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‘In heel veel jaren opgebouwd en dan in enkele dagen ge-
sloopt’. In augustus is met de sloop van garage Van de Weem 
een tijdperk geëindigd, maar ook een nieuw tijdperk begon-
nen. Zo gaat dat meestal. Met de afbraak van deze garage 
wordt een begin gemaakt met het nieuwe centrumplan. Wat 
in 2011 op papier begon, gaat nu werkelijk van start. Inclusief 
grootschalige woningbouw waar we al zo lang op hebben ge-
wacht. Dan kan de jeugd in Sint Tunnis blijven, want dat is wat 
iedereen, de jeugd zelf ook, graag wil.

De inloopochtend over de nieuwe Brink was boven verwach-
ting druk en de reacties waren eensluidend. Het moet veiliger 
qua bestrating en verkeer, het moet een betere uitstraling krij-
gen en het moet levendiger. Dus meer activiteiten, meer kan-
sen om elkaar te ontmoeten. Daar is behoefte aan, blijkt ook 
uit een klein onderzoekje dat de dorpsraad heeft gehouden.

De organisatie van het BrinkEvent heeft dat goed begrepen. 
Samen met de horeca organiseerde zij de Brink Brunch (zie de 
foto hierboven), een goed bezochte, goed verzorgde en ge-
zellige happening. Voor herhaling vatbaar, zeker volgend jaar 
als de Brink haar nieuwe uitstraling heeft. De renovatie van de 
Brink zal nu ook snel starten, zodra het terrasseizoen achter de 
rug is wordt een aanvang gemaakt. En ook met de bouw van 
de Kiosk gaan ze aan de slag, weer een mooie groep vrijwil-
ligers die ergens de schouders onder zet. 

‘Het’ gaat nu eindelijk gebeuren en daar ben ik nou Trots op.

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Een nieuw tijdperk is begonnen in Sint Tunnis
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Peter Zuidstraat 7 - 9     Sint Anthonis
T: (0485) 38 19 02    E: info@vanhulstwonen.nl

Haal alles uit één 
kraan: kokend, warm, 
gekoeld en bruisend 
water.

Uw gecertificeerde Quooker dealer voor:
Advies • Verkoop • Installatie • Garantie

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

JAN BERKVENS

Overleden op 15 augustus 2021

Truus van Kempen - Van Haaf

in de leeftijd van 76 jaar

Lezerspost

Trots Sint Tunnis digitaal ontvangen?

Maandelijks wordt de Trots Sint Tunnis gratis huis-aan-huis bij 
alle inwoners van Sint Tunnis bezorgd, tenzij de bewoners dat 
niet willen (de beroemde ‘Nee/Nee’-stickers). Maar wat als u de 
Trots toch wilt lezen of ontvangen? Dan zijn er verschillende 
mogelijkheden. Lees ‘m bijvoorbeeld vanaf de website van de 
dorpsraad (www.dorpsraadsinttunnis.nl) of neem hem mee bij 
de Jan Linders of de Dorpshop.
Woont u niet (meer) in Sint Tunnis of wilt u de Trots toch le-
zen, dan kunt u vanaf nu de Trots Sint Tunnis ook digitaal ont-
vangen. Stuur daarvoor even een verzoekje naar redactie@
trotssinttunnis.nl, dan wordt uw e-mailadres opgenomen in 
ons mailbestand. U krijgt de Trots dan het eerste weekend van 
de maand digitaal toegestuurd. 



Toen toenmalig voorzitter Jan van Raaij hem vroeg om lid 
te worden, moest hij er nog even over nadenken, maar hij 
heeft er geen spijt van gehad. Mark: “Van begin af aan was de 
dorpsraad een gezellige club mensen, die ondanks hun di-
versiteit en verschillende achtergronden altijd heel open en 
fi jn discussieerden met elkaar. De dorpsraad bleef altijd eens-
gezind en enthousiast.” In de eerste jaren was Mark betrokken 
bij de totstandkoming van het landschapspark ‘op ‘t Hoog-
veld’ en het gemeentelijke beleid voor vrijkomende agrari-
sche bestemmingen. In de latere jaren was hij een tijdlang 
vicevoorzitter. Een groot hoogtepunt blijft volgens Mark toch 
die nieuwjaarsreceptie, die de dorpsraad nog veel bekender 
heeft gemaakt in het dorp. Nu Mark stopt, komt er meer tijd 
voor zijn boerderij en de familie. De dorpsraad bedankt Mark 
hartelijk voor alle tijd en moeite die hij in de afgelopen jaren 
in de dorpsraad stak. 
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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, 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 uit-
gave 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

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Na acht jaar is het voor een dorpsraadslid klaar. Zo ook voor Mark van Erp, die deze zomer zijn termijn ziet a� open. Al 
sinds 2013 is Mark betrokken bij de dorpsraad. Mark was vanwege zijn agrarische achtergrond specialist als het ging om 
het buitengebied en de agrarische sector. 

Mark van Erp stopt bij de dorpsraad: ‘In overleg was alles mogelijk’ 

Mark van Erp wordt door voorzitter Jos van Duren bedankt voor 
zijn inzet voor Dorpsraad Sint Tunnis.

Kom samen soepen
In de week van ‘Eén tegen de eenzaamheid’ organiseren KBO 
Sint Anthonis, Sociom en Mooiland een gezellige ontmoe-
tingsmiddag waarbij de deelnemers samen gaan soepen. On-
der het genot van een kopje soep ontmoet u andere inwoners 
uit Sint Anthonis. U bent van harte welkom op woensdag 6 ok-
tober van 14.00 tot 16.00 uur bij De Hoefse Hut, St. Patrickpad 5 
in Sint Anthonis. U kunt zowel binnen als buiten terecht. Neem 
uw eigen soepkom of -bord en lepel mee, dan staat de soep 
voor u klaar! Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.
Uiteraard wordt rekening gehouden met de maatregelen 
rondom het coronavirus 
en wordt deze activiteit 
georganiseerd volgens de 
dan geldende richtlijnen 
van het RIVM. U kunt zich 
aanmelden voor deze 
middag door vóór 20 sep-
tember een brie� e met 
uw naam in de brievenbus 
te doen bij Maria Brandts, 
Meester Sprenkelsstraat 
25 in Sint Anthonis of 
een e-mail te sturen naar 
kbo.sintanthonis@gmail.
com.

