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Mijn geboortehuis stond aan de Breestraat, niet ver van ’t Hert 
en de Brink. Wat ik mij van de kermis herinner, is het enorme 
aantal fi etsen dat voor ‘ons’ huis stond. Het leek in mijn bele-
ving een beetje op de foto van de Pinksterfeesten die op pa-
gina 5 staat: fi etsen zover het oog reikte. 

Dat is verleden tijd, tenminste wat de Sint Tunnisse kermis be-
treft. De kermis is niet langer rendabel en exploitanten klagen 
al jaren over teruglopende bezoekersaantallen en omzet. De 
meeste dorpen in het Land van Cuijk kampen met dit pro-
bleem en zijn op zoek naar een nieuwe invulling. In deze Trots 
leest u van onze plannen voor een vernieuwde kermis.

Inmiddels nadert de Kiosk haar voltooiing en worden de 
plannen over de herbestemming van het gemeentehuis ook 

steeds duidelijker. Waarschijnlijk kunnen we in de volgende 
Trots deze wat beter uit de doeken laten doen en op de jaar-
vergadering van onze dorpsraad zelfs uitgebreid laten presen-
teren. De uitverkoren projectontwikkelaars zijn (oud)inwoners 
van Sint Tunnis die hun plannen - als ware het hun droom - 
presenteerden. Indrukwekkende plannen, stuk voor stuk goed 
voor ons dorp. 
Zo wordt aan alle kanten gewerkt aan de Brink, het kloppend 
hart van ons dorp. 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Trots. 
 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Er wordt aan alle kanten gewerkt aan de Brink



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

U heeft het wellicht al gezien: op de brink in Sint Anthonis 
is met medewerking van een grote groep vrijwilligers en 
� nanciële ondersteuning van de gemeente een prachtige 
(muziek)kiosk gerealiseerd. En nu is het tijd voor de ope-
ning, of beter gezegd het openingsspektakel.

Eenieder is hiervoor uitgenodigd op vrijdag 8 juli vanaf 18.30 
uur. Na een muzikale ouverture door het Brinkorkest zal een 
lokaal bekend staande ceremoniemeester met assistent op 
ludieke wijze de totstandkomingsgeschiedenis van de kiosk 
belichten, waarna burgemeester Hillenaar de formele opening 
verricht. Hierna haalt het Sint Antoniusgilde op toepasselijke 
wijze de pastoor op bij de pastorie voor de noodzakelijke in-
wijding van de kiosk. 
En dan, zo rond 19.15 uur, een verrassingsoptreden van Mu-
ziekvereniging Sint Cecilia. Het mag nog niet worden verklapt, 
maar hierbij gebeurt iets heel ongebruikelijks, nog nooit ver-
toond in Sint Tunnis. Na dit spektakel het volgende hoogte-
punt: muziek van het lokaal wereldberoemde Metropeelorkest 
mét zang van lokale artiesten. En dit alles onder begeleiding 
van Hauptkapellmeister Marc Thijssen. 
Vervolgens gaan oude tijden herleven bij de muziek van ter 
plaatse bekende DJ’s van weleer als Paul Sommers, Christan 
van Gelder en Henri Pennings (alias ‘keutje’). Vergeet uw zak-
doek niet bij al deze melancholie.
Maar daarna wordt de blik gericht op de toekomst: nieuwe tij-
den breken aan, ook voor de brink. Het slotstuk van de avond 

wordt daarom verzorgd door DJ’s uit de huidige generatie, 
vanaf 22.30 uur eerst Martijn Goossens en daarna ‘young and 
wild’ Bas van de Heuvel. Zet daarom 8 juli alvast in uw agenda. 
Op naar een wederom bruisende Brink! Binnenkort volgt infor-
matie over het zomerprogramma bij de kiosk.

Openingsspektakel Brinkkiosk Sint Anthonis 

 

(te)veel  
(stik)stof 
tot  
nadenken  
hebben!!! 

