
Nieuwsbrief senioren gemeente Sint Anthonis

December 2021

Inhoud

Seniorenraad ................ 1

Seniorenraad ................2

Dienstverlening ...........3

PGSA .............................4

Hoge Nood ....................5

Mantelzorg ...................6

Sudoku ..........................6

Biblioplus .....................6

Vervoersinfo ................7

Zorginfo ........................8

Colofon .........................8

04

1Gemeente Sint Anthonis

SeniorenraadSamen verder, 
samen sterker!
Voor u ligt het laatste nummer van de ‘Nieuwsbrief 
Senioren gemeente Sint Anthonis’ uitgebracht door onze 
eigen gemeente. 

Over een paar dagen geen gemeente Sint Anthonis meer, 
maar stappen wij met z’n allen over naar de nieuwe gemeen-
te Land van Cuijk.  
 
Wat er allemaal gaat veranderen is nu nog niet aan te geven. 
Misschien verandert er nauwelijks iets en blijft de saamho-
righeid in onze dorpen precies zoals die altijd al is geweest. 
Want daar kan een grote gemeente écht groot in zijn, door 
groot aan te pakken wat groot moet, en lokaal te houden wat 
lokaal moet blijven. Met betrekking tot dat laatste hebben wij 
als inwoners natuurlijk een belangrijke inbreng en zullen wij 
de wethouders en de raadsleden wellicht een handje moeten 
helpen, want alleen dán blijft ons dorp ons dorp!

Terugblikkend op de afgelopen jaren zie ik een grote stapel 
nieuwsbrieven voor mij liggen waaraan de Seniorenraad Sint 
Anthonis altijd enthousiast aan mee heeft mogen werken. 

Lees verder >>  
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Seniorenraad

Goede ideeën en nuttige informatie voor Senioren wer-
den ingebracht en met plezier kijkt de Seniorenraad terug 
op de altijd prettige samenwerking met Marian Gommans 
en Nelleke van de Weem, beiden namens de gemeente 
Sint Anthonis. Samen zorgden zij voor de opmaak van 
een frisse en kleurige nieuwsbrief. Soms was het en-
thousiasme van de Seniorenraad zo groot dat het artikel 
een beetje ingekort moest worden. Geen probleem en in 
goed overleg werd het artikel bijgesteld.  
 
Heel belangrijk was altijd de achterkant van het nummer 
met daar opgenomen alle Zorg- en Huisartseninfo. Mis-
schien een goed idee om dit nummer en dan vooral deze 
laatste bladzijde extra goed te bewaren. Wie weet heeft 
u volgend jaar die info juist nodig! 

Met evenveel plezier kijkt de Seniorenraad ook terug op 
de prettige samenwerking in de afgelopen jaren met de 
voormalige wethouder Jos Raemaekers en de huidige 
Wethouder Rob Poel. Plezierige maar bovenal nutti-
ge gesprekken, niet altijd eenzelfde mening maar met 
respect voor ieders standpunt. En zegt een spreekwoord 
niet dat wrijving juist zorgt voor glans? Het belang van de 
ouderen stond altijd voorop, en daar ging het om!

2022... hoe zal het er uit gaan zien?  
Wat gaat de corona epidemie doen en ook belang-
rijk; blijft de Nieuwsbrief bestaan? Wordt dat dan een 
Nieuwsbrief voor de hele gemeente Land van Cuijk?  
Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op heb-
ben en waar we u in het komende jaar verder over zullen 
informeren. Eerst maar eens die overstap maken of 
zoals we als Seniorenraad een keer geschreven hebben: 
”verhuizen zonder op te staan”.  
 
Maar willen we houden wat we hebben in onze dorpen, 
dan moeten we juist wel opstaan, en samen blijven 
werken aan die saamhorigheid in onze dorpen. Alleen 
dan blijven onze dorpen leefbaar en genieten wij van het 
nut van een grote gemeente en van de charme van onze 
dorpen. 
 