 

Je hoeft 
niet blind 
te zijn  
om niks  
te zien 



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-tekstenvorm.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
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Riene had zich voorbereid op dit gesprek omdat ze aandacht 
wilde vragen voor een aantal projecten waar ze zich, samen met 
anderen, voor inzet en waarvoor ze op zoek zijn naar vrijwilligers. 
Het was dan ook een hele verrassing dat haar gesprekspartners 
niet alleen kwamen voor een interview, maar ook bloemen en 
de welverdiende ‘Trots op... duim’ meebrachten. 

Riene is heel actief als vrijwilliger in 
Sint Anthonis. Zo organiseert zij in 
de bibliotheek ‘Vrouwen voor elkaar’: 
Ontmoeting voor vrouwen met een migratieachtergrond. 
Daarnaast leidt ze de groepsgesprekken ‘Samenspraak’ in Zorg-
centrum Op ‘t Hoogveld. Bij Hospice de Cocon wordt Riene in-
geschakeld als er gasten en/of familieleden zijn die behoefte 
hebben aan een persoonlijk gesprek. Daarnaast verzorgt zij de 
intervisie van de vrijwilligers en de vormingscursussen voor 
nieuwe vrijwilligers. Binnen Dagbesteding Tante Sjaan vin-
den, onder leiding van Riene, groepsgesprekken plaats. Aan 
de hand van het televisieprogramma ‘De verwondering’ orga-
niseert Riene samen met anderen ongeveer zes keer per jaar 
bijeenkomsten in Oelbroeck. Ook organiseert zij ongeveer vier 
keer per jaar Taizé-vieringen. Een aantal van deze activiteiten 
hebben door corona helaas stilgelegen, vertelde Riene, maar 
worden nu langzaamaan weer opgestart. Voor enkele activitei-
ten is Riene op zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen, 
maar ook vragen over haar activiteiten en  bijeenkomsten kun-
nen via de mail gesteld worden: rienelomme@kpnmail.nl. 

Sint Tunnis is Trots op: Riene Lomme

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’.  

Maak het oplichters niet te makkelijk!
Oplichters zijn van alle tijden en ze worden steeds slimmer. Ze 
verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te 
lichten. Ook corona heeft weer nieuwe methodes opgeleverd. 
Helaas zijn ouderen vaak het doelwit van deze oplichters.
Daarom hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de 
politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(het CCV) en zes ouderenorganisaties de handen ineen gesla-
gen om voorlichting te geven over de verschillende metho-

des van deze oplichters. Een gewaarschuwd mens telt immers 
voor twee! Met deze brochure willen zij u graag inzicht geven 
in de verschillende methodes en geven zij tips om dergelijke 
oplichting te voorkomen. Want laten we het deze oplichters 
niet te gemakkelijk maken. 
Voor geïnteresseerden ligt deze gratis brochure vol met infor-
matie en tips klaar in de hal van het gemeentehuis.

Zeer succesvolle eerste editie van de Brink Brunch
De eerste editie van de Brink Brunch was zeer succesvol. 
Met een mooie opkomst en gelukkig toch nog een beetje 
zon was het een zeer geslaagde bijeenkomst.

Vanwege de beperkingen als gevolg van corona hebben velen 
elkaar lang niet of minder kunnen zien. Door een brunch te or-
ganiseren konden de inwoners elkaar weer zien en gezellig, op 
gepaste afstand, bijpraten. Deze Brink Brunch was het resultaat 

van een wens die afgelopen december in de wensboom opge-
hangen werd. BrinkEvent heeft de plaatselijke horecazaken be-
naderd en opnieuw vonden zij elkaar in goede samenwerking. 
Dankzij de horecazaken ‘t Cafeetje, 3 Burgemeesters en Friends 
en de samenwerking met het BrinkEvent team hebben vele 
mensen lekker gegeten en bijgepraat. Wie weet was dit de start 
van een jaarlijkse traditie!



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

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

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

www.kempenkuppers.nl
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Column  

De haas is het haasje
De ochtendnevel hing als een voorbode van de naderende 
herfst laag over de groene velden en de grashalmen van het 
gazon waren met talrijke dauwdruppels bedekt. Er hingen zelfs 
� jne spinnenweefsels als waslijnen over de grassprieten met 
daaraan hangend vele dauwdruppels die door de opkomende 
zon prachtig werden gekleurd tot regenboogkleurige pareltjes 
waar de hele lhbti-gemeenschap trots op zou kunnen zijn. Van 
een nabijgelegen veld kwam voorzichtig een haas aangehup-
peld. Soms even zittend om zich heen kijkend en draaiend met 
zijn oren om een eventueel verdacht geluid op te vangen. Maar 
deze ochtendstilte was overweldigend en zij, het bleek een moer 
gelet op de ruime buik met overdadig vel van de dracht en niet 
meer nodige melkklieren, huppelde verder het gazon van de 
tuin op. Vlot daarna kwam een jong haasje met een duidelijk 

zichtbare lichtere haarkleur waarbij het haar minder gestroom-
lijnd was als dat van de voedster en met kroezelig donshaar.
Ongetwijfeld haar jong en waarschijnlijk nog een late worp van 
augustus. Al knabbelend kwamen ze steeds dichterbij en bij de 
moer liepen er twee lichtere haarstreepjes vanaf de oren via de 
wenkbrauwen boven de ogen over de snuit naar de neus. Het 
jong was al duidelijk in de puberteit, hoefde niet meer bij de 
voedster te drinken en moest zijn eigen voedsel  op het gazon 
bijeen knabbelen. Daarbij had de puber waarschijnlijk genoeg 
van het droge gras en begon met zijn voorpoten in het gras te 
krabben. Daar ging mijn Wimbledongazon, maar ik tolereerde 
deze uitspatting van het puberhaasje en verzoende me met 
het streekeigen Staatsbossengazon. Even ging het jong zitten, 
veegde beide voorpoten over elkaar en boog zijn kop op de zo-
juist ontblote vochtige wortelslierten. Even wat anders dan de 
grassprieten of klaverblaadjes. Het bleef bij deze bescheiden po-
ging, terwijl moeder rustig verder knabbelde. Dit alles speelde 
zich op ongeveer drie meter van me af. Een dag later vertelde ik 
dit fantastisch schouwspel aan een kennis. Hij antwoordde dat 
hij ook een haas gezien had en zelfs op 30 centimeter van hem 
vandaan, mooi goudbruin van kleur, omringd door geurrijke 
jus, bedekt met laurierblad en jeneverbessen en hij had heerlijk 
genoten. Dat was toch duidelijk een ander verhaal.                            