Zonnebloemloterij van start
De landelijke lotenverkoop van De Zonnebloem is ge-
start. De afdeling Sint Anthonis gaat in juli langs de 
deuren met de lotenboekjes.
 
Voor 2 euro koopt u een lot en maakt u lokale activiteiten 
mede mogelijk. Bovendien steunt u de landelijke projecten 
van de Zonnebloem. Die zorgen er onder andere voor dat 
in heel Nederland de Zonnebloem-rolstoelauto te huur is 
en dat musea, attractieparken, theaters en voetbalstadions 
toegankelijker worden voor mensen in een rolstoel of scoot-
mobiel. Met de opbrengst van de jaarlijkse loterij geeft de 
Zonnebloem mensen met een lichamelijke beperking iets 
om naar uit te kijken: een 
vrijwilliger die op bezoek 
komt, samen een dagje 
uit of een mooie vakan-
tie.
Met uw deelname aan 
de loterij maakt u kans 
op een prijs uit het uit-
gebreide prijzenpakket. 
Er zijn geldprijzen te 
winnen, maar ook prij-
zen in natura. De trek-
king vindt plaats op 10 
oktober 2022. 



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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De duim van de maand juli gaat naar Christan van Gel-
der. Christan is in het dagelijkse werkzame leven pro-
grammabegeleider bij het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA). En in zijn vrije tijd werkt deze creatieve vrijwilliger zowel 
voor als achter de schermen. De meeste inwoners kennen Christan als vaste ca-
meraman van Omroep Land van Cuijk. Regelmatig is hij op pad om opnames te 
maken van gebeurtenissen in ons dorp. Bovendien is hij één van de vier leden 
van het cabaret ‘Iets van NIKS’, lokaal wereldberoemd vanwege hun optreden 
op 1 januari bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de dorpsraad. En onlangs nog te 
bewonderen bij de heropening van Oelbroeck.
Daarnaast organiseert hij al jaren het festival ‘Op de Hoef’ waar lokale artiesten 
zich belangeloos inzetten om geld op te halen voor baanbrekend hersentumor-
onderzoek (lees meer hierover op www.ventoux3.org). 
Eerder al was Christan actief in het bestuur van het Internationale Pinkstertoer-
nooi. Eerst verantwoordelijk voor de catering, later voor het entertainment. En 
tenslotte laat hij zich regelmatig strikken voor het maken van ‘liefdadigheids-
muziek’: onbetaalde muzikale klusjes die als fondsenwerving weer goed zijn 
voor diverse goede doelen.
Dorpsraad Sint Tunnis hoopt dat Christan dit goede werk nog jaren voor Sint 
Tunnis kan en wil verrichten!

Sint Tunnis is Trots op: Christan van Gelder

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’.  

Kom jij mee bouwen in de jungle?

Tim Timmer is terecht gekomen in de jungle en roept alle kin-
deren (basisschoolleeftijd) uit Sint Anthonis en Ledeacker op 
om mee te komen bouwen tijdens de bouwweek. Op 29, 30 
en 31 augustus van 10.00 tot 15.00 uur op het terrein bij de 
blokhut van Scouting Sint Patrick waan je je drie dagen lang in 
de jungle. De organisatie heeft al heel veel hout, spijkers en verf 
verzameld, leuke activiteiten bedacht en heeft er ontzettend 
veel zin in. Wil je mee komen bouwen? Dan is dit de laatste 
kans om je aan te melden want op 10 juli sluit de inschrijving! 

Jos van Duren verwees er in het voorwoord op de voorpagina van 
deze Trots al naar: ‘Fietsen zover het oog reikte’. Dat was het beeld 
afgelopen Pinksteren tijdens de Pinksterfeesten naast de feesttent. 
Het was op sportpark De Laan na twee jaar afwezigheid door cor-
na weer ‘ouderwets’ druk en gezellig!

Pinksterfeesten ‘ouderwets’ druk

 

 

 

 

 

  

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Tim Timmer en ik hou van dingen maken. 

