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‘Waarom heet jullie dorpsblad eigenlijk Trots?’ Deze vraag 
wordt mij wel eens gesteld, overigens voornamelijk door 
‘buute durpse’. Want Sint Tunnis zelf heeft het inmiddels wel 
begrepen, wij hebben zoveel om trots op te zijn. En het wordt 
steeds meer.

Trots op het pronkstuk van de Brink, de kiosk. Trots op de ge-
weldige openingsfestiviteiten van die kiosk, iedereen werd er 
blij van. Trots op de vrijwilligers die de seniorenmiddag orga-
niseerden, waar de rollators aan de kant werden geschoven 
en met de handen op elkaars schouders de polonaise werd 
ingezet. Trots op de geweldig georganiseerde en verlopen 
Sint Tunnisse Spelen als vervanger van de kermis. Wat een op-
komst, om even stil van te worden. Trots op de goed samen-
werkende horeca die met elkaar en voor elkaar enorm veel 

energie steken in de Bruisende Brink. Trots ook op het festival 
‘Op de Hoef’, waar artiesten belangeloos optraden en de op-
brengsten voor het goede doel waren. Volgend jaar alweer de 
tiende editie, we kijken er nu al naar uit. 

En wat leest u nog meer in deze Trots? De opstart van de hobby-
club en de mogelijkheid om u vanaf nu aan te melden. Een te-
rugblik op de nieuwe kermis, in modern taalgebruik Kermis 2.0. 
De vaste rubrieken als de Duim, Dries wil weten en uiteraard 
de rubriek Minse. En, ondanks de zogeheten komkommertijd, 
toch veel ingezonden stukken van onze lezers. 
 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Er is zoveel om trots op te zijn in Sint Tunnis



Van Hulst Wonen gaat opruimen. Om ruimte te 
maken in de showroom voor de nieuwe modellen 
start Van Hulst Wonen een aantrekkelijke opruiming 
van diverse eenmalige showroom modellen met 
kortingen tot wel 70%. Deze uitverkoop is de 
uitgelezen gelegenheid om nieuwe meubels aan te 
schaffen voor een aantrekkelijke prijs.

Tijdens de uitverkoop geldt natuurlijk OP=OP.

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

VANAF 6 JULI

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

Miele uit 
voorraad
leverbaar
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Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

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

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

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

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

Een droom die uitkomt! Jong en oud samen op de Brink 
aan het genieten, het doel van het kermisweekend 2.0 is 
helemaal geslaagd. Op naar de volgende editie!

Op vrijdag 8 juli was de spectaculaire opening van De Brink-
kiosk waar veel te zien en beleven was. Na deze bruisende start 
op de Brink zat de sfeer er goed in.
Zaterdagavond wisten meer dan duizend bezoekers uit de re-
gio de prachtige Brink te vinden. Een volle fi etsenstalling langs 
het ‘gemeentehuis’, dansende bezoekers op het veld. Het leek 
wel een groot festival en daar is de organisatie trots  op! 
Na een korte nacht kon er in alle vroegte gebouwd worden 
aan de Sint Tunnisse Spelen. Een nieuwe traditie is geboren. 
Vol overgave gingen de teams de strijd met elkaar aan. In de 
pauzes was er genoeg vermaak voor de jongste generatie, 
waardoor jong en oud ook op deze dag genoten heeft.
De organisatie en het Brinkteam zijn al enthousiast om het 
volgend jaar nog grandiozer te maken, er zijn alweer genoeg 
ideeën en verbeteringen die kunnen worden toegepast.
De organisatie en het Brinkteam wil nogmaals alle vrijwilligers 

bedanken en natuurlijk ook alle bezoekers! Want alleen sa-
men met het hele dorp kan de Brink bruisend worden ge-
houden!

Geslaagde eerste editie van het kermisweekend 2.0

bedanken en natuurlijk ook alle bezoekers! Want alleen sa-

	

weer	een	
nieuwe	
Pastoor	
	

ongelooflijk		

EHBO-vereniging Het Zwaluwstaartje is op zoek naar een voorzitter
bestuurslid. Er ontbreekt dus nog een voorzitter. Ben je een 
betrokken inwoner en draag je Het Zwaluwstaartje een warm 
hart toe, dan ben je welkom.
Omdat Annemieke en Gerard geen EHBO’ers zijn, hebben zij 
even de tijd nodig om de vereniging te leren kennen en zich 
te verdiepen in de verenigingsaangelegenheden, waardoor 
enkele zaken wat langer op zich kunnen laten wachten.
De vereniging is ook op zoek naar iemand die de website wil 
ondersteunen. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van de vereni-
ging. De voor de website benodigde informatie wordt je aan-
geleverd. De EHBO-website is onder andere van belang voor 
het aanvragen van evenementen die binnen Sint Anthonis en 
omliggende dorpen georganiseerd worden. 
Bij het organiseren van een evenement, waarbij een EHBO-
post gewenst is, dien je 
dit aan te vragen via www.
zwaluwstaartje.nl. De Eve-
nementenCommissie doet 
haar best de aanvragen 
ingevuld te krijgen. Wil je 
als BHV-er ondersteunen 
bij evenementen? Laat 
het dan weten. Neem 
contact op met Ria van 
Mil via 06-83709629 of per 
e-mail via secretaris@
zwaluwstaartje.nl.

Het bestuur van de EHBO-vereniging is weer bijna compleet. 
Annemieke Schiks is de nieuwe secretaris en Gerard Jansen 
de nieuwe penningmeester. Peter Pluk blijft zoals voorheen 



Hypotheek

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.harrieentoon.nl

www.sterk-lifecoaching.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

Ans van Summ� en YORT
yoga sport

in St. Anthonisin Boxmeer

www.ansvansummeren.nl

Coaching en workshops 
om jezelf te kunnen zijn



Augustus 2022 | nr 29 5

Op donderdag 14 juli verrasten enkele leden van 
Dorpsraad Sint Tunnis hun oud-collega Huberiet Vol-
lenberg. Een energieke tante die acht jaar met hart en 
ziel actief is geweest bij Dorpsraad Sint Tunnis. Vooral haar kennis en ervaring 
in het sociale domein was van grote waarde. Maar ze heeft nog veel meer 
gedaan, was lid van de Stuurgroep en betrokken bij de inrichting, de beweg-
wijzering en de evenementencommissie ten behoeve van het vernieuwde 
Oelbroeck. Ook is ze betrokken bij de werkgroep Goede Doelen, het rond-
brengen van de Trots en het opzetten van het nieuwe Hobbycentrum Sint 
Anthonis. Ook heeft ze plaatsgenomen in de commissie ‘We Want You’. Last 
but not least is ze de kartrekker van de Nieuwjaarsreceptie. Bij enkele werk-
groepen zal ze nu ook nog verder gaan. Want alles helemaal loslaten, dat zit 
er bij Huberiet niet in.
Sint Tunnis zal nooit tevergeefs een beroep doen op Huberiet. Als gepen-
sioneerd Sociom-medewerkster heeft ze een groot netwerk, kent ongeveer 
het hele dorp en heeft altijd wel een advies als daar om wordt gevraagd. 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 Huberiets 
inzet gebruik te mogen maken. 