Voor 2022 wenst de Seniorenraad Sint 
Anthonis u veel geluk en nog meer gezondheid 
en met elkaar maken wij er iets moois van. 
Ik weet het zeker! 
Seniorenraad Sint Anthonis
Aad Overvliet
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Welkom in gemeente 
Land van Cuijk

1 januari 2022 is het dan echt zover: de gemeen-
ten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert 
en Sint Anthonis gaan samen verder als één 
gemeente Land van Cuijk. Achter de schermen 
wordt door veel betrokkenen hard gewerkt aan 
de inrichting van de nieuwe gemeente. 

Wat betekent een nieuwe gemeente voor u?
Uiteindelijk betekent een nieuwe gemeente dat we 
betere dienstverlening kunnen leveren. We kunnen 
efficiënter werken en nog meer inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Zo verbeteren wij de digitale dienst-
verlening, waardoor u veel van zaken zelf online 
kunt regelen. Op een moment dat het u uitkomt. 
Natuurlijk blijft ons klant contact centrum voor u be-
schikbaar als u liever persoonlijk contact hebt.  
 
Tijdelijk overlast
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er tijdelijk 
enige overlast voor u ontstaat. Wij doen ons uiter-
ste best deze overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Omdat alle systemen moeten worden omgezet in de 
laatste weken van december, is een aantal diensten 
echter tijdelijk slecht of niet bereikbaar.  
U kunt altijd contact met ons opnemen via (0485) 
38 88 88 of kijk op www.sintanthonis.nl voor actuele 
informatie. 

Hoe informeren wij u?
Wij informeren u op verschillende manieren over 
de nieuwe gemeente. Zo plaatsen wij wekelijks een 
artikel op de gemeentepagina in de MaasDriehoek, 
kunt u de veelgestelde vragen en antwoorden vin-
den op onze tijdelijke webpagina:  
www.gemeentelandvancuijk.nl/vraagenantwoord 
en u kunt zich aanmelden bij onze tijdelijke kanalen 
op sociale media:
Facebook:  gemeentelvc
Twitter:  @gemeente_LvC
Instagram:  gemeentelvc

Contactgegevens 
Vanaf 1 januari kunt u de gemeente  
Land van Cuijk op de volgende  
manieren bereiken: 

Centraal bezoekadres
gemeentehuis Cuijk
Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk

Postadres
Postbus 7, 5360 AA Grave
Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave
Antwoordnummer 10018, 5360 VB Grave

Algemeen telefoonnummer 
0485 - 85 4000
 
Algemeen e-mailadres 
gemeente@landvancuijk.nl
 
Sociaal Domein  
(voor alle vragen over zorg, inkomen en werk) 
0485 – 85 4444
 
Centrum Jeugd en gezin Land van Cuijk 
0485 – 85 3333

Website
Het basisadres van de website wordt vanaf 1 januari: 
www.landvancuijk.nl

Tot die tijd leest u alle informatie over de gemeente 
Land van Cuijk in oprichting op: 
www.gemeentelandvancuijk.nl

Dienstverlening
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Gehandicapten  
platforms gaan  
samen in ‘Platform 
Toegankelijk Land  
van Cuijk’
 
Alleen gaat het sneller, samen kom je verder

Op maandag 1 november jl. was er in Myllesweerd in 
Mill een informatieavond van alle gehandicapten plat-
forms in het Land van Cuijk. Zij willen per 1 januari 
samen gaan optrekken in het ‘Platform Toegankelijk 
Land van Cuijk’.

Doel van de avond was te vertellen wat de platforms 
bezig houdt, waarom het belangrijk is dat de belangen 
van mensen met een beperking worden behartigd en 
hoe zij toe gaan werken naar zo’n gezamenlijk platform. 
De avond werd geleid door Corné Kremers, die zelf een 
beperking heeft, hij is blind. 

Kennisquiz en ervaringsdeskundigen
Herman Peters begon met een kennisquiz waarbij het 
aanwezige publiek met een groene of rode kaart het 
antwoord kon geven. Daarna had Corné interviews met 
mensen die als ervaringsdeskundigen kunnen worden 
gezien. Zoals Rinus die blind is en de ontwikkeling van 
het gesproken boek heeft meegemaakt. Harry is slecht-
horend, zijn partner neemt voor hem waar. Gelukkig 
heeft hij nu een hulpmiddel dat werkt. José meldt dat 
zij al vanaf haar 28e problemen had met haar gezond-
heid en is nu blij met de rolstoel, waardoor zij heel veel 
vrijwilligerswerk kan doen. Jeannette was verpleegkun-
dige en vindt het nog steeds moeilijk om hulp te vragen. 
“Ik wil het liefst zelfstandig blijven en het is veel fijner als 
je  hulp krijgt aangeboden”, aldus Jeannette. Zij pleit wel 
voor openbare wc’s voor mensen met een beperking. 