mama

Nieuwe kampvuurkuil voor Scouting Sint Patrick

Op 17 juli hebben de leden van Scouting Sint Patrick een 
nieuwe kampvuurkuil in gebruik genomen. Deze nieuwe 
kuil is ook volledig verantwoord en veilig voor jeugdige 
kinderen en kinderen met een beperking.

Omdat natuur, ecologie en outdoor activiteiten binnen de 
spelactiviteiten van Scouting Sint Patrick centraal staan, spelen 
veel van de activiteiten zich rondom het kampvuur af. De be-
staande kampvuurkuil was echter niet ingericht voor jeugdige 
kinderen en al helemaal niet voor kinderen met een beperking. 
Het idee om dit te veranderen zodat de club er verantwoord 
en veilig gebruik van kan maken, was geboren. Piet van der 
Burgt en Henk Lange  - beiden lid van stichting Old Grand Dad 
(www.oldgranddad.nl) - hebben dit initiatief omarmd en heb-
ben gezorgd voor een fi nanciële bijdrage vanuit de stichting.
Door deze fi nanciële bijdrage en  de hulp van vele vrijwilligers 
is de kampvuurkuil aangepast en voorzien van een soort van 
tribune. Kinderen kunnen één voor één onder begeleiding van 
de leiding dichter bij het vuur komen, mocht dat voor de acti-
viteit nodig zijn. Ook zorgt de afscheiding rond de kuil voor het 
tegenhouden van de wind zodat de scoutingorganisatie ook 
bij slechtere weersomstandigheden activiteiten buiten kan la-
ten plaatsvinden.
Tijdens het Blauwe Vogel-kamp op zaterdag 17 juli is, onder 

toeziend oog van Piet van der Burgt en Henk Lange, met alle 
Blauwe Vogels de kampvuurkuil in gebruik genomen. Beide 
heren en een afvaardiging van de ‘werkgroep’ mochten het ap-
plaus van de enthousiaste Blauwe Vogels in ontvangst nemen, 
waarna er op een veilige manier marshmallows geroosterd 
werden.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Buurtvereniging de Leugenstert gaf de pen door aan Stichting 
Sint Anthonis Hart Veilig. Aan tafel zit ik met Jos Daverveld, 
Wilma Derks en Anny Jordans. Ze hebben zich duidelijk voorbe-
reid op dit gesprek. Riëtte Laarakkers heeft een en ander al op 
papier gezet, wat ik goed kon gebruiken bij het uitschrijven van 
het interview. 

Wanneer en waarom is Stichting Sint Anthonis Hart Veilig 
opgericht?
“We zijn opgericht in 2007”, vertelt Jos. “Vanuit de gemeente 
werden er zeven AED’s aangekocht, deze werden geschon-
ken aan de dorpsraden van elk dorp. Onze stichting heeft het 
bij- en onderhouden van deze AED’s op zich genomen. Het 
doel is om in de gemeente de hartveiligheid te verhogen. Dit 
doen we zowel organisatorisch - ‘6 minuten zones’ onderhou-
den, zorg voor materialen en onderhoud - als informerend, bij-
voorbeeld door de cursussen. We doen de controles van AED’s 
- die 24/7 openbaar zijn en waarvan wij de batterijen en elek-
troden vervangen - en onderhouden contact met hun eigena-
ren. We attenderen zoveel mogelijk mensen op HartslagNu en 
verzorgen de opleidings- en herhalingscursussen reanimatie 
en het bedienen van een AED. De stichting draait op negen 
vrijwilligers, elk kerkdorp heeft een vast aanspreekpunt’.”

Waarom is het volgen van een cursus zo belangrijk?
“Elke seconde telt bij een levensbedreigende situatie. Het kun-
nen bedienen van een AED-apparaat zou technische gezien 
door iedereen gedaan kunnen worden. In feite vertelt het ap-
paraat wat je moet doen. Toch wijst de praktijk uit dat wanneer 
je geoefend hebt je sneller in actie komt omdat je al weet hoe 
het apparaat werkt. Gezien elke seconde telt kan dit cruciaal 
zijn. Daarnaast leer je in de cursus ook veel meer. Vroegtijdi-
ge herkenning, alarmering, reanimatie en defi brillatie kan de 
overlevingskans met tientallen procenten doen toenemen, tot 
ruim 70%.”

Wat moet je kunnen om je aan te melden voor de cursus?
“Niks”, zegt Wilma. “Iedere inwoner van de gemeente of zelfs 
mensen die betrokken zijn bij onze gemeente kunnen zich via 
onze website aanmelden voor een opleiding of herhalingscur-
sus reanimatie. De kosten voor de opleiding bedragen € 15,-  
per persoon en voor de herhalingscursus € 7,50 per persoon.” 
Anny vult aan dat de herhalingslessen enorm belangrijk zijn 
om de vaardigheden te behouden.

Hoe belangrijk is het dat zo-
veel mogelijk mensen een 
AED apparaat kunnen be-
dienen?
“We hebben de laatste maan-
den in Sint Tunnis helaas te 
maken gehad met een aantal 
reanimaties. Doordat steeds 
meer mensen zich aanmelden 
bij HartslagNu kan er sneller 
gehandeld worden. Gemid-
deld is de eerste ambulance 
pas na 10 á 15 minuten na 
alarmeren ter plaatse, terwijl 
de eerste minuten cruciaal 
zijn. Ook na een reanimatie is 
het heel fi jn en van belang dat 
er nog nagepraat kan worden 
met de vrijwilligers die zijn op-
geroepen. Ook deze nazorg 
verrichten wij.”
 