Sint Tunnis is Trots op: Huberiet Vollenberg

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’.  

Foto Martien van Dommelen met brons beloond
De bronzen foto van Martien van Dommelen maakte deel uit 
van tien foto’s die namens Fotoclub Kiekus ingestuurd waren 
voor de fotowedstrijd van Fotobond Nederland. Bij deze wed-
strijd  kan elke fotoclub die lid is van Fotobond Nederland deel-
nemen. Dit jaar is Fotoclub Kiekus, waar Martien ruim 12 jaar lid 
van is, op de zesde plaats geëindigd en dat is een mooie pres-
tatie want er namen liefst 120 fotoclubs deel aan de wedstrijd.
Martien heeft deze foto ‘slecht nieuws’ genoemd omdat hij 
hierin wilde uitbeelden dat hij in zak en as zat omdat hij net 
een brief had ontvangen waarin slecht nieuws stond. De en-
velop ligt nog naast hem. De foto roept vragen op want de 
reden van de titel is niet bekend bij de jury. Ze vragen zich af: 
‘Waarom zit die man daar en waarom heeft hij een brief in de 
hand? Die brief heeft niet in de envelop gezeten want de enve-
lop is nog niet gebruikt en de brief is niet gevouwen. De man 
heeft een ring om, misschien heeft het iets met z’n huwelijk te 
maken?’. Zo wordt de foto beoordeeld door de jury en natuur-
lijk kijkt men ook naar het kleurgebruik en kwaliteit van de foto. 
De foto leverde 23 punten op. Martien heeft met deze foto ook 
al de Brabant Oost Award gewonnen.  



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
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Column  

Een nieuwe herder
Na de Brinkfeesten met de opening van de Brinkkiosk, een 
drukbezochte disco-avond op zaterdag en een geslaagde 
vervanging van de kermis ‘s zondags, op weg naar nieuwe 
vooruitzichten. Voor de ouderen was er een ‘kouwe schótel-
middag’ waarbij men niet van een koude kermis thuis kwam. 
Zaterdagavond een disco en op kermiszondag een sportieve 
buurtwedstrijd met veel publiek. Mede door het gunstige weer 
was er een goede sfeer en opa’s en oma’s keken met hun klein-
kinderen naar de verrichtingen van hun kinderen/ ouders. In 
de pauzes tussen de verschillende onderdelen vermaakte de 
jongere jeugd zich op de toestellen en mogelijk dat voor de al-
lerkleinsten nog een aangepast vermaak kan worden gevon-
den. Een succesvol begin waarbij de pastoor de kiosk vrijdag 
wijdde. Mogelijk een van de laatste offi  ciële en openbare re-
ligieuze handelingen voor zijn vertrek, want er kwam een be-
richt van een nieuwe pastoor voor onze parochie. Een herder 
voor een alsmaar kleiner wordende kudde en voor ongeveer 

5 procent vaste kerkgangers van de  plaatselijke bevolking. 
Een nieuwe pastoor kan de dorpsbewoners in het voorbijgaan 
begroeten en ook eventuele bezoekers aan ons dorp, want de 
mens is zeer belangrijk in het religieuze besef. Zonder mensen 
geen godsdienst in welke cultuur dan ook. Alle geschriften 
over een god komen van de mensen, ook al beweren sommi-
ge religieuze stromingen dat ze rechtstreeks van God komen. 
En ook de regels, voorschriften, geboden en verboden hebben 
in de talrijke godsdiensten een menselijke oorsprong. In dit 
kader past de fameuze uitspraak van hoogleraar en ethicus 
dr. H. M. Kuitert: “Alle spreken over Boven komt van beneden, 
óók de uitspraak dat iets van Boven komt”. Daarbij kent hij de 
historische en religieuze context en schrijft hij ‘boven’ met een 
hoofdletter. Al deze geschreven religieuze geschriften hebben 
vaak de bedoeling een vredige en menswaardige samenle-
ving tot stand te brengen en te handhaven. Daar horen regels 
bij, voorschriften en wegwijzers om de mens daarmee te hel-
pen en te ondersteunen. Helaas verschijnen er in dergelijke ge-
schriften ook regels en voorschriften om de machtsstructuur 
en hiërarchische positie van sommige personen in stand te 
houden met allerlei negatieve gevolgen en straff en bij niet na-
volgen ervan. Dergelijke historisch ontstane passages dienen 
verwijderd te worden in deze geschriften en niet te gebruiken 
door de religieuze voorgangers. Hopelijk is een nieuwe herder 
een mens tussen de mensen.       

mama

In het najaar komen er in het landschapspark enkele 
speelgelegenheden bij voor kinderen. Ook een water-
pomp om mee te spelen. Speciaal voor de kleintjes zijn in 
de krul van de staart van de houten salamander nu al en-
kele grote scheppen zandbakzand gedaan. Spelen maar! 
Een zitbank maakt het compleet. 

Ondertussen gaan de activiteiten van de vrijwilligers van de 
landschapspark-werkgroep gewoon door. De rijpe gerst werd 
door Jan Cremers en Wim Jansen met de hand gemaaid en 
tot schoven gebonden. Deze worden straks onder andere ge-
bruikt als bijvoer voor de dieren in de dierenweide. 
De zonnebloemen bloeien nog prachtig. U mag er voorzichtig 
eentje plukken, maar niet méér, want de bloemen zijn belang-
rijk voor insecten en de zonnebloempitten zijn voor de vogels 
in het najaar. 
Door de droogte hapten er half juli enkele vissen (snoek en 
voorntjes) in de bijna drooggevallen beek naar adem. Ze zijn 
naar een veilige plek overgebracht.
De werkgroep vraagt met nadruk aan hondenbezitters hun 

huisdier in het park aangelijnd te houden. Spelende kinderen 
en loslopende honden gaan niet samen.

