilanden weergeven.
De schrijvers kwamen samen, enthousiasmeerden en inspireerden elkaar, schreven en deden research voor hun eigen vertelling. Er werd enthousiast gespard, wat regelmatig tot verrassende
plotwendingen leidde. Zo ontstonden mooie vertellingen, soms
ver terug in de tijd, vaak thrillers en ook ontroerende verhalen.
Ook Anita Kroef uit Sint Anthonis maakte dit jaar deel uit van de
groep en schreef een kort verhaal voor deze bundel. In november
2020 verscheen al haar thriller Bloedzuster. “Ik kan natuurlijk niet
teveel vertellen over het plot en de hoofdpersonen in mijn bijdrage aan De Wadden in vogelvlucht, maar ik kan wel verklappen
dat de titel ‘Naar de overkant’ is en dat de zon, zee, wind, strand

en medeschrijvers mij veel inspiratie hebben gegeven. Een korte
quote? Nou goed dan. ‘Na vijfenzeventig jaar keert Liesbeth terug
naar Texel. Vindt ze daar eindelijk antwoord op de vragen uit haar
verleden?’” ‘De Wadden in vogelvlucht’ ligt vanaf 27 november
voor € 14,95 in de boekwinkel en grotere online winkels. Geïnteresseerden kunnen de eerste druk nu al reserveren door contact
op te nemen met de auteur of met Droomvallei Uitgeverij. Niet
onbelangrijk om te vermelden: van elk boek dat wordt verkocht,
gaat 1 euro naar Stichting Texel Vogeleiland.

Sint Cecilia bedankt donateurs
In de week van 19 september zijn leden van Muziekvereniging
Sint Cecilia langs de deur geweest voor de jaarlijkse donateursactie. De vereniging bedankt alle inwoners voor hun bijdrage!

Peutergym én een nieuwe groep Valpreventie voor Ouderen
Gymmen met je (klein)kind is natuurlijk een feestje. De kinderen krijgen spelenderwijs allerlei fysieke vaardigheden
aangeboden. Motorische grenzen worden op basis van zelfvertrouwen geleidelijk verlegd. Samen met vriendjes bewegen is leuk!
Doe ook mee, vrijdags van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal van Sint
Anthonis. De leeftijd van de kinderen is 1,5 tot 4 jaar. Ieder kind
dient begeleid te worden door een volwassene. Er wordt gewerkt
met een strippenkaart en de kosten voor deelname zijn € 6,- per

keer. De leiding is in handen van fysiotherapeute en docente lichamelijke opvoeding Marieke Brandts. Aanmelden kan via Fysiotherapie Ronald Korsten (0485-382307 / info@fysioronaldkorsten.
nl). In de schoolvakanties is er geen gym. Natuurlijk mag je altijd
een keertje komen kijken en/of meedoen.
Daarnaast heeft Fysiotherapie Ronald Korsten onlangs een traject
valpreventie voor ouderen gedraaid. Indien er genoeg aanmeldingen zijn, gaat er weer een nieuwe groep van start. Ook deze
training vindt plaats in de sporthal van Sint Anthonis. Kijk even
op de website voor meer informatie: www.fysioronaldkorsten.nl.
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De Vrijwillige Thuishulp is er ook voor u!
De stichting Vrijwillige Thuishulp is een hulpdienst die
werkt in de hele Gemeente Sint Anthonis als aanvulling
op de hulp van mantelzorger, familie of buren en is bedoeld voor kwetsbare mensen die niet zo snel hulp kunnen vragen in hun omgeving. Bijvoorbeeld als er weinig
familie is en buren of kennissen niet beschikbaar zijn.
De vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp zorgen voor begeleiding en het vervoer naar arts, ziekenhuis of therapie. Ook
zorgen zij voor vervoer naar sociale contacten als ander vervoer niet mogelijk is, halen zij medicijnen af en begeleiden ze
bij het boodschappen doen, vergezellen ze bij een uitstapje
en incidenteel houden zij bij afwezigheid van de mantelzorger
een zieke gezelschap.
Alle hulp is gratis. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de
auto betaalt u een bijdrage in de kosten. Tot 31 december is
dat nog € 0,27 per kilometer vanaf het vertrekpunt van de vrijwilliger naar de bestemming en weer terug. Vanaf 1 januari ‘22
wordt de kilometervergoeding verhoogd.
U kunt contact opnemen met de Vrijwillige Thuishulp van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur via nummer

0485-820993. U geeft uw naam en telefoonnummer door en u
wordt dezelfde dag teruggebeld door een vrijwilliger om alles
af te spreken.