Wat moeten wij nog weten?
“Wij zijn heel blij dat we de 
pen hebben gekregen en uit 
kunnen en mogen leggen 
waar Sint Anthonis Hartveilig 
voor staat. We hopen dat na 
het lezen van dit interview het aantal burgerhulpverleners 
vergroot wordt. Kunnen reanimeren en een AED bedienen is 
tenslotte van levensbelang!”

Aan wie geven jullie de pen door?
“We geven de pen door aan Duvaria.”

Zelf heb ik vanuit mijn werk de cursus gevolgd en sta ik ingeschre-
ven op HartslagNu. De laatste maanden inderdaad een paar keer 
een oproep voor reanimatie gehad. Hoe eng ik het ook vind om ter 
plaatse te gaan, ik ben oprecht blij dat ik weet hoe ik moet hande-
len. Stel: je redt met je handelingen een mensenleven? Hoe trots 
mag en kun je dan zijn!

Contactgegevens Stichting Sint Anthonis Hart Veilig
www.sintanthonishartveilig.nl • info@sintanthonishartveilig.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Stichting Sint Anthonis Hart Veilig

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. 



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

• GR AFISCH ONT WERP    • I LLUSTR ATIES

• DRUKWERK    • CRE ATIE VE CADE AU TJES

MIKS® | Karin van de Wardt
Grotestraat 36  |  5841 AB  Oploo
www.dejuistemiks.nl
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Een bekend toponiem van Sint Tunnis is de Donderslagsche 
Heide en gelukkig is goed bekend waar dit gebied ligt. Als ge 
den Bosweg volgt, ligt de Donderslagse Heide vanaf halver-
wege aan de rechtse kant, ruim voor den Heksenboom. Zie het 
kaartje uit 1860. Op het kaartje hebben we nummer C 54 uit de 
advertentie gemarkeerd. Heide betekent overigens niet zozeer 
hei, maar weidegebied.
Maar waarom heet het daar Donderslagse Heide? De beteke-
nis van toponiemen is vaak raadselachtig. Andere vindplaat-
sen kunnen soms helpen. Zo komen we bijvoorbeeld op de 
Donderslagsche Heide in de buurt van Genk in Belgisch Lim-
burg. Op de Donderslagsche Heide daar werd in 1648 een veld-
slag gevoerd waarbij veel burgers omkwamen. Ongetwijfeld 
met luid muskettengeknal. Maar op ónze Donderslagse Heide 
werd nooit een oorlog uitgevochten, dus dat kan het niet zijn.
Een gebiedsnaam ontstaat vaak doordat er op die plaats iets 
gebeurt of aan de hand is. Donderslagen zullen de mensen 
eeuwenlang veel angst hebben ingeboezemd, omdat men niet 
wist waardoor ze werden veroorzaakt. Soms kwamen ze uit de 
heldere hemel. Donderslagen konden het vee doen verschrikken 
en, erger, inslaan en branden veroorzaken in de hooizolder.
Donderslagen kunnen plaatselijk voorkomen doordat de 
grond sneller opwarmt dan elders, waardoor de lucht erboven 

opstijgt en wolken vormt. Deze gevormde wolken koelen snel 
af en ontladen zich met een klap en een licht� its. Was dat bij 
onze Donderslagsche Heide vaker het geval dan elders?

Met dank aan Johan Peters.

Rob Ermers en Harry Peeters, werkgroep Toponiemen,
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem

De heemkundevereniging over...: 
De Donderslagsche Heide

Sint Tunnisse Golfdag op de 
golfbaan in Geijsteren 

Alweer voor de zestiende keer op rij, vindt op zaterdag 
11 september op de golfbaan in Geijsteren de Sint Tun-
nisse Golfdag plaats. Dé sportieve krachtmeting waarin 
gestreden wordt om de felbegeerde wisselbeker en an-
dere leuke prijzen.

Deelname staat open voor alle golfers van 21 jaar of ouder, 
woonachtig in de gemeente Sint Anthonis en in het bezit van 
GVB of baanpermissie. Ook golfers die voorheen jaren in één 
van de mooie dorpen van de gemeente hebben gewoond en 
daarmee nog steeds nauwe banden hebben, kunnen deelne-
men.
De gezellige golfdag kent de laatste jaren zo’n veertig deel-
nemers en wordt natuurlijk afgesloten met de welverdiende 
drankjes en een heerlijke barbecue.
Door de organisatie worden golfers jaarlijks uitgenodigd. 
Mocht je golfen, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, 
neem dan gerust even contact op door een e-mail te sturen 
naar sinttunnissegolfdag@gmail.com.

Eindelijk weer een Week van de 
Goede Doelen in Sint Anthonis

Na een uitstel van anderhalf jaar is het eindelijk weer 
mogelijk de Week van de Goed Doelen Sint Anthonis te 
organiseren. Waren eerder de coronamaatregelen zo-
danig dat het niet verantwoord was een huis-aan-huis 
collecte te houden, na de persconferentie van vrijdag 13 
augustus is er gelukkig meer mogelijk. 

Ruim 125 collectanten zullen op woensdag 8 september een 
brief afgeven bij alle huizen in het dorp Sint Anthonis met 
het verzoek daarin - indien mogelijk - te doneren voor de 
CBF-goedgekeurde doelen die op de ingesloten lijst vermeld 
staan.
Maandag 13 september worden de ingevulde enveloppen 
weer opgehaald. Mocht de collectant voor een gesloten 
deur staan, dan probeert hij of zij het dinsdag 14 september 
nog een keer. Alle collectanten zijn in het bezit van een le-
gitimatiebewijs, waar uiteraard naar gevraagd mag worden.
Week van de Goede Doelen Sint Anthonis, u doet toch ook 
mee?!