Platforms
De platform vertellen ieder hoe hun contact met de ge-
meentes verlopen en wat zij doen in hun gemeente om 
problemen van toegankelijkheid en uitgankelijkheid op te 
lossen. Zij concluderen dat samenwerken en uitwisselen 
van kennis een zeer goed ding zal zijn, maar ze moeten 
hun lokale werkzaamheden niet uit het oog verliezen.

Wethouders
In de pauze is gelegenheid om wat kleine parcoursen 
af te leggen om te voelen welke problemen je in de 
praktijk kunt tegenkomen. Daarna is de beurt aan de 
wethouders van de gemeenten Grave, Cuijk, Mill, Sint 
Anthonis en Boxmeer die het gehandicaptenbeleid 
in hun portefeuille hebben. Corné memoreert dat de 
gemeente Land van Cuijk straks beschikt over 800 
ambtenaren. De wethouders concluderen dat bij de 
ambtenaren de bewustwording van de problemen 
van mensen met een beperking groter moet worden 
gemaakt. Op de vraag of er meer mensen met een 
beperking een plaats gaan krijgen in het ambtena-
renkorps is men van mening dat je in eerste instantie 
altijd de juiste persoon voor de juiste baan moet heb-
ben. Als dat iemand met een beperking is, is dat mooi 
meegenomen. 
 
Kruisbestuiving
Aan het einde van deze vruchtbare avond wordt 
geconcludeerd dat er een belangrijke taak voor het 
toekomstig Platform Toegankelijkheid Land van Cuijk 
ligt in het doen van kruisbestuiving, overleggen en de-
len met elkaar. Corné heeft het laatste woord: “Alleen 
gaat het sneller, samen kom je verder”. 

Kijk voor meer informatie over Platform Gehandicap-
ten Sint Anthonis op www.pgsa.nl 
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Hoge Nood

Kerstgedachte van PGSA

Mensen staan op eigen wijze in het leven,
en willen met in- en ontspanning van alles beleven.
Plezier maken, goed zorgen, met hulp en aandacht, 
samen bouwen, dat geeft levenskracht.

Aan het eind van het jaar kun je de balans opmaken,
wat is er geweest, hoe staan de zaken.
Zijn er gebeurtenissen die ons raken
en hebben we ons op tijd kunnen vermaken?

Natuurlijk niet, steeds kwam weer de vraag:
“Kan ik dat met de regels van vandaag?”
Coronaregels en lockdown geven een beperking,
maar dan maak ik de volgende opmerking:
“loop je met een rollator of zit je in een rolstoel,
dan heb je altijd een beperkend gevoel”.

De PGSA werkt aan meer toegankelijkheid,
aan bewustwording en onafhankelijkheid.
Alles draait om meer welbevinden in ons leven,
dat is waar we allemaal naar streven.
We zijn tenslotte verantwoordelijk voor elkaar,
doe wat voor je naaste en sta voor hen klaar!

In gewone en rare tijden een mooie kerstgedachte,
wat je van de leden van het PGSA kunt verwachten.
Voor toegankelijkheid staan we klaar met raad en daad.
Geen grote woorden, als een klein gebaar volstaat.

Laat ons in deze coronatijd, dat beperkingen oplegt,
ons bewust worden: “We hebben het nog niet zo 
slecht!”

Prettige Kerstdagen en een gezond, 
toegankelijk 2022!

De uitkomst bij Hoge Nood

Eetwinkel van Kol, MFA Oelbroeck en de Heksen-
boom (Sint Anthonis), Koffiehuus Ons Moe, Profile 
Marc Ermens (Oploo) Theehuys Ons Truuske (Ste-
vensbeek) en de Koffiepot (Wanroij) hebben hun 
toilet opengesteld voor inwoners en bezoekers. 