Op avontuur gaan en mensen helpen doe ik graag. Dit deel ik dan 
via FACEBOOK, INSTAGRAM, TROTS en het 
LEKERSNIEUWS.  

Het liefst eet ik pannenkoeken, pizza, pasta en friet. 
De hele dag door timmer en zaag ik van alles aan elkaar. 

Wat ik in de zomervakantie ga doen? Dat is nog niet bekend. Maar 
29-30 en 31 augustus 2022 ben ik bij de bouwweek in Sint 
Anthonis en Ledeacker. Kom jij dan ook? 

Je hebt je nog niet opgegeven? Je weet niet hoe?  

Doe het dan via deze qr code

 
Ik vind het leuk als je mij volgt op FACEBOOK, INSTAGRAM, 
SAMEN SINT ANTHONIS, TROTS en LEKERSNIEUWS.  



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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Column  

Schapen op de hei, koeien in de wei

Sint Tunnis is van oorsprong een agrarisch dorp waar men tot 
ongeveer WO II een aantal koeien, wat varkens, een toom kip-
pen en sommige boeren een paard hadden. Sinds 1900 was 
het boerenbedrijf al veranderd: mest werd aangevuld met 
kunstmest en er kwam een ontwikkeling van landbouwma-
chines. Vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen 
grote veranderingen. Er kwamen agrarische bedrijven in run-
deren, varkens en kippen en elk ook weer met speci� eke speci-
alisatie. Dat leidde tot problemen op het gebied van melkover-
schot, boterberg, mestproblemen, ammoniakuitstoot en nu 
tot de grote stikstofcrisis, waar overigens de agrarische sector 
niet alleen de schuldige is. Denk aan de luchtvaart waarbij te-
gen belachelijk lage prijzen vliegreizen gemaakt worden met 
een grote uitstoot van verontreinigende sto� en. De stikstof-
problematiek wordt op dit moment vooral op de agrarische 
sector toegespitst en dat leidt tot vreemde voorstellen. Zo wil 

men de koeien niet meer vrij in de wei laten grazen maar meer 
in de stal houden en in beperkte mate laten weiden volgens 
een systeem waarbij weibewijzen noodzakelijk en verplicht 
worden. Dat zijn vergunningsplichten voor het beweiden van 
het vee. Terug naar Sint Tunnis... Veronderstel dat de schapen 
niet meer op de hei mogen lopen want hun mest verrijkt de 
arme zandgrond die juist nodig is voor de groei van heide. 
Onlangs nog een gezellig schaapscheerdersfeest gehad en 
dat zou dan niet meer mogelijk zijn. Wat dan? Kunstschapen 
op de heide die tijdens een Kunstdorp in Sint Tunnis werden 
getoond en waarvan een foto op de voorkant van het voor-
tre� elijke boek ‘Houdoe Sint Anthonis’ prijkt. Wel een kunst-
zinnige kleurencompositie van blauwe schapen met paarse 
heide. En de koeien? Mogelijk heeft agrariër Marcel H. aan 
de Noordkant al een vooruitziende blik gehad: hij heeft drie 
kunstkoeien al enkele jaren in zijn weide staan. Eén daarvan 
ligt al jaren. Rondom een boom heeft hij een bank gemaakt en 
daar kan in de toekomst van een nostalgisch landelijk tafereel 
genoten worden en zelfs ’s avonds bij het licht van een roman-
tische schemerlamp. Deze kunstkoeien zijn niet verwekt met 
kunstmatige inseminatie maar met een nieuwe K.I., namelijk 
kunstzinnige inspiratie. De kunstmest, de kunstschapen, de 
kunstkoeien en de vernieuwde K.I. zullen de term ‘Kunstdorp 
Sint Anthonis’ een nieuwe dimensie geven.         