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
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Door Henny Lenkens

In tegenstelling tot de stedelijke gebieden, waar de woning-
markt oververhit is, omschrijft Martin van Staveren van MVS Ma-
kelaardij de vraag naar koopwoningen in Sint Anthonis als ‘ge-
zond groot’. Een wachtlijst kent zijn bedrijf niet, maar woningen 
tot 400.000 euro gaan vlot van de hand.  Ook Elly Wintjes, die in 
Sint Anthonis haar makelaarskantoor heeft, onderschrijft dat de 
tekst ‘verkocht’ snel over het bord ‘te koop’ kan worden geplakt. 
Ook duurdere woningen zijn in trek. “Met name bij mensen uit 
de Randstad, zeker als het een bijzonder pand of bijzondere lo-
catie is. Ja, dit is ongekend.”
Net als in veel andere dorpen maken ook in Sint Anthonis de vrij-
staande woningen ongeveer de helft uit van het verkoopaanbod. 
De rest bestaat vooral uit 2-onder-1-kappers, maar ook uit hoek- 
en tussenwoningen. Van Staveren en Wintjes bieden ze doorlo-
pend aan, zoals te zien is op de NVM-site Funda. “Vooral woningen 
die ‘helemaal af’ zijn, zijn erg in trek. Want verbouwen is duur om-
dat de materiaalkosten fl ink zijn opgelopen”, aldus Van Staveren.

Sentiment verbeterd
In 2015, toen ook Nederland uit de fi nanciële crisis kroop, wer-
den er in Sint Anthonis 21 woningen verkocht, tegen 57 wonin-
gen in 2020. “De huizen bleven lang te koop staan, het senti-
ment was veel slechter dan nu”, stelt Van Staveren. De opleving 
is volgens de makelaar op de eerste plaats te danken aan de 
lage rente (nu 1,5% tegen 3,0% in 2015). Andere ‘aanjagers’ zijn 
de vrijstelling van overdrachtsbelasting (tot 35 jaar en 4 ton) en 
de ‘jubelton’ (schenkingsmogelijkheid). 
Na de kredietcrisis, die in 2014 voorzichtig afl iep, bleef de peri-
ode tussen de bekendmaking en de verkoop van een woning in 
Sint Anthonis jarenlang schommelen rond 300 dagen. “Minder 
courante woningen bleven soms heel lang staan.”, vertelt Wint-
jes. Vanaf 2016 begon de koopwoningmarkt op te krabbelen, 
in 2019 werd er een enorme versnelling in gang gezet. “Tegen-
woordig verkopen wij een woning gemiddeld al na 20 tot 40 
dagen”, vertelt Elly Wintjes. Dit geldt ook voor de objecten die 
collega Van Staveren aanbiedt.

Prijsstijging relatief
Van de kopers van een woning in Sint Anthonis komt tweeder-

de deel uit de regio Land van Cuijk, de rest vooral uit stedelijke 
gebieden als Nijmegen en Eindhoven. Enerzijds vanwege de 
landelijke omgeving met de bossen en mooie fi etspaden, maar 
ook vanwege de goede ontsluiting via de A73 en A50. “Dat hier 
bij alle huizen al glasvezel ligt is ook een argument. Dat maakt 
een verhuizing naar hier aantrekkelijk voor thuiswerkers”, legt 
Van Staveren uit.
Sinds 2015 is in Sint Anthonis de gemiddelde verkoopprijs van 
een woning met 40 procent gestegen. De verhoging moet vol-
gens Van Staveren worden genuanceerd omdat in de voorlig-
gende periode van recessie (2008-2014) de prijzen juist met 30 
procent waren gedaald. Wintjes: “Inderdaad, het prijspeil van vo-
rig jaar lag niet zoveel boven de top in 2008. Sinds vorig jaar zit 
de prijs natuurlijk wel stevig in de lift.”
Kon de koper van een woning in 2015 bij een transactie nog ste-
vig afdingen op de vraagprijs, dat ligt tegenwoordig bij de po-
pulaire woningtypen in de prijsklasse tot 400.000 euro anders. 
Volgens de beide makelaars wordt anno 2021 in 20 tot 30 pro-
cent van de gevallen de vraagprijs overboden. Of het plafond in 
de prijsstijging is bereikt, dat weten de makelaars niet. “Maar als 
dit verder doorzet, raakt ook hier de marktsituatie overspannen”, 
aldus Elly Wintjes.

In de serie ‘Wonen in Sint Anthonis’ belicht Trots Sint Tunnis veel aspecten van het wonen in ons dorp, zoals een huis kopen, huren, bouwen en 
verbouwen. Aan het woord komen gemeentelijke projectleiders, makelaars en verhuurders. In deze a� evering spreken Elly Wintjes en Martin van 
Staveren, twee van de circa tien makelaars die objecten aanbieden in Sint Anthonis, over de meer dan levendige verkoopmarkt van woningen.

Wonen in Sint Anthonis - Deel 3

Woningen tot 400.000 euro vaak binnen één maand verkocht

Net als in andere dorpen in de regio worden ook in Sint Anthonis woningen vlot verkocht. Stond een woning nog niet zo 
lang geleden gemiddeld bijna één jaar te koop, momenteel ligt dat eerder bij één maand. Vorig jaar kregen 60 wonin-
gen in het dorp een nieuwe eigenaar, drie keer zoveel als de 20 verkopen in 2015. De makelaars Martin van Staveren en 
Elly Wintjes laten hun licht schijnen over de plaatselijke woningmarkt.

Ook in Sint Anthonis staat de tekst ‘verkocht’ snel bij een koopwoning.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl

www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthonis.nl 

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

De Dorpsverbindershelpen je graag! 

www.vindfinancieeladvies.nl

Stevensbeekseweg 4A     5845 ER Sint Anthonis     T. 0485  - 32 52 59    M. 06 - 13 06 70 41
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Training valpreventie ouderen
Fysiotherapie Ronald Korsten gaat 20 september weer star-
ten met een valpreventietraining voor ouderen. Het Vallen 
Verleden Tijd-programma is een groepstraining voor maxi-
maal tien personen.