Kunstkring organiseert veiling
Zaterdag 20 november wordt door de Kunstkring Sint
Anthonis een veiling gehouden van de kunstwerken die
in het kader van de kunstuitleen door de gemeente zijn
gehuurd van de Kunstkring.
De kunstwerken zijn vervaardigd door de leden van de
Kunstkring. Vanaf 14.00 uur kunnen deze werken bezichtigd
worden en om 15.00 uur begint de veiling. Deze vindt plaats
in de hal van het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis en
de kunstwerken worden per opbod verkocht. Er wordt momenteel nog onderzocht of het technisch mogelijk is middels streaming telefonisch te bieden op de kunstwerken.
Voor nadere informatie zie www.kunstkring.com.

HTB accountants & adviseurs is
thuis in Sint Anthonis
“HTB accountants & adviseurs is een voortzetting van Van
den Hoogenhoﬀ Administraties & Belastingadvies, voorheen bijna 30 jaar gevestigd aan de Peter Zuidstraat 4”,
aldus Hans van den Hoogenhoﬀ. “Door de aanhoudende
groei van klanten in zowel de agrarische sector als het lokale MKB, moesten wij echter op zoek naar een nieuwe
locatie.”
“We wilden wel graag in Sint Anthonis blijven, en dat is gelukt!
Het nieuwe kantoor aan de Henri Dunantstraat 2-A is uitermate geschikt, met de juiste uitstraling. Ons logo hangt inmiddels
alweer een paar maanden aan de gevel. Doordat we nu in het
nieuwe kantoor gevestigd zijn, kunnen we weer jaren vooruit.”
Door de groei van het kantoor, is HTB tevens op zoek gegaan
naar een nieuwe bedrijfsadviseur om het team in Sint Anthonis te versterken. “Dat is Harm de Kleynen geworden. Harm
heeft veel ervaring opgedaan in met name de agrarische sector, eerst bij een groot landelijk accountantskantoor en later
een aantal jaren bij de ZLTO. We zijn erg blij met zijn komst.”
Wilt u kennismaken met één van de adviseurs, neem dan contact
op via telefoon: 0485-384249, e-mail: info@htbaccountants.nl,
kijk op www.htbaccountants.nl of loop gewoon even binnen.
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Uitverkocht toneelstuk ‘Iets met boeren’ groot succes
Vrijdag 8 oktober was de première van het toneelstuk ‘Iets met Boeren’, een toneelstuk dat zich afspeelde op een
boerderij aan de Noordkant in Sint Anthonis.
Onder leiding van Bureau Pees werkten spelers van de volgende toneelgroepen mee aan deze productie: Kakelbont uit
Ledeacker, toneelgroep Westerbeek, Doekmaroploo, Wagenspel Oploo en onderlinge vriendschap Wanroij. Dit alles in opdracht van de Gemeenten Sint Anthonis en Reusel-de Mierden
en Food Up Brabant.
De complexiteit van het boerenbedrijf werd via het toneelspel
duidelijk in beeld gebracht: de ruilverkaveling, de vergunningen, de financiering, de constant veranderende wet- en regelgeving en alle emoties die dit met zich meebracht en brengt.
Heel bijzonder was dat het toneelstuk zich afspeelde op diverse plekken op de boerderij, in de wei, de melkstal en natuurlijk
in de keuken. Het publiek volgde de toneelspelers op de voet.
Het doel, burgers op een overtuigende manier, inzicht geven in
de complexiteit van het boerenleven, is bereikt. Voor de aanwezigen een indringend verhaal. Een van de uitspraken was: “ Boeren
is geen vak, maar een manier van leven”. Alle voorstellingen, op
vrijdag, zaterdag en zondag, waren binnen no-time uitverkocht.