Kinderen, kom spelen in het landschapspark! 

Lieke Nabuurs is leerlingmachinist bij Verstegen Grondverzet en 
wist de laadschoppen vol zandbakzand keurig bij de salamander 
af te leveren.



www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthonis.nl 

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

De Dorpsverbindershelpen je graag! 

www.vindfinancieeladvies.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

APK
ONDERHOUD (EV, HYBRIDE EN BRANDSTOF)

VERKOOP (NIEUW EN OCCASIONS)

AUTO ZOEKSERVICE
ADVIES

Sint Anthonis

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl
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ZLTO gaf de pen door aan ANV Sint Tunnis en zo reis ik af naar 
het uiterste puntje van Sint Tunnis waar ik ben uitgenodigd bij de 
familie van Erp. Aan tafel zit ik met Paul Cremers en Willy van Erp, 
twee leden van het zeskoppige bestuur van deze vereniging.

Wanneer is de vereniging ontstaan en waarom?
“ANV Sint Tunnis (Agrarische Natuur Vereniging) is in oktober 
2007 ontstaan”, vertelt Paul. “Vroeger waren de boeren er om 
het landschap te onderhouden, de vereniging is voor een 
deel ontstaan om dit weer terug te brengen. We willen de bio-
diversiteit vergroten door het bevorderen en verbreden van 
de landbouw.”

Waarom word je dan lid van deze vereniging?
“We streven naar meer natuur op boerenland. Dit kan door 
subsidiemogelijkheden waar onze leden gebruik van kunnen 
maken. Daardoor kan ANV Sint Tunnis werk maken van ‘groene 
projecten’ waardoor het buitengebied aantrekkelijker wordt 
voor ondernemer en recreant. Bijvoorbeeld: als een agrariër 
een maisveld bezit, kan hij hier een mooie bloemenrand om-
heen zetten, of een waterpoel aan de rand creëren. Dit zorgt 
voor biodiversiteit. De bloemen trekken bijvoorbeeld bestui-
vers aan als bijen of de poel trekt vogels en andere dieren aan. 
De biodiversiteit zorgt ervoor dat er niks uitsterft. Daarnaast wil 
het oog ook wat. Als je bijvoorbeeld als burger aan het fi etsen 
bent en je ziet een mooie bloemenrand langs het maisveld 
staan, ziet dit er mooier uit en geeft het een extra uitstraling 
aan ons buitengebied”, zegt Willy.

Werken jullie ook samen met andere verenigingen of 
instanties?
“Ja, wij werken bijvoorbeeld samen met en voor de gemeente 
Land van Cuijk en Waterschap Aa en Maas. We hebben bij-
voorbeeld het onderhoud van de Tovensche Beek in beheer. 
Speciaal aan deze opdracht is dat we het maaisel verwerken. 
Door onze korte lijnen tot en naar het gebied - letterlijk en 
fi guurlijk - kunnen we samen met onze leden deze opdracht 
met succes uitvoeren. En we werken samen met de ZLTO. Voor 
de gemeente zaaien we bloemenweides in en onderhouden 
die. En we werken samen aan onderzoeken en experimenten, 
zoals het verwerken van bermmaaisel.”

Organiseren jullie ook nog activiteiten voor jullie leden?
“Twee keer per jaar hebben we een bijeenkomst voor onze le-
den. Hiervoor nodigen we sprekers uit die iets vertellen over 
wat er op dat moment speelt, of over specifi eke dieren zoals 
dassen of vogels. Daarnaast hebben we een nieuwsbrief en or-
ganiseren we excursies naar agrarische bestemmingen. Denk 
aan de Maasheggen of Beerse Overlaat.” 

Wat moeten we nog weten?
“Onze vereniging telt op dit moment rond de vijftig leden. 
Iedereen die affi  niteit heeft met natuur mag en kan lid worden 
van de vereniging. Onze leden hebben allemaal dezelfde be-
leving. Je hoeft dus geen agrariër te zijn om lid te kunnen zijn”, 
zegt Paul.

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij geven de pen door aan het Oellandkoor.”

Eerlijk gezegd ik had nog nooit gehoord van de vereniging. On-
derweg naar huis belde ik enthousiast naar mijn ouders om te 
vertellen wat ik had geleerd en gehoord. ‘10.000 bunder landelijk 
schoon’ luidde de slogan die door de gemeente Sint Anthonis ge-
hanteerd werd. Ik denk zeker dat deze vereniging daar een grote 
bijdrage aan levert. Iets waar we trots op mogen zijn!

Contactgegevens ANV Sint Tunnis
www.anvsinttunnis.nl  |  info@anvsinttunnis.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: ANV Sint Tunnis

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



maak van uw huis een thuis

JOS VAN BEEK KUNST
www.josvanbeekkunst.nl           0485-383571

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandag t/m Vrijdag van 9:00 tot 18:00
Zaterdag van 9:00 tot 17:00

Breestraat 16 A - Sint Anthonis

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

www.kimmynailsenpedicure.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Het is niet bekend of er veel 
branden waren in het 18e 
eeuwse Sint Tunnis, maar 
in 1769 besloten de sche-
penen, Jacob Lemmens en 
Casper Steijmans, dat het 
tijd werd om een ‘brand-
spuite’ aan te schaff en. Ze 
bestelden er een bij meester 
Peter Ewalts (†1800) in Straelen. Deze brandspuit moest even groot 
zijn als die van Boxmeer (zie plaatje). De brandspuit was honderd 
jaar eerder in 1664 in Amsterdam uitgevonden en in 1672 door de 
gebroeders Jan en Nicolaas van der Heyden verbeterd.