Het programma bestaat uit een hindernisbaan, spelvormen 
en valtraining. Het zijn tien bijeenkomsten van 1,5 uur, twee 
maal per week. Binnen de fysiotherapiepraktijk hebben Lieke 
van der Vecht en Marieke Brandts een opleiding gevolgd om 
deze training te mogen geven. Leerzaam, maar zeker ook erg 
leuk om te doen!
De cursus wordt gegeven in de sporthal van Sint Anthonis. 
Heeft u interesse, kijk dan even op www.fysioronaldkorsten.nl 
of stel uw vragen via e-mail (info@fysioronaldkorsten.nl), tele-
foon (0485-382307) of bij de receptie van de praktijk.

Column  |  Biblioplus

Grootletterboek
Wat is het toch jammer als het lezen naarmate je ouder 
wordt vaak belemmerd wordt door die verhipte kleine let-
ters. Kijk je uit naar de nieuwste bestseller, blijkt dat die wel 
in héél kleine lettertjes is gedrukt. En als dan de bril of de 
leesloep ook niet meer helpt dan kun je twee dingen doen, 
zuchten en met de handen over elkaar gaan zitten wach-
ten tot er misschien iets leuks op tv komt of een beetje mop-
peren op die ogen die je bij het leesplezier in de steek laten. 
Maar waarom mopperen als er grootletterboeken zijn!
Jawel, heus, er zijn boeken met niet direct koeien van let-
ters, maar met letters die groter zijn dan normaal. Speci-
aal voor die lezers die moeite hebben met die priegel let-
tertjes. Natuurlijk zijn die boeken dikker dan de standaard 
uitgave, want de tekst mag geen geweld aangedaan 
worden. Soms wordt het aantal pagina’s zo groot dat het 
boek bijna niet meer te tillen is. Of wordt de inhoud zelfs 
verdeeld over een eerste en een tweede deel. 
Wat het assortiment betreft: daarin is keus voor iedereen. 
Denk niet dat het � utromannetjes zijn die je in één avond 
uitleest. Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld familieromans, his-
torische romans, thrillers, ja zelfs Isabel Allende en Anna 
Enquist vind je ertussen. Was je niet op de hoogte van deze 
grootletterboeken? Loop dan de bieb eens binnen, er gaat 
een wereld voor je open!

E.V.

Groen Licht voor Woongemeenschap de Binnentuin in Stevensbeek

Op het voormalige Lactaria-terrein in Stevensbeek komt een 
woongemeenschap. Voor geïnteresseerden zijn er nog wo-
ningen te koop.

Lactaria werd meer dan een eeuw geleden gebouwd als mo-
delboerderij. Tientallen jaren werden de gebouwen ook als 
klooster gebruikt. Voor woongemeenschap de Binnentuin 
komen er drie schuurvormige woongebouwen, verwijzend 
naar de oorspronkelijke functie van deze plek. Er komen twaalf 
koopwoningen en twaalf beneden- en bovenappartemen-
ten. De ruimte die ontstaat tussen het kloostergebouw en de 
drie woongebouwen wordt tevens de naam van de woonge-
meenschap: de Binnentuin.
Volgens plan kunnen de woningen in de herfst van 2022 op-
geleverd worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
vorming van een stabiele groep leden van de vereniging. 
Op www.binnentuin-hofl indebeek.nl zijn in woord en beeld 
alle informatie en contactmogelijkheden te vinden.

Op het voormalige Lactaria-terrein wordt een woongemeenschap 
gerealiseerd: de Binnentuin.



Zondag 5 september organiseert de TOS haar Herfstveld-
toertocht in de bossen van Sint Anthonis, met het ‘Extra 
Goed Geregeld’ keurmerk van de NTFU.

Er is een mooi en uitdagend parcours uitgezet over onverharde 
paden en wegen in de bosrijke omgeving van Sint Anthonis 
en Oploo. Het parcours is geschikt voor de geoefende en voor 
de beginnende mountainbiker. Natuurlijk zijn de veldrijders en 
bezitters van de fat bikes ook van harte welkom. Deelnemers 

hebben de keuze 35 of 50 kilometer te fi etsen. Het inschrijf-
geld bedraagt € 4,00 voor NTFU-leden en € 5,00 voor niet-le-
den. Deelnemers tot en met 15 jaar mogen gratis deelnemen. 
Onderweg is er een pauzeplaats, waar deelnemers gratis drin-
ken en een versnapering kunnen krijgen.

Maatregelen vanwege corona
Schrijf je van tevoren in: zo hoef je geen formulieren in te vul-
len of te wachten in de rij. Bij de inschrijftafel hoef je niet meer 

Trots-sponsor 
worden of 
adverteren?

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

Contact
Dhr. Ben Fransen
M  06 - 13 93 16 59
E   info@Oelbroeck.nl

MFA OELBROECK
ZOEKT COÖRDINATOR

(M/V) voor 30 uur per week

Word jij onze nieuwe coördinator 
van multifunctionele accommodatie 
Oelbroeck in Sint Anthonis? Oelbroeck 
wordt op dit moment volledig verbouwd 
en verwacht vanaf 1 nov. de nieuwe ac-
commodatie in gebruik te nemen. Vanaf 
1 januari 2022 wordt Oelbroeck een 
volledig zelfstandige organisatie, waar 
iedereen terecht kan op het gebied van 
ontmoeting, educatie, cultuur, opvang, 

sport en beweging, ontspanning en vor-
men van dienstverlening. Wij hebben de 
afgelopen jaren samen met alle gebrui-
kers gewerkt aan een volledig vernieuwd 
dienstverleningsconcept: klantvriendelijk 
en zoeken naar mogelijkheden conform 
de “ja” cultuur. Oelbroeck moet er voor 
alle inwoners van Sint Anthonis zijn en de 
ontmoetingsplek zijn waar je graag naar 
toe gaat.

WAT IS DE INHOUD VAN JOUW
FUNCTIE?
- Het dienstverleningsconcept vertalen in   
 een toekomstbestendig duurzaam   
 Oelbroeck als bijdrage aan de sociale   
 samenhang en leefbaarheid in Sint Anthonis.
- Zorgen voor een financieel gezonde   
 bedrijfsvoering.
- Zorgen voor verbinding met en tussen het  
 onderwijs, de bibliotheek, kunst,   
 cultuur, welzijn, sport enz. om een optimale   
 synergie/samenwerking te bewerkstelligen.