mama

Mantelzorger? Vraag de vergoeding van 100 euro aan!
De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een 
attentie van € 100,- aan mantelzorgers. Ben jij mantel-
zorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via 
www.mvplein.nl. Aanvragen kan  tot 15 december 2022.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorg is vaak geen 
keuze. Het overkomt je wanneer een dierbare extra zorg nodig 
heeft. We hopen onder meer via deze attentie iets terug te kun-
nen doen voor onze mantelzorgers, want ze hebben het meer 
dan verdiend.” Wanneer kom je in aanmerking voor de mantel-
zorgwaardering?
- Je bent 18 jaar of ouder.
- Het gaat om langdurige zorg: langer dan drie maanden en mi-

nimaal acht uur per week (gemiddeld).
- Per zorgvrager kan één mantelzorger de waardering ontvangen.
- Een mantelzorger kan maximaal twee waarderingen ontvan-

gen.
- De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in 

de gemeente Land van Cuijk.
- Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je ontvangt hier-

voor geen persoonlijk bericht.
Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis op-

Er is nog plaats in de ‘leesclub’
In september 2022 gaat vanuit de bibliotheek een tweede 
Leesclub van start. In deze club is nog plaats voor nieuwe 
mensen.
 
Wat doet de leesclub? In één seizoen worden zeven boeken 
gelezen, telkens met een tussenpauze van zes weken. Na die 
zes weken komen de deelnemers bij elkaar en bespreken ze 
wat ze van het boek vinden. Ervaring leert dat de meest uit-
eenlopende meningen naar voren worden gebracht. Je hoeft 
geen lid te zijn van de bieb om lid te worden van de leesclub. 
De kosten zijn € 3,50 per boek, die aan het eind van het seizoen 
betaald dienen te worden. Ben je geïnteresseerd, loop tijdens 
de openingsuren even binnen bij de bibliotheek in Oelbroeck. 
Daar weten ze je meer te vertellen en kun je je ook aanmelden.

groeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen 
een waardering aanvragen. Hier gaat het om een geldbedrag van 
€ 30,- waarbij de bovenstaande criteria niet gelden.  



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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KBO Sint Anthonis gaf de pen door aan de ZLTO en dus ga ik op 
bezoek bij Rob Wientjes, voorzitter van de afdeling Land van Cuijk 
van deze vereniging.

Wat betekent ZLTO en hoe is de vereniging tot stand 
gekomen?
“ZLTO is de afkorting van Zuidelijke Land- en Tuinbouw Or-
ganisatie, de vereniging stamt af van de nu 125 jaar geleden 
opgerichte NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond). 
Deze werd opgericht om levensomstandigheden en perspec-
tieven van boeren en boerinnen te verbeteren. En daar staan 
wij als ZLTO nog steeds voor”, zegt Rob.

Waarom wordt men lid van deze vereniging?
“De vereniging is van en voor boeren, om hun belangen te 
behartigen, nu maar ook zeker in de toekomst. Daarnaast is 
het sociale aspect belangrijk. De ZLTO kan je helpen en advi-
seren bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername, zodat de zaken 
zowel zakelijk maar ook privé goed geregeld worden. Als je 
hulp nodig hebt kan de organisatie je helpen. Maar we orga-
niseren ook activiteiten voor onze leden. Zoals info-avonden, 
lezingen, familiedagen of oudere-ledendagen waarbij we een 
boer gaan bezoeken in zijn bedrijf. Onze vereniging telt over 
het Land van Cuijk ongeveer 700 leden. ZLTO Land van Cuijk 
wil graag betrokken zijn bij haar leden. Daarom hebben wij 
in elk dorp een dorpsvertegenwoordiger. De dorpsvertegen-
woordigers hebben oog voor de sociale omstandigheden van 
de ZLTO-leden, zoals ziekte, ongeval, overnameproblemen, 
sociale problemen, overlijden, huwelijk en geboortes. En dat 
vinden wij heel belangrijk.”