Hoe zag de Sint Tunnisse brandspuit eruit?
‘Onze’ spuit zelf is helaas verloren gegaan. Maar uit de voor-
waarden maken we het volgende op: een roodkoperen ketel 
die 3 amen water kon bevatten (zo’n 400 l), gebouwd op een 
‘vast staende sleede waeronder vier spaeck radern’, voorzien 
van ijzerbeslag en met een hoogte van ‘anderhalven voedt’ 
(dus 45-50 cm), een distelboom en draaiwerk, ongetwijfeld 
opdat het geheel door een paard of handmatig kon worden 
voortgetrokken (zie plaatje). De spuit moest worden geleverd

 

met twee lederen ‘darmen’, een van zestig voeten ‘lanck’ (ca 18
meter!) en een van dertig voet. Als ge naar het tweede plaatje 
kijkt: door de lange boom links en rechts met een paar man naar 
beneden te duwen, werd de pomp binnen in het mechanisme in 
werking gesteld. De spuit werd op 28 juli 1773 opgeleverd. 
De kosten waren overigens niet mals: fl  320 Hollandse guldens, 
veel meer dan het budget van het dorp toeliet en de schepenen 
moesten dan ook fl  120 lenen. Maar de bevolking was gelukkig 
veilig!

Rob Ermers, met dank aan Paul Eling
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

Bron: Paul Eling ‘De Brandspuit van Sint Tunnis’ (2020) 
(via heemkundesinttunnis.nl)

De heemkundevereniging over...: De Brandspuite 

Na twee jaar muziekstilte Op de Hoef ging het op de eer-
ste zondag van juli weer los in het Geldersoord aan het 
Sint Patrickspad in Sint Anthonis.

Voor velen, die hem van een ander genre kennen, verras-
send maar evengoed gedurfd was het optreden van Will 
Thijssen met zijn band Stugg. Stevige Nederlandstalige 
rockmuziek met eigen teksten. Werd goed ontvangen en 
was een meer dan waardige festival-opener. Als tweede 
band The Hoofs, de huisband van dit bosfestival. Helaas 
gooide een technisch probleem wat roet in het eten maar 
uiteindelijk kon dit de pret niet drukken. De sfeer zat er na 
Stugg al behoorlijk in en het mooie weer was mede de 
grote animator deze middag. Bij de afsluiter, de Eightball 
Boppers, kon je er al vanuit gaan dat dit een feestje werd. 
Dit had deze band een avond van te voren in Ledeacker al 
bewezen. Ze waren goed ingespeeld. Succes verzekerd. En 
een feestje: dat wérd het. 
Volgend jaar is het officieel de tiende editie. Om deze jubi-
leumeditie extra cachet te geven is er een speciale avond 
voor de jeugd met dj’s. Dus zet maar vast in de agenda van 
2023: 1 en 2 juli: ‘Op De Hoef 10.0’.

Succesvolle negende editie festival Op de Hoef

Nieuwe bezorger voor Trots gezocht
Bezorgster Nadine gaat verhuizen naar Rijkevoort. Wie wil de 
Trots Sint Tunnis eenmaal per maand gaan bezorgen in de 
volgende straten: De Sprenkel, De Taverne en de Deken Mol-
manstraat (route 17, 51 stuks)? Stuur bij interesse of meer infor-
matie een e-mail naar redactie@trotssinttunnis.nl.
Nadine, bedankt voor je inzet en veel plezier in Rijkevoort!



www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

Molenstraat 8  -  Sint Anthonis  -  Tel. 0485 - 381 256  -  www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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Hobbycentrum gaat van start
Vanaf 1 september start het Hobbycentrum Sint Anthonis 
in Oelbroeck. Er is keuze uit diverse activiteiten.
 
De werkgroep heeft de oude studio van Omroep Land van 
Cuijk eigenhandig omgebouwd naar een ruimte voor de vol-
gende hobby’s: aquarellen, glas in lood, kaarten maken, schil-
deren, tekenen, tiffany en glasmozaïek en tenslotte quilten, 
haken en breien. 
Heeft u materialen of gereedschappen die horen bij deze hob-
by’s en wilt u deze aan het hobbycentrum overdragen, neem 
dan even contact op met één van de contactpersonen. 
 
Reparatiewerkplaats (Repair Café)
Ook goed om te weten: er wordt een reparatiewerkplaats op-
gestart. Daar kunt u kleine defecten aan apparatuur, fietsen, 
kleding of textiel laten repareren. Vrijwilligers voeren tegen 
een geringe bijdrage de reparaties uit. 
Ook worden er in de toekomst verschillende workshops ge-
pland. Denk daarbij aan een cursus fotografie, maar ook com-
putercursussen staan hoog op het verlanglijstje. Ook een 
(speciale) kookcursus of een wijnproeverij behoort tot de mo-
gelijkheden. 
 
Aanmelden als deelnemer
Wilt u meedoen of heeft u vragen of interesse, meld u 
dan middels de antwoordstrook hiernaast aan en de  
coördinatoren van het Hobbycentrum Sint Anthonis ne-
men contact met u op. U kunt de antwoordstrook inle-
veren bij de balie van Oelbroek of een e-mail sturen naar  
hobbycentrumsintanthonis@gmail.com. Heeft u zich al eerder 
aangemeld, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen en neemt 
het Hobbycentrum komende tijd contact met u op.
De contactpersonen van het Hobbycentrum Sint An-
thonis zijn Riny Weerts (06-40892059), Jos van de Graaf  
(06-51226785) en Marina Klaassen (06-12144376).

Column  |  Biblioplus

Vakantie
Overal om je heen hoor je mensen elkaar de vraag stellen: 
“Wat ga jij doen met vakantie?” En werkelijk de meest uit-
eenlopende antwoorden krijg je te horen. Jan gaat zeilen 
op de Friese meren, Piet wandelen in Zuid Limburg, Joost 
deltavliegen in Italië. Gail vliegt naar Engeland om te kij-
ken of ze nog wat kan herstellen aan het politieke circus 
daar. En dan al die dapperen die het ervoor over heb-
ben om uren in de rij te staan alvorens in het vliegtuig te 
kunnen stappen om als een Floortje Dessing onbekende  
verten te verkennen.
Ja, je moet er wat voor over hebben om op vakantie te 
kunnen gaan. Maar ben je dan eenmaal, vaak met een 
zucht van verlichting, op de plaats van de bestemming, 
waar snak je dan naar? Naar een exotisch drankje en een 
hapje waar je thuis misschien niet eens naar zou talen. 
Maar we gaan toch op vakantie om bij te komen van ons 
harde werken, om tot rust te komen, al of niet actief of lek-
ker luierend. En hoe doen we dat? U raadt het al: met een 
boek. Het boek dat je vertelt over het land waar je bent 
aangekomen. Het boek dat je leert over de geschiedenis 
van de stad waar je bent neergestreken. Of het boek dat 
je meesleept in een wondere wereld, terwijl je achter in de 
tuin in je luie stoel ligt. Hoe je de vakantie ook gaat bele-
ven: geniet ervan met dat boek bij de hand.