WAT VRAGEN WE VAN JOU ALS 
PERSOON?
- Je bent een enthousiaste people manager  
 en netwerker 
- Je hebt affiniteit met de brede doelstelling  
 van Oelbroeck en in het bijzonder met   
 theater, kunst, cultuur, educatie, sport en   
 kennisoverdracht

- Je bent een teamspeler
- Je hebt gevoel voor het leiden van een   
 organisatie en een gezonde bedrijfsvoering  
 met inbegrip van de horecafunctie
- Je bent bereid om op onregelmatige tijden  
 te werken
- Je beschikt over een HBO niveau

HONORERING
De functie is gewaardeerd op functieschaal 
7 van de Horeca CAO. De hoogte van de 
inschaling is afhankelijk van je opleiding en 
ervaring. 

De gesprekken zullen plaatsvinden in de 
week van 19 tot 23 juli.
De gesprekken zullen plaatsvinden in de 
week van 20 tot 24 september.

Je kunt je motivatiebrief en 

CV vóór 15 september mailen

16

met contant geld te betalen, 
waarmee je handcontact ver-
mijdt. 
Als je in het bezit bent van een 
Scan & Go-pas, gebruik deze 
dan ook. Daarmee voorkom je 
dat je in de rij moet staan voor 
de inschrijftafel.
Douchen is helaas niet mogelijk.

De start en de finish is bij Blok-
hut de Hoefse Hut, St. Patrick-
pad 5 in Sint Anthonis. Starten 
kan van 8.30 tot 10.00 uur. Er 
is een bewaakte fietsenstalling 
aanwezig. Na de tocht is er vol-
doende gelegenheid om wat 
na te kletsen en iets te drinken 
en te eten. Ook kan bij de blok-
hut na afloop de fiets worden 
afgespoten.

TOS Herfstveldtoertocht: met de MTB door de bossen van Sint Anthonis
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Jan en Bernadette zijn supertrots, met twee potentiële bedrijfs-
opvolgers. Zoon Jan jr heeft onlangs een garagebedrijf in El-
sendorp overgenomen en per 1 januari aanstaande komt zoon 
André in de zaak. Hij zal Autobedrijf Zegers voortzetten, met de 
vertrouwde klantenkennis, service en het nodige vakmanschap. 
Want in de autobranche is stilstaan achteruit gaan. De techni-
sche ontwikkelingen staan niet stil. “Er is een enorme verschui-
ving gaande van mechanisch naar elektronisch” zegt Jan. “Met 
de overname door André kunnen we er wel weer 40 jaar tegen, 
André is helemaal toegerust op de ontwikkelingen in de markt.” 
Daarover zal hij Sint Tunnis nog informeren als het zover is.
“Wat ik het meest ga missen? Ongetwijfeld het klantcontact, 
de dorpse sfeer en het vertrouwen dat wij altijd van de klan-
ten hebben gekregen. Onze werkplaats heeft een soort sociale 
functie, ik weet dat onze klanten graag hier komen. En wij op 
onze beurt willen de klanten nooit teleurstellen. Ik blijf nog wel 
inzetbaar als André of Jan mij nodig hebben, maar mijn vertrou-
wen in hen is groot.” 

Autobedrijf Zegers: Jan draagt de sleutel over aan André  
Al meer dan 40 jaar een begrip in Sint Tunnis: Autobedrijf Zegers, in de volksmond gewoon Jan Zegers genaamd. Het 
autobedrijf is een niet-merk gebonden garage met een heel breed en trouw klantenbestand. “Dat komt door onze 
kennis van de markt en onze servicegerichtheid”. Jan Zegers staat al 43 jaar klaar voor de klanten, die gaan altijd voor. 
Bernadette beaamt dat: het hele gezin is met de garage opgegroeid.  

Mooie zomerkampen voor Scouting Sint Patrick
Moe, tevreden, voldaan. De zomerkampen zitten er helaas 
weer op. Dertig vrijwilligers van Scouting Sint Patrick heb-
ben een week geïnvesteerd om met andermans kinderen 
op kamp te gaan en te zorgen voor een uitdagende, relaxte, 
intensieve week. 

De Bevers hebben met het thema ‘pretpark’ zich prima vermaakt 
rondom de eigen blokhut en het kamp afgesloten in een heus 
pretpark.
De Blauwe Vogels hebben zichzelf en de leiding verbaasd in een 
zeskamp. Er is hard gewerkt aan het blauwe vogelnest (voor op 
de fraaie poort) en aan een prachtig insectenhotel dat in de ‘fruit 
boggert’ wordt geplaatst. 
De Welpen hebben in Expedition Robinson hun kamp in Over-
loon overleefd. Na deze uitdagende opdrachten hebben ze ook 
een kabouterdorp gebouwd.
De Scouts hebben in Heeze voldoende uitdagingen in het survi-
vallen (met uiteindelijk waterdichte tenten) en hiken gehad. Ook 
de stemrondes rondom het kampvuur over de beste prestaties 
van de dag waren telkens spannend. 
De Explorers konden helaas niet met het openbaar vervoer rei-
zen, dus hebben ze dankbaar gebruik gemaakt van de door au-
tobedrijf Zegers beschikbaar gestelde buurtbus. In Luxemburg 

zijn de outdoor en pioniervaardigheden in teamverband weer 
verstevigd.
De Roverscouts zijn op het moment van schrijven nog onderweg 
naar de Ardennen. Hen kennende zal de uitdaging en gezellig-
heid geen probleem zijn. Voor uitgebreide kampverhalen kunt u 
terecht op de Facebookpagina van Scouting Sint Patrick. 