Werken jullie ook samen met andere verenigingen?
“Ja, wij werken samen met Boer Bewust en ANV Agrarische 
Natuur Vereniging Sint Anthonis. We hebben bijvoorbeeld 
samen de kerstroute georganiseerd en zijn nu bezig met de 
zomerroute. Een route waarbij de burger langs de boeren 
gaat. PR is voor ons erg belangrijk. Vooral in de media wor-
den we vaak veroordeeld. Wij vinden het juist belangrijk ons 
goed te profi leren en proberen dus ook om op een positieve 
manier de burger ons verhaal te vertellen. Over bijvoorbeeld 
een gerecht. Hoe komt het tot stand? Want dat begint toch 
echt bij de boeren.”

Wat moeten we nog weten?
“De passie die onze leden hebben voor hun werk c.q. beroep is 
heel erg hoog. Ze laten dit ook heel erg graag zien. Hoe wordt 
het voedsel geproduceerd? Wat komt er bij kijken? Wat heb 
je ervoor nodig? Wil je dit een keer zien met eigen ogen, dan 
ben je van harte welkom op de bedrijven van onze leden. Je 
bent bij deze van harte uitgenodigd om contact met ons op 
te nemen. Wellicht leuk als activiteit in combinatie met een 
familie- of bedrijfsuitje!” 

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij werken vaak samen met ANV Agrarische Natuur Vereni-
ging Sint Anthonis. Ook deze vereniging is erg belangrijk, van-
daar dat we de pen graag aan hen door willen geven.”

Terug naar huis rijdend, sta ik er ineens bij stil. Die koe grazend in de 
wei is wel diegene die ervoor zorgt dat ik mijn boterham met kaas 
elke dag kan eten. De laatste tijd zie je vaak de slogan ‘Trots op de 
boeren’. Ik denk dat dat ook iets is waar we trots op mogen zijn. 
Zonder hen had ik tenslotte niet mijn boterham elke dag.

Contactgegevens ZLTO Land van Cuijk
www.zlto.nl  |  zltolandvancuijk@zlto.nl

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: ZLTO Land van Cuijk

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. 

De ZLTO Land van Cuijk organiseert diverse activiteiten.



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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In 1773 melden zich de volwassen kinderen van wijlen schepen 
Eb Hendrickx (†1750, van de Noordkant) bij de schepenen. Ze 
willen het erfdeel van hun broer Seger Ebben (1709) verdelen. 
Seger is al dertig jaar vermist nadat hij naar ‘Indien’ was ‘afge-
vaaren’ en ze denken dat hij dood is (zie plaatje).

Hoe kom je als 18e eeuwse jongeman uit Sint Tunnis op een 
schip dat afvaart naar ‘Indien’? Met de VOC natuurlijk! De 
VOC heeft een zeer dubieuze rol gespeeld in de kolonisatie en 
onderdrukking van mensen in Azië. Maar destijds was ze een 
aantrekkelijke werkgever voor avonturiers. De archieven van 
de VOC zijn tegenwoordig digitaal prima toegankelijk.

En ja, daar vond ik Seger: hij is in 1739 (hij was toen 30) als 
‘corporael’, beveiliger in Hoorn aangemonsterd op het schip De 
Ho� wegen (zie plaatje). De Ho� wegen was een ‘� uit’ van 40 
meter lang en 5,5 meter breed en kon 200 ton vracht vervoe-
ren. Onder kapitein Pottebakker voer ze in januari 1739 uit en 
kwam op 26 september aan in Batavia.

Wat Seger daar gedaan heeft is onbekend. Na verder zoekwerk 
vond ik een zekere Seeger Ebbens als ‘gecommitteerde’, vracht-
inspecteur, in de haven Cochin, Malabar, in India (zie plaatje). 
Uit zijn VOC-registratie blijkt dat hij in augustus 1741 vanuit 
Cochin met een ‘inlants vaartuijg’ is vertrokken (zie plaatje).

Wat zullen vader Eb Hendrickx en zijn broers en zusters be-
zorgd zijn geweest.

Rob Ermers
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

De heemkundevereniging over...: 
De Sint Tunnisse Indiëganger 

Jouw vakantiefoto ook in de Trots?
Vind je het leuk als ook jouw vakantiefoto afgedrukt wordt in 
de Trots? Dat kan! Er is maar één voorwaarde: op de foto moet 
het dorpsblad Trots Sint Tunnis te zien zijn: in je hand of han-
gend aan je tent. In of op het water, op het strand of op de 
fi ets. Ver weg of dichtbij. Het maakt niet uit. Alles is goed. De 
redactie is superbenieuwd naar jullie kiekjes!
In september wordt een collage van de leukste inzendingen in 
de Trots geplaatst. 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.
- Zorg ervoor dat op de foto de Trots Sint Tunnis te zien is.

Verkoop gemeentehuis: meer informatie over de plannen volgt!
Tijdens het maken van deze Trots werd bekend welke ont-
wikkelaar het gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Sint Anthonis gekocht heeft en verder gaat ontwikkelen. 
Omdat op dit moment nog de nodige formele zaken moe-

ten worden geregeld, heeft de redactie besloten om, zodra 
die formaliteiten achter de rug zijn, meer over het proces en 
de plannen te publiceren. Meer informatie volgt dus zo spoe-
dig mogelijk!



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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Programma in ‘kermis-weekend’ 
vol nieuwe activiteiten!

Er is al veel gezegd over het wegvallen van de kermis in Sint 
Tunnis, maar enige uitleg daarover is hier wel op zijn plaats. 
Kortweg komt het erop neer dat de interesse in en de winstge-
vendheid van de kermis onder druk stonden. Voor de exploi-
tanten is het niet aantrekkelijk om op de Brink te staan. Daarom 
heeft Dorpsraad Sint Tunnis met verschillende partijen samen-
gewerkt aan een nieuw concept dat dit jaar wordt uitgepro-
beerd. De dorpsraad probeert voor elk wat wils te bieden.  
Alle activiteiten op een rij:
 
Vrijdag 8 juli
 
Opening Brinkkiosk
Op vrijdag vindt de offi  ciële opening van de Brinkkiosk plaats. 
De daarbij behorende festiviteiten zijn in handen van dezelfde 
groep vrijwilligers die de bouw van deze schitterende kiosk 
hebben gerealiseerd. Vanaf 18.30 uur vinden de openingshan-
delingen plaats, uiteraard op de kiosk.
 
Zaterdag 9 juli
 
Sint Tunnisse ko�  etafel
Op zaterdagmiddag staat Oelbroeck in het teken van een Sint 
Tunnisse middag voor senioren. Naast koffi  e, vlaai, een drank-
je en een dansje krijgt iedereen een Sint Tunnisse Koffi  etafel 
aangeboden met goed eten en ouderwetse ‘Kaauwe schôttel’. 
Vanwege de beperkte ruimte is de inschrijving inmiddels ge-
sloten. De zaal zit vol.
 
Feestavond met Sint Tunnisse DJ’s en entertainment  
’s Avonds is op de Brink vanaf 19.00 uur een feestavond. De en-
tree is gratis en de organisatie is in handen van de Sint Tunnisse 
horeca. Tijdens deze muzikale feestavond treden verschillende 
Sint Tunnisse DJ’s op. Gezelligheid en goed entertainment is 
gegarandeerd. 
 