E.V.

Naam:  ...................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................

Telefoon (vast):  ................................................................................

Mobiel:  .................................................................................................

Ik heb interesse in:
	  Tiffany en glasmozaïek
	  Quilten, haken en breien
	  Schilderen
	  Kaarten maken
	  Tekenen
	  Glas in lood
	  Aquarelleren
	  iPad-/computercursus
	  Naaiatelier
	  Repair Café (reparatiewerkplaats)

In Sint Tunnis helpen we elkaar!
Samen Sint Anthonis creëert ontmoetingen en legt verbindingen 
tussen (nieuwe) inwoners, verenigingen, enzovoort. Daardoor 
ontstaan er initiatieven. De dorpsverbinders van Samen Sint 
Anthonis vragen nu aandacht voor de hulpvragen.
Neem daarom eens een kijkje op www.samensintanthonis.nl, 
voor de hulpvragen zie het kopje ‘elkaar helpen’. Hier lees je de 
hulpvragen die nog niet zijn ingevuld. Denk jij: ik heb nog wat 
tijd over en ik wil die ene persoon wel helpen of met iets leuks 
mee gaan doen, reageer dan op het bericht. Wist je dat bijna 
600 inwoners een profiel hebben op Samen Sint Anthonis en 
dat deze website 53.120 unieke bezoekers heeft? Kom erbij, 
schrijf je in en doe actief mee op het online platform.  



TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl www.vindmakelaardij.nl

www.kempenkuppers.nl
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Door Arie Cornelissen

Siem (25) is net terug uit Canada. Zijn zoveelste trip dit jaar 
naar een Formule 1 (F1)-autoracewedstrijd. “Nog een beetje 
last van een jetlag, maar het is heerlijk om dit werk te doen. 
Je ontmoet zóveel mensen. Dat is echt schitterend. Over een 
paar dagen vertrek ik weer naar Engeland, het is fi jn om even 
terug te zijn in Sint Anthonis. Gewoon wat ontspannen met 
familie en vrienden.”
Hij had altijd al zin in een baan waarin ook gereisd kon worden, 
toch rolde Siem met enig toeval in de wereld van de Formule 1
autoraces en moto GP’s. “Een studiegenoot was al oproep-
kracht bij GoHammerhead, hét Nederlandse bedrijf dat zich 
gespecialiseerd heeft in VIP-vervoer in het luxe segment rond-
om evenementen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken, 
gesolliciteerd en al tijdens mijn HBO-studie kon ik er met een 
paar klussen starten.“

Speciale wensen
Inmiddels is Siem een ervaren, vaste kracht en rijdt hij zo’n 20 
weken per jaar klanten en relaties van de grote F1-sponsoren 
in een riante SUV of Mercedes V-klasse van en naar de lucht-
havens, trainingen, races, meet & greets met coureurs, party’s, 
hotels en restaurants. “Servicegerichtheid, omgaan met klan-
ten en comfortabel rijden zijn belangrijke speerpunten bij ons 
werk. Onze opdrachtgevers zijn bijna allemaal grote bedrijven. 
Dus we hebben regelmatig topmanagers en eigenaren van 
internationale concerns in de auto, maar ook wel eens leden 
van een koninklijk huis. Vaak hebben zij speciale wensen. Niet 
alleen over het vervoer of de auto, maar ook waar ze naar toe 
willen.”
Siem en zijn collega’s stellen in overleg met hen een program-
ma voor meerdere dagen samen. “Dat luistert nauw. Alles moet 
kloppen. De presentatie, de kwaliteit, het vervoermiddel, de 
beste routes, het tijdschema. We overleggen veel met lokale 
bedrijven en leveranciers. Sinds enige tijd vervul ik daarin ook 
een coördinerende rol. Mooi om te doen en ook intensief. Het 
zijn vaak dagen van 12 tot 14 uur. Soms is het ook spannend en 
opwindend. Je komt immers niet elke dag in contact met een 
kroonprins uit het Midden-Oosten of een CEO van een groot 
internationaal brandstoff enmerk. Pas had een van hen nog de 
hand gedrukt van Poetin. En laatst vertelde een eigenaar van 
een Engelse voetbalclub dat hij ooit een Nederlandse coach 
had moeten ontslaan. We zien en horen in ons team veel, maar 
vertrouwelijk ermee omgaan is bij ons een vanzelfsprekend-
heid. Ook als ze bijvoorbeeld wel erg los zijn na een avondje 
stappen, haha.”

Top of the bill
Siem heeft al veel van de wereld gezien. Van Azerbeidjan tot 
Mexico en van Amerika tot de Verenigde Arabische Emiraten. 
Overal zag hij de grote F1-races. Dat hij zó betrokken is bij veel 
internationale topevenementen vindt-ie boeiend. Maar de F1 
is daarbinnen zowel voor zijn werkgever als voor Siem zelf top 
of the bill. “Door ons vervoerswerk komen we heel dicht bij de 
F1-coureurs. Af en toe heb je ook een topper in de auto. Zelfs 
voor twee oud-wereldkampioenen en hun bodyguards reed 
ik een rit. Was ik toch wel even zenuwachtig. Al went het snel. 
Het zijn ook maar mensen. En het is ons werk om rustig te blij-
ven in deze hectische en soms chaotische wereld waarin er 
altijd aandacht is voor de sterren. Af en toe heb ik wel leuke 
gesprekken met hen. Hoewel voor coureurs zo’n rit ook ff  een 
moment is om rust te pakken”, weet Siem die vanwege de ver-
trouwelijkheid geen namen mag noemen.
Hij is trots dat hij als gewone jongen uit Sint Tunnis in zo’n 
speciale omgeving vertoeft. Het heeft hem ook veel gebracht. 
“Ik ben zelfverzekerder geworden en heb geleerd wat het is 
om te werken onder druk. Of ik dit werk nog lang blijf doen? 
Voorlopig wel. Al mis ik soms ook het thuis zijn en feestjes van 
vrienden en zo. Maar het is zó’n gave wereld dat ik binnen 
GoHammerhead probeer door te groeien.”