Het blijkt namelijk dat het voor veel mensen om medi-
sche redenen lastig is zich in het sociale leven te bege-
ven, als er geen mogelijkheid is een toilet te bezoeken. 

Gemeente Sint Anthonis is  
blij dat ondernemers deze in- 
woners tegemoet komen door  
de openstelling van hun toilet.  
Dit draagt bij aan meer  
inclusiviteit in de samenleving.  
De locaties zijn te herkennen 
aan de deursticker.

Wilt u, als ondernemer, ook uw toilet tijdens 
openingstijden openstellen voor bezoek? 
Neem dan contact op via het formulier dat u kunt vin-
den op www.sintanthonis.nl bij nieuws. De gemeente 
registreert uw toilet in de HogeNood App. In deze app 
staan alle deelnemers die hun toilet openstellen om de 
gemeente nog aantrekkelijke en gastvrijer te maken!

Wethouder Rob Poel reikt samen met Corrie Schilderink (PGSA) 
de sticker uit aan ondernemer Gé van Kol.
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Sudoku

3 7 8

1

5 3 9

2 5 4

7 5 6

8 2 1

2

6 8 7 3 2

4 8

Mantelzorg Biblioplus

Maak kennis met het Mantel-
zorg- & Vrijwilligersplein! 

Het is zover! Vol trots lanceren we de nieuwe 
naam, het nieuwe logo én de nieuwe website van 
Centrum Mantelzorg: het Mantelzorg- & Vrijwilli-
gersplein!  
 
Met deze nieuwe look geven we ons nieuwe team 
met collega’s vanuit Sociom, het Vrijwilligersplein 
en Blink, een gezamenlijke uitstraling. We bundelen 
onze krachten al sinds 1 januari van dit jaar en willen 
de samenwerking nog verder vormgeven. Dat doen 
we met één centraal aanspreekpunt waar zorgvra-
gers, mantelzorgers, vrijwilligers én zorgprofessio-
nals terecht kunnen met hun (hulp)vraag of hulpaan-
bod: het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein.
Wij staan voor alle inwoners, verenigingen en pro-
fessionals klaar met informatie, advies, cursussen 
én met een luisterend oor. Zo versterken we ook de 
samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers 
en professionals. Met één doel: hulpvragers én alle 
betrokkenen zo goed mogelijk van dienst zijn.

Bereikbaarheid
Je kunt het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein telefo-
nisch bereiken via (0485) 70 05 00 of per e-mail via  
mvplein@sociom.nl. Meer weten of de frisse look 
bekijken? Kijk op www.mvplein.nl

Over Sociom
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en 
werkt voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk 
en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is 
er voor iedereen, van jongere tot senior. De soci-
aal werkers van Sociom brengen mensen samen, 
ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. 
Dit nieuwe Mantelzorg- & Vrijwilligersplein past dan 
ook goed bij de missie van deze organisatie. Zie ook 
www.sociom.nl

Vernieuwde bibliotheek 
in Sint Anthonis 
Fase 1 van MFA Oelbroeck is gereed. Met een prach-
tige entree, een geheel vernieuwde zaal en niet te 
vergeten een uitnodigende plek voor de bibliotheek.  
Alles modern en erg ruimtelijk. De bibliotheek is inmid-
dels open in de nieuwe ontmoetingsruimte. De laatste 
puntjes worden op de i gezet maar het ziet er nu al 
fantastisch uit. De bibliotheek is van en voor iedereen. 
Dus kom snel eens langs. 

De biblitheek beschikt onder andere over de volgende 
faciliteiten: (individuele) werk-/studieplekken, een stilte-
cabine, (oefen)computers, internet-pc, leestafel, com-
puterlokaalverhuur, inleverbrievenbus, WiFi, print- en/of 
kopieerfaciliteiten en internettoegang. 