Column  |  Biblioplus

Tegen de muur
Kuierend door Dokkum liep ik bijna letterlijk tegen de 
muur! Niet omdat Bonifatius mij tegenhield, die was al-
lang van deze aardbodem verdwenen. Maar een gewel-
dige tekst op de muur, die hield me staande:
‘Hier ligt een wereld aan woorden om van te proeven.
Hier jagen wonderlijke � guren menselijke verlangens na.
Hier duik je in de diepste boeken, hier komen we samen 
op verhaal.’
Wat bleek, om de hoek een eenvoudige boekhandel, die 
leesvoer bood voor jong en oud, voor elk wat wils.
Meteen schoot het door me heen: waarom niet op elke 
donkere of afgeplakte ruit in ons dorp het bordje ‘Te Huur’ 
vervangen door een tekst die je tot nadenken aanspoort. 
Die een glimlach op je gezicht tovert en zelfs op een don-
kere dag de zon laat schijnen. 
Maar als het kon zou ik, vandaag nog, die tekst van dat 
kleine winkeltje in Dokkum levensgroot op de parkeer-
plaats bij Oelbroeck willen zetten. Want waar vind je gro-
tere rijkdom aan woorden, verzameld in de meest uiteen-
lopende boeken dan in de bibliotheek?
Boeken die je niet hoeft te kopen maar waar je, als lid van 
de bieb,  zes weken van mag genieten. Boeken die je fanta-
sie zo prikkelen dat je je waant in een andere wereld. Boe-
ken die je kennis verrijken of gewoon boeken om even lek-
ker van te genieten, waardoor je alles om je heen vergeet. 
De bieb: daar kom je op verhaal!

E.V.

Zondag 10 juli
 
De Sint Tunnisse Spelen
Op zondag vindt het spektakelstuk ‘de Sint Tunnisse Spelen’ 
plaats. Op de Brink strijden lokale teams om de eeuwige 
roem en een smakelijke beloning. De Brink en het grasveld 
staan dan vol met uitdagende attracties. De eerste wedstrij-
den starten om 13.00 uur en het festijn eindigt om 18.00 uur. 
Tijdens de wissels van de teams zijn deze attracties gratis be-
schikbaar voor de jeugd van Sint Tunnis, zodat ook zij ervan 
kunnen genieten. Via de omroepinstallatie wordt aangege-
ven wanneer de speltoestellen voor de kinderen beschikbaar 
zijn. 
 
Feestavond met DJ Martijn
De zondag wordt afgesloten met een feestavond op de Brink 
waarbij DJ Martijn Goossens nog het laatste restje energie er-
uit perst met zijn swingende en meeslepende muziek. 



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
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Door Arie Cornelissen

“Ik zat nog op de basisschool toen ik merkte dat ik anders dan 
anderen was. Al kon ik nog niet direct de vinger erop leggen. 
Ook als Bram, zoals ik toen heette, had ik al een zacht karakter 
en wilde ik anderen geen pijn doen. Op school werd ik gepest, 
ook vanwege mijn gewicht. Nee, het was geen gemakkelijke 
tijd. In de puberteit werd het extra lastig, omdat baardgroei en 
het krijgen van een zwaardere stem voor mij confronterend 
en belastend waren. Vertellen over mijn worsteling was in die 
periode sowieso ‘not done’. Het zou nóg meer pestgedrag op 
kunnen leveren. Ondertussen zag ik in de zomer meisjes lopen 
met jurkjes en rokjes. Dat leek me zo leuk, maar was voor mij 
moeilijk. Onbereikbaar, zo leek het”,  kijkt Evelien (31) terug.

Lange worsteling
Op haar achttiende kreeg ze een vaste relatie met een meisje. 
“Ondanks de terugkerende twijfels ging dat lang prima. We zijn 
zo’n tien jaar bij elkaar gebleven. De innerlijke drang om loyaal 
te zijn aan mijn eigen gevoelens werd echter steeds sterker. Zó 
heftig dat ik in 2021 besloot voor mezelf te kiezen. Ik wil wor-
den zoals ik wil zijn. We hebben onze relatie samen beëindigd. 
Dat was goed.”
Met haar moeder had ze jaren geleden al eens haar wens om 
vrouw te willen zijn gedeeld. “Mam steunde me. Daardoor was 
het voor mij gemakkelijker de stap te nemen en naar de huisarts 
te gaan om het transgendertraject te bespreken. Mijn vader heb 
ik het vorig jaar verteld, gelukkig accepteerde hij het ook direct. 
In september kon ik het niet meer voor me houden, zó blij was ik 
met mijn keuze. Ik heb mijn voornemen op social media gezet. 
De reacties waren vrijwel allemaal positief. Zo van ‘wat stoer van 
jou dat je dit doet’ en ‘leuk, welkom in de vrouwenwereld’. Dat 
was bevrijdend. Nog geen week later had ik al de eerste vrou-
wenkleding besteld. Eindelijk, dacht ik, eindelijk kan ik mezelf 
zijn. Haha, nu heb ik al zo’n dertig jurkjes. Ik ben er gek op.”