De Bevers van Scouting Sint Patrick rond het kampvuur.
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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

Belangrijke contactgegevens en websites

De KBO: een vitale club met 65 levensjaren

Door Ronald Korsten

Piet is voorzitter van de KBO, de Katholieke Bond van Oude-
ren. En dit jaar wordt er een bescheiden feest georganiseerd 
vanwege het 65-jarig bestaan. “In 1956 werd een gezamenlijk 
uitstapje georganiseerd door de Boerinnenbond en de Boe-
renbond naar een dierentuin. Dat was zo’n succes dat men 
vond dat er een vervolg aan moest worden gegeven. Mensen 
kregen geleidelijk wat meer vrije tijd en er ontstond een be-
hoefte bij de ouderen om elkaar vaker te ontmoeten. Daarop 
werd KBO Sint Anthonis in dat jaar gestart. Aanvankelijk was 
dat overigens vooral kaarten en keuvelen,” lacht Piet. 
Mensen mogen in principe vanaf hun vijftigste al lid worden 
van de KBO. “In de praktijk hebben we echter vooral veel leden 
van boven de 70. Toch vinden we dat jammer. Ik denk dat er 
ook bij jongere mensen een behoefte is om gezamenlijke ac-
tiviteiten op te zetten. Niet iedereen heeft een groot sociaal 
netwerk.”
KBO Sint Anthonis is overigens een niet te onderschatten ver-
eniging qua grootte. Bij het 50-jarig jubileum werd een top 
bereikt van liefst 600 leden. Momenteel zijn dat er nog steeds 
tegen de 500! Iedere maand wordt een eigen nieuwsbrief uit-
gegeven en de activiteiten variëren van excursies naar bedrij-
ven en vliegbasis De Peel tot een meerdaagse vakantie, maan-
delijkse fi etstochten en natuurlijk de wellicht meer bekende 
activiteiten als biljarten, kaarten, handwerken, koersballen en 
jeu de boules. “Eigenlijk zouden we ook graag een knutsel-
ruimte in willen richten. We zijn in gesprek hierover met Oel-
broeck.”
Piet vervolgt: “De uitdagingen voor de komende jaren liggen 

onder andere in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In de 
huidige gemeenten verschilt het beleid voor wat betreft de 
subsidies die aan ouderenorganisaties worden gegeven. Ook 
de naam die we hebben kan wat wrijving geven: hoe katholiek 
zijn we nog en schrikt ‘Ouderen’ niet te veel af? En er zijn KBO’s 
met een teruglopend leden- of bestuursbestand. Misschien 
worden er enkele samengevoegd?”
Daar zal Piet niet meer over gaan. Met zijn vrouw Johanna past 
hij regelmatig op bij de vijf kleinkinderen. Daarnaast rijdt hij 
buurtbus, wandelt en fi etst hij graag, zingt hij bij het koor en is 
hij lid van de bridgeclub. Maar de activiteiten bij de KBO zal hij 
beslist ook blijven volgen.

Na drie termijnen van drie jaar vond Piet van Sambeek het mooi geweest. Het werd tijd dat er een nieuwe voorzitter aan 
zou treden. Corona gooide echter roet in het eten maar nu, anderhalf jaar verder, gaat het dan toch gebeuren. Wie zijn 
opvolger gaat worden, is echter nog geheim want eerst moeten de leden binnenkort hun goedkeuring geven.

Piet van Sambeek legt binnenkort de KBO-voorzittershamer neer.
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Zondag 5 september

Herfstveldtoertocht
TOS organiseert veldtoertocht van 
35 of 50 km door de bossen
Startlocatie: Blokhut St. Patrickpad
Starttijd: tussen 8.30 en 10.00 uur
Deelname: € 5,00

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

Zaterdag 11 september

Sint Tunnisse Golfdag
Deelname mogelijk voor alle golfers 
woonachtig in de gemeente
Locatie: Golfbaan in Geijsteren

Zondag 12 september

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

Zaterdag 25 september

Food Tour
Foodtruck: geniet van lekkere hap-
jes en praat mee over het Land van 
Cuijk
Locatie: De Brink
Aanvang: 13.30-15.30 uur
Info: www.goeileven.nl

Woensdag 6 oktober

Kom Samen Soepen
gezelllige samen soep eten, geor-
ganiseerd door KBO Sint Anthonis, 
Sociom en Mooiland
Locatie: Blokhut St. Patrickpad
Aanvang: 14.00-16.00 uur
Entree: gratis

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

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

Stuur dan een e-mail naar redactie@trotssinttunnis.nl

Hulp via TONK-regeling verlengd tot 1 oktober

Inwoners die het door de coronacrisis � nancieel lastig 
hebben, kunnen via de TONK-regeling hulp krijgen. De 
regeling is verlengd van 1 juli tot 1 oktober.

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is er 
voor iedereen die door corona minder inkomen heeft en daar-
door niet alle privé-lasten kan betalen. Denk hierbij aan huur 

of hypotheek, maar ook andere vaste lasten zoals gas, water en 
licht of verzekeringen. De hoogte van de tegemoetkoming is 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
U kunt de TONK aanvragen via de website van de gemeente 
Boxmeer: www.boxmeer.nl/tonk. Hier vindt u ook alle voor-
waarden van deze regeling.

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

Inspiratiebijeenkomst: Ondernemen met aandacht voor CO2

Ieder jaar organiseert de gemeente Sint Anthonis een 
aantal inspiratiebijeenkomsten over actuele thema’s 
in de agrarische sector. De volgende (digitale) bijeen-
komst op donderdag 9 september staat in het teken 
van CO2. 

Waarom is aandacht voor CO2 belangrijk in de agrarische sec-
tor? Welke onderdelen in het agrarisch bedrijf dragen bij aan 
meer of minder CO2? En hoe kan CO2 binnen het agrarisch 
bedrijf van toegevoegde waarde zijn? Deze en andere vragen 
worden beantwoord tijdens de bijeenkomst op 9 september 

van 20.00 tot 21.30 uur. Ook zullen enkele agrarische onder-
nemers vertellen over inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Meer informatie en aanmelden
Ga voor meer informatie en om aan te melden naar www.
sintanthonis.nl/ondernemenmetCO2. Nadat u zich heeft 
aangemeld, krijgt u een e-mail met een link naar de digitale 
bijeenkomst. Had u zich al aangemeld voor de geannuleerde 
bijeenkomst op 13 juli? Dan ontvangt u de mail met link auto-
matisch. 