Geweldig resultaat Goede Doelen
‘Niet verwacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen...’: zo ging de organisatie van de Week van de Goede Doelen
afgelopen september de actie tegemoet. Anderhalf jaar lang
geen mogelijkheden om wat voor collecte ook te organiseren
en iedereen weet waarom. Gelukkig is het resultaat nu boven
verwachting: 24.564,79 euro! Een bedrag dat in de voorgaande
jaren nog nooit is bereikt. De vijftien deelnemende goede doelen danken alle goede gevers daarvoor oprecht hartelijk. Sint
Anthonis heeft die goede doelen niet in de kou laten staan!

Het toneelstuk ‘Iets met boeren’ speelde zich af op verschillende
plekken op de boerderij aan de Noordkant.

Rectificatie: Gastvrouwen en
gastheren gezocht voor Oelbroeck
Vorige maand stond in de Trots Sint Tunnis een oproep. Oelbroeck is voor de receptie en de ontmoetingsfunctie op
zoek naar gastvrouwen en gastheren die zich op vrijwillige
basis een dagdeel per week willen inzetten voor de bezoekers. Helaas stond in het artikel een onjuist telefoonnummer
vermeld. Dus heeft u interesse? Bel of mail dan naar Marjan
Gieben, tel. 06-10742554 of famgieben@home.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
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
Zondag 7 november

Woensdag 17 november

Donderdag 25 november

Sint Maarten

Verkoop hobbygroep

Groot Dictee

Zaterdag 20 november

Vrijdag 26 november

Kunstveiling

Danceparty

Ouderraad Leander organiseert
Sint-Maarten feest voor kinderen
Locatie: Kerk Sint Anthonis
Aanvang: 18.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 10 november
Huldigingsconcert

Jaarlijkse verkoop van zelfgemaakte
spullen door de hobbygroep
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 9.30-11.30 uur

Sint Cecilia organiseert huldigingsconcert voor bruidsparen en
D-examen Jan Lamers op altsaxofoon
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 20.00 uur
Entree: gratis

Kunstkring Sint Anthonis
organiseert veiling van kunstwerken
Locatie: Gemeentehuis
Aanvang: bezichting 14.00 uur,
start veiling 15.00 uur
Entree: gratis
Info: www.kunstkring.com

Zaterdag 13 november

Woensdag 24 november

Prinsenbal

Verkiezingen

D’n Uutlaot maakt bekend wie de
scepter over het Zeikmeikenrijk gaat
zwaaien
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: jeugdprinsenbal 18.00 uur,
prinsenbal 19.45 uur

Zondag 14 november

Herindelingsverkiezingen nieuwe
gemeente Land van Cuijk
Locatie: Gemeentehuis en Oelbroeck

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

Sinterklaasshow

Sinterklaasshow ‘Help! De pieten
slapen...’
Locatie: nog niet bekend
Aanvang: nog niet bekend
Entree: gratis

Douwe met Knolpower op de trike
De wensen die in de decembermaand in de Wensboom op de
Brink zijn gehangen komen nog steeds uit. Zo werd Douwe
Dekkers, misschien wel de grootste fan van Enzo Knol, verrast
met niet alleen een gave Knolpowertrui, maar ook een ritje op
de spectaculaire trike van Rob Vloet. Denk gerust alvast na over
wat jij voor een ander zou wensen, voor de nieuwe editie van
de wensboom in december!

Groot Dictee Sint Anthonis
Locatie: Gemeentehuis
Aanvang: 19.00 uur
Deelname: € 10,- (team) / € 4,- (individueel)

Feest voor jongeren met een beperking
Locatie: De Stek, Landhorst
Aanvang: 19.15 uur

Donderdag 2 december
De Verwondering

Samen bekijken en nabespreken van
een aflevering van De Verwondering
Locatie: Parochiecentrum
Aanvang: 10.00 uur
Entree: gratis
De volgende Trots Sint Tunnis
komt uit in het weekend van
4 december. Kopij aanleveren
kan t/m 20 november per e-mail
via: redactie@trotssinttunnis.nl.