Mascara en lippenstift
Evelien gooide haar oude jongenskleding weg, ging zich op-
maken en kocht een mooie pruik. “Ik had als jongeman al vroeg 
last van haaruitval. Inmiddels heb ik ook haartransplantaties 
ondergaan. Ik hoop dat ik op termijn met mijn eigen haren 
verder kan. Maar voor mij is het mezelf opmaken met mascara 
en lippenstift elke dag iets heel fi jns. Het voelt heerlijk vrou-
welijk. En sinds een jaar laat ik mijn lichaamsbeharing laseren 
in een kliniek. Ook mijn lessen bij de logopedie werpen haar 
vruchten af, want mijn stem klinkt best vrouwelijk. Het kost me 
geen moeite om met een hogere intonatie te spreken.”
Op dit moment zit Evelien, programmeur in de ICT, midden 

in het transgendertraject. De gesprekken met psycholoog en 
psychiater heeft ze net achter de rug. Binnenkort start ze met 
de hormonenkuur. “Dat duurt minimaal één jaar. Het is opwin-
dend, want ik kan niet wachten op de vrouwelijke vormen die 
ik daardoor krijg. En het is ook wel spannend, want krijg ik bij-
voorbeeld wel de borsten die ik wil hebben? Of is er daarvoor 
straks toch nog een aanvullende operatieve borstvergroting 
nodig? Hoe dan ook, ik voel me steeds happier, omdat het 
einddoel dichterbij komt. Mijn ouders valt het ook op dat ik nu 
blijer ben. Opener ook”, zegt Evelien.

Blij met nieuwe leven
Ze ziet er vrolijk en opgewekt uit. Haar naams- en geslachtswij-
ziging zijn inmiddels in de gemeentelijke administratie gewij-
zigd. Ze is trots op haar nieuwe identiteit en de weg naar haar 
nieuwe leven. 
Wel wacht over een jaar nog de geslachtsveranderende opera-
tie. “Dat is pittig, met een behoorlijk lange herstelperiode. Zo’n 
operatie maakt het voor mij helemaal af. Maar ik ben nu ook  
gelukkig hoor. Ik ben tevreden met wat ik heb, met al die leuke 
vrouwendingetjes. En stap voor stap zie ik mezelf veranderen. 
Daar ben ik superblij mee. Dat ik voor mezelf gekozen heb, 
dáár ben ik pas écht trots op.”

MINSE

“Trots dat ik voor mezelf heb gekozen”
Al jong wist Evelien Arts dat ‘er iets niet klopte’. Ze worstelde lang met haar geaardheid. Sinds ze vorig jaar besloot om te 
veranderen van man naar vrouw is Evelien opgelucht. “Het is heerlijk om een jurkje aan te kunnen doen.”

Evelien Arts is blij met het transgendertraject: “Elke dag mezelf 
opmaken, doe ik graag.”
Evelien Arts is blij met het transgendertraject: “Elke dag mezelf 



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  

Stevensbeekseweg 4A     5845 ER Sint Anthonis     T. 0485  - 32 52 59    M. 06 - 13 06 70 41

De jongerenwerkers van Sociom Land van Cuijk zijn op zoek 
naar keten in de voormalige gemeente 
Sint Anthonis voor een vette activiteit sa-
men met het Smaakcentrum op zaterdag 
3 september. Heb jij een vette keet? Scan 
dan de QR-code, meld je aan