U kunt de biblitheek vinden in MFA Oelbroeck aan 
de Breestraat 1d in Sint Anthonis. Neem contact op 
via (0485) 38 21 82 of kijk voor meer informatie en 
de openingstijden op www.biblioplus.nl 
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Vervoersinfo

Algemene vervoersinformatie (0900) 92 92 www.9292.nl

Arriva | Roermond-Nijmegen (0800) 023 25 45 www.arriva.nl

Bravo lijndienst (0800) 023 25 45 www.bravo.info

Buurtbus Land van Cuijk (Bravo) www.buurtbuslandvancuijk.nl

Lijn 292 Buurtbus Sint Anthonis - Boxmeer

Lijn 255 Buurtbus Boxmeer - Venray

Lijn 238 Buurtbus Grave - Boxmeer

OV-Begeleiderskaart (030) 235 46 61

Regiotaxi Noordoost-Brabant (0900) 82 94 67 www.regiotaxinoordoostbrabant.nl

Valys (0900) 96 30 www.valys.nl

Vrijwillige Thuishulp (0485) 82 09 93

TAXI

TAXI

TAXI

Nijmegen

Roermond

Eindhoven

Uden

Helmond

http://www.9292.nl
http://www.arriva.nl
http://www.buurtbuslandvancuijk.nl
http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl
http://www.valys.nl


Zorginfo

Colofon

Centrum voor Jeugd en Gezin nieuw nummer per 1-1-2022 (0485) 85 33 33 www.cjglandvancuijk.nl

Dagbesteding De Koffiepot Wanroij (0485) 47 01 70 www.dekoffiepotwanroij.nl

Dagcentrum Stee-Okee Ledeacker (06) 53 37 45 54 www.stee-okee.nl

Hospice De Cocon | Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (0485) 38 19 27 www.vptzlandvancuijk.nl

De Huuskamer | Dagbesteding (0485) 38 31 34 www.de-huuskamer.nl

Dorpsteam Sint Anthonis (0485) 70 05 21 dorpsteam@sintanthonis.nl 

Mantelzorg Centrum Land van Cuijk (0485) 84 67 39 www.mantelzorglvc.nl

Mantelzorg- en Vrijwilligersplein nieuw (0485) 70 05 00 www.mvplein.nl

Platform Gehandicapten Sint Anthonis (06) 39 14 80 34 www.pgsa.nl

Sint Anthonis HartVeilig (0485) 38 34 78 www.sintanthonishartveilig.nl

Stichting de Parel van Sint Anthonis (06) 25 53 14 15 www.deparelvansintanthonis.nl

Stichting Maaltijd Service Sint Anthonis (06) 46 71 47 39 maaltijdserviceSMSA@gmail.com

Sociaal Domein (zorg, werk en inkomen) nieuw (0485) 85 44 44 www.landvancuijk.nl

Tante Sjaan | Dagbesteding (0485) 21 34 69 www.tantesjaan.nu 

Tante Sjaan | Individuele begeleiding (0485) 21 34 69 begeleiding@tantesjaan.nu

Vrijwillige Thuishulp (ook vervoer) (0485) 82 09 93 st.vrijwilligethuishulp@gmail.com

Vrijwilligerspunt Sociom (0485) 70 05 00 www.sociom.nl

Zorgcollectief Wanroij (ZCW) www.zcw.nu

ZOSA | Zorgafhankelijke Ouderen Sint Anthonis (06) 53 17 89 05 www.zosasintanthonis.nl

Huisartseninfo

Huisartsenpraktijk Oploo & Rijkevoort (0485) 38 18 00 www.huisartsenpraktijkoploorijkevoort.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand (0485) 38 26 64 www.doktersoptzand.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Wanroij (0485) 47 61 23 wanroij.praktijkinfo.nl

Tunnis Huisartsen (0485) 38 14 21 tunnishuisartsen.praktijkinfo.nl

Huisartsen-spoedpost Boxmeer-Nijmegen (0900) 88 80 www.hapnijmegenboxmeer.nl

Redactie
Joris Remmen en Aad Overvliet (seniorenraad),
Marian Gommans (gemeente Sint Anthonis)

Vormgeving
Afdeling communicatie (gemeente Sint Anthonis)

// Gedrukt op 100% gerecycled papier 

 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 
Sint Anthonis in samenwerking met de senioren-
raad. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen 
geen rechten worden ontleend. De nieuwsbrief 
verschijnt ieder kwartaal in een oplage van 1500 
exemplaren en wordt verspreid in de gemeente 
SInt Anthonis.

Contact  
Gemeente Sint Anthonis 
Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis 
Telefoon: (0485) 38 88 88 
Website: www.sintanthonis.nl
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