MINSE

“Superchill om een F1-coureur in je auto te hebben”
De topevenementen die veel racesport-liefhebbers op televisie bekijken, ziet Siem Korsten bijna wekelijks in levende 
lijve én van dichtbij. Sinds 2019 begeleidt hij VIP’s naar prestigieuze sportevenementen over de hele wereld. “Toen ik 
een oud-wereldkampioen in de wagen had, was ik wel even zenuwachtig.”

Siem Korsten bij de race in Abu Dhabi: “Het is speciaal om in deze 
race-omgeving de wereld over te reizen.”
Siem Korsten bij de race in Abu Dhabi: “Het is speciaal om in deze 



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kinesiologie, K-pni, Endermologie,
Craniosacraal therapie en

orthomoleculair voedingsadvies

www.leeflijn.nl  |   06 53893583

 

Kinesiologie, K-pni, Endermologie, 
Craniosacraal therapie en 
orthomoleculair voedingsadvies 
www.leeflijn.nl 
0653893583  

Wil je graag recreatief biljarten of handwerken en kaarten ma-
ken en gezellig een kopje koffi  e drinken? Kom dan op woens-
dagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur naar de hobbygroep in 
de ronding van Oelbroeck. Je kunt vrijblijvend komen kijken. 
Terwijl de heren biljarten, zitten de dames te handwerken, 
kaarten te maken en te buurten. De hobbygroep start na de 
vakantie weer op 7 september. Iedereen is van harte welkom.

Trots-sponsor worden of adverteren?
Draag ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en word 
ook Trots-sponsor! Of wilt u uw bedrijf, product of dienst 
met een advertentie onder de aandacht brengen van de 
Sint Tunnisse inwoners? Ook dat kan! 
Kijk op www.trotssinttunnis.nl voor de mogelijkheden 
of stuur een e-mail naar  adverteren@trotssinttunnis.nl, 
dan informeren wij u graag!

Sluit aan bij de hobbygroep

Zonsopkomstwandeling

Elk jaar wandel ik met mijn overbuurman een ‘zonsop-
komstwandeling’ om en nabij de langste dag. Dit jaar heb-
ben we op 22 juni gelopen en daar hebben we op de hei 
deze prachtige foto gemaakt. De foto is gemaakt door 
Remco Oerlemans.

Thomas Vloet

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

Woord van dank

Op 3 juli waren wij 60 jaar getrouwd. Het is een mooie zon-
nige dag geworden. Bedankt voor alle belangstelling en 
felicitaties.

Harry & Bets Nabuurs
kinderen en kleinkinderen
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Door Ronald Korsten

Lis was met GymTunnis gevestigd in de Molenstraat in het pand 
waar voorheen Novy Van Erp zat. De eigenaar had echter aan-
gegeven dat de overeenkomst af zou lopen en dus moest ze 
op zoek naar een andere locatie. Het was voor velen verrassend 
dat dit Autobedrijf Zegers zou worden. André haakt hier op in: 
“Autobedrijven moeten mee met de tijd. Auto’s worden steeds 
vaker via internet gekocht. Bij een grote investering als een aan-
koop van een auto, willen klanten echter vaak toch nog geadvi-
seerd worden. Kies je voor volledig elektrisch, hybride of traditi-
oneel? Dat is best lastig. Ik zie overigens zelf ook zeker toekomst 
in waterstof als brandstofbron. Ik heb me intussen ook volledig 
gespecialiseerd als elektromonteur voor het autobedrijf.”
 
Beleving
“Bij een bezoek aan een autobedrijf vind ik daarnaast beleving 
enorm belangrijk. Een showroom mag ook een trekpleister zijn 
voor andere doeleinden. De sporters van Lis gaan straks koffi  e 
drinken op een aantrekkelijke plek tussen onze auto’s. Natuur-
lijk zien ze dan meteen ook ons aanbod staan. Ook voor de 
klanten die wachten op een reparatie, willen we wat dorpse 
gezelligheid creëren.”
Lis is erg blij met haar stijlvol ingerichte ruimte: “Twee jaar geleden 
overleed mijn vader. Dat was voor mij een moment dat ik stil ging 
staan bij wat ik eigenlijk het liefst zou willen gaan doen. Ik heb 
altijd al veel energie gehad en wilde graag iets voor mezelf gaan 
oppakken en vond het tijd worden voor een eigen bedrijf. Met 
mijn collega’s Gaya en Manuela begeleid ik binnen GymTunnis 
intussen al 150 sporters die hier één of meerdere keren per week 
komen en we hebben nu de ruimte om door te groeien.”

Rooster uitbreiden
“Na de zomervakantie gaan we het rooster uitbreiden: denk 

aan crossfi t en speciale lessen voor zwangeren en recent-
bevallenen. Zo hopen we dat er voor iedere doelgroep binnen 
Sint Anthonis een geschikte les is. We hebben onlangs ook wat 
proefl essen voor kinderen gedraaid. Bij kinderen zie je vaak dat 
ze faalangst hebben. Het mooie van sporten bij ons is dat je 
niet afgerekend wordt op je prestatie. Ieder sport op zijn eigen 
niveau en dat is altijd goed. Na de zomer gaan we met groep-
jes van maximaal tien kinderen starten.”
 
In september willen de energieke ondernemers gezamenlijk 
een open dag gaan organiseren. Ze willen dan graag laten 
zien welke bijdrage ze leveren aan de mobiliteit van ons Sint 
Tunnis.

GymTunnis en Autobedrijf Zegers samen onder één dak

Het was op een ondernemersavond in maart 2021 dat Lis Toonen van GymTunnis en André Zegers van Autobedrijf 
Zegers gewezen werden op de mogelijkheden van samenwerking. Ze besloten er vol voor te gaan.

Fokpaardendag gaat ook dit jaar niet door
De stichting Fokpaardendag Sint Anthonis heeft besloten dat 
de fokpaardendag ook dit jaar niet doorgaat. Er zijn meerdere 
redenen waarom de dag niet georganiseerd wordt. De Brink 
heeft een fantastische herindeling gekregen maar is nu als ter-
rein niet geschikt meer voor de fokpaardendag. Het grasveld 
is kleiner geworden en er is maar een beperkt aantal parkeer-
plaatsen dicht bij het terrein over. De deelnemers willen hun 
paarden en pony’s vlak bij het terrein hebben staan.
Ook heeft de coronacrisis veel impact op de fi nanciële situatie 
gehad. Bovendien is het lastig om een goed en afwisselend 

programma samen te stellen.
De stichting gaat zich de komende tijd beraden of er op een 
nieuwe plek en met een andere invulling nog een toekomst 
is voor de fokpaardendag. Er zijn er al ruim 90 edities van de 
dag geweest en het behoort tot het cultureel erfgoed in Sint 
Anthonis. Als er mensen zijn met ideeën voor een andere in-
vulling neem dan contact op met de stichting. Ook sponso-
ren zijn welkom. Contactpersoon van de stichting is Henk van 
Haren, e-mail: henkvanharen0@gmail.com. 



Waar ben jij Trots op?

In deze rubriek kun jij als creatieveling/verzamelaar laten zien waar je trots op bent. En dat kan van alles zijn, zolang het maar creatief /
origineel is! Waar ben jij trots op? Stuur een foto van jou met je creatie/verzameling, met daarbij een korte toelichting, naar redactie@
trotssinttunnis.nl. Wie weet sta jij volgende keer in deze rubriek!

Trots op... ons draaiorgel
Twintig jaar geleden zijn Antoon en Marietje Arts met hun 
hobby begonnen. Geïnspireerd door het grote kerkorgel dat 
altijd in de gang van hun woning heeft gestaan, bedacht An-
toon om een kleiner orgel te bouwen. Een orgel dat ze mak-
kelijk mee kunnen nemen en kunnen tonen bij verschillende 
evenementen. Met een technische bouwtekening, muzikale 
kennis en vrienden die Antoon verder hebben geholpen, is het 
eindresultaat een prachtig klein draaiorgel geworden, dat ook 
hanteerbaar is en mee te nemen is in de auto. Vele jaren heb-
ben Antoon en Marietje verzorgingshuizen bezocht en spe-
ciale jaarlijkse evenementen bij het Boerenbondmuseum in 
Gemert, het Aspergemuseum in Melderslo en het Openlucht-
museum in Nederweert. Antoon is nu 81 jaar en de laatste ja-
ren staat het orgel trots in de hal van hun woning te pronken. 
Het wordt niet meer gebruikt, maar ze geven nog graag een 
kleine demonstratie en laten allebei zien dat ze het draaien 
nog niet verleerd hebben.
Het draaiorgel is prachtig geschilderd door Marietje en tot op 
de kleinste onderdeeltjes handmatig gemaakt door Antoon. 
Speciale materialen zijn hierbij gebruikt, maar ook eenvoudige 
materialen die bij de bouwmarkt te koop zijn, zitten verwerkt 
in het muziekinstrument. Het instrument is aan vier zijden ver-
sierd met mooie schilderijen van de watermolen uit Oploo, de 

molen uit Oploo, de 
drinkplas en heide in 
de Staatsbossen en de 
Brink van Sint Anthonis. 
Ook de muziekkaar-
ten zijn stuk voor stuk 
handmatig gemaakt 
door Antoon. Muziek 
is op de computer te 
vinden en print hij uit. 
Daarna worden de in-
kepingen in speciaal 
papier geponst door 
middel van een zelfge-
maakt ponsmachine.
Trots is Antoon op het eindresultaat. Door technisch inzicht, 
muzikaal gevoel en een dosis doorzettingsvermogen heeft hij 
het samen met Marietje mogelijk gemaakt om zo’n schitterend 
exemplaar te bouwen en ook te kunnen bedienen. Maar het 
meest trots zijn ze als ze muziek maken in verzorgingshuizen 
en de cliënten met tranen in de ogen luisteren naar de muziek. 
De emotie die het instrument losmaakt is onbeschrijfelijk!

Sint Cecilia presenteert nieuwe dirigent tijdens zomerconcert
Op zondag 17 juli sloten alle orkesten van Muziekvereniging 
Sint Cecilia gezamenlijk het seizoen af met een zomercon-
cert bij de Brinkkiosk in Sint Anthonis. In een afwisselend 
programma werd zowel op als naast de kiosk gemusiceerd. 
Inwoners, familie en vrienden die kwamen luisteren, stonden 
en zaten gezellig rondom de kiosk of op de terrassen van de 
horeca. 
De blokfl uitleerlingen waren als eerste aan de beurt waarna 
het slagwerkorkest het stokje overnam. Van de populaire 
muziek van de slagwerkers ging men over in de luistermu-
ziek van het Brinkorkest. Daarna vervolgde het opleidingsor-
kest het programma. 
Tot slot mocht het blaasorkest het concert afsluiten. Wat een 
mooie plek en ambiance om de nieuwe dirigent Julio Do-
mingo te presenteren! Na drie maanden samen repeteren, 
hebben dirigent en orkest laten horen waar aan gewerkt is. 
De muziekvereniging is trots op de nieuwe dirigent en op 
het mooie concert dat is neergezet! Dirigent Julio Domingo spreekt het publiek toe.
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Gemeente Land van Cuijk
Centraal bezoekadres:
Louis Jansenplein 1, 5431 BV  Cuijk
tel. 0485-854000
Postadres: Postbus 7, 5360 AA  Grave
www.gemeente-landvancuijk.nl

www.samensintanthonis.nl

www.dorpsraadsinttunnis.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880

Afspraak maken bloedafname
www.maasziekenhuispantein.nl
tel. 06-20240544

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

Belangrijke contactgegevens en websites

Servicepagina
Op deze pagina vindt u diverse service-informatie over afvalinzameling en hoe u een melding over de openbare ruimte kunt doen 
bij de gemeente.  Ook vindt u hier diverse belangrijke contactgegevens en websites. Mist u nog iets op deze pagina? Meld dit dan 
aan de redactie via redactie@trotssinttunnis.nl. De redactie bekijkt dan of dit ook kan worden opgenomen op deze pagina.

Afvalkalender LET OP: deze kalender geldt voor alle straten met uitzondering 
van de straten in het buitengebied. Voor de straten Blauw-
straat, Den Hoek, Korte Striep, Lepelstraat (gedeeltelijk), Peelkant 
(gedeeltelijk), Rondveld, Sambeekse Dijk, Steenakker, Stevens-
beekseweg (gedeeltelijk) en Vlagberg geldt een andere route. 
Bekijk hiervoor DeAfvalApp van de gemeente Land van Cuijk.

Afvalkalender via DeAfvalApp
Met DeAfvalApp kunt u op uw smartphone of tablet de af-
valkalender voor uw adres opvragen. Na installatie van de 
App wordt u gevraagd om uw adresgegevens (postcode 
en huisnummer). Nadat u deze heeft opgeslagen, worden 
de juiste ophaalgegevens opgezocht en verschijnt alle voor 
u relevante informatie automatisch op het scherm. DeAf-
valApp is een interactieve app met onder andere een kalen-
der, digitale kaart en notificatiefuncties.

Legenda:

Oud papier inzameling
U kunt uw oud papier tijdens de openingstijden van de winkel 
brengen bij de papiercontainer bij Boerderijwinkel Verdaasdonk 
(Stevensbeekseweg 3a). Muziekvereniging Sint Cecilia - die de 
inzameling regelt - is nog op zoek naar een tweede permanente 
inzamelingslocatie in Sint Anthonis of Ledeacker.

Meldingen via MijnGemeente app
Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een mel-
ding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt 
direct binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opge-
lost. Download de MijnGemeente app via de Google Play Store 
(Android) of AppStore (Apple). 
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Zondag 28 augustus
Zandsevelddag
Rommelmarkt georganiseerd door 
buurtvereniging Zandseveld
Locatie: Zandseveldpad
Tijd: 13.00-17.00 uur
Entree: € 3,00

Ma 29 t/m wo 31 augustus
Bouwweek
Bouwweek voor basisschoolkinderen 
uit Sint Anthonis en Ledeacker
Locatie: Scouting en gildeterrein 
Op de Hoef
Tijd: 10.00-15.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 31 augustus
Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van 
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

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

Ga dan naar samensintanthonis.nl/agenda en meld uw activiteit hier aan.

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend 
van 3 september. Kopij aanleveren kan t/m 20 augustus 
per e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.

Jouw vakantiefoto in de Trots?
Vind je het leuk als ook jouw vakantiefoto afgedrukt wordt in 
de Trots? Dat kan! In of op het water, bij de tent, op het strand 
of op de fi ets. Met bbq op de camping of met een pilsje op 
het terras. Ver weg of dichtbij. Het maakt niet uit. Alles is goed.
De redactie is superbenieuwd naar jullie kiekjes!
In september plaatsen we een collage van de leukste inzen-
dingen in de Trots. En de origineelste inzending krijgt een prijs.

Hoe inzenden?
- Stuur een e-mail met de foto (van goede kwaliteit) naar: 

redactie@trotssinttunnis.nl.
- Vergeet niet jouw naam te vermelden.

43e Zandsevelddag

Comedyhuus begint weer
Zondag 28 augustus houdt buurtvereniging Zandseveld haar 
jaarlijks terugkerende rommelmarkt tijdens de Zandsevelddag. 
De verkoop is van 13.00 tot 17.00 uur op het grote grasveld ach-
ter de Brabantse Bakker aan het Zandseveldpad. Entree is 3 euro 
(graag gepast betalen, kinderen tot 12 jaar gratis). De mooiste 
spullen worden per opbod verkocht. Er zijn goed gesorteerde 
kramen met speelgoed, kleding, boeken, elektra, et cetera. 
Op zaterdag 27 augustus worden bruikbare spullen huis aan 
huis in de kern Sint Anthonis opgehaald. Mensen in het buiten-
gebied mogen zelf spullen komen brengen. De ophaalwagens 
rijden vanaf 9.30 uur. De kosten om resten af te voeren zijn fl ink 
gestegen vandaar dat er geen hout (meubels, et cetera) meer 
wordt opgehaald. Verder haalt de organisatie geen wit- en 
bruingoed, sanitair, chemische stoff en/accu’s, matrassen, kunst-
stof  tuinmeubilair, surfplanken, ski’s/skeelers en zonnebanken 
meer op. Hetzelfde geldt voor kapotte of incomplete spullen. 
De ophaaldienst beoordeelt wat wel of niet mee kan. Tip bij het 
bezoek: zorg voor kleingeld en een draagtas. Inlichtingen: José 
de Kleijnen (06-40659800) of Monique Aben (06-26677052) of 
per e-mail via buurtzandseveld@hotmail.com.

Laat je meenemen in de fascinerende wereld van stand-up 
comedy met aanstormend en gevestigd talent uit binnen- 
en buitenland. Een microfoon, grappen in razend tempo 
en publiek, dat zijn de ingrediënten voor een geweldige 
avond van Comedyhuus Oelbroeck.

Op 9 september (tijd nog niet bekend) start het Comedyhuus 
Oelbroeck met een comedy showcase. Niet vier maar liefst 
acht comedians staan er deze avond op het podium. De line-
up bestaat uit gevestigde comedians, aanstormend talent en 
een MC (master of ceremonie), die nieuwe grappen komen 
vertellen en try-outen. De organisatie is in handen van AOT 
Events. AOT Events organiseert sinds 2009 comedy shows en 
behoort tot één van de grootste comedy-organisaties van Ne-
derland en België.

KBO zoekt bestuursleden
KBO Sint Anthonis, een vereniging voor senioren, zoekt 
een secretaris en een penningmeester. Enkele bestuursle-
den willen/moeten hun functie neerleggen, waardoor er 
vacatures zijn. 
 
De secretaris notuleert bij vergaderingen, stelt samen met de 
voorzitter de agenda samen, verzorgt de correspondentie, en-
zovoorts. Deze vacature is per direct.
De penningmeester werkt met een KBO-programma genaamd 
LeaFin. Dat is een eigen en eenvoudig te bedienen program-
ma. Vacature is met ingang van ongeveer 2023.
Mocht u interesse hebben in één van deze functies en wilt u 
meer informatie hierover, neem dan contact op met Leo van 
Els (penningmeester), telefoon: 06-24466904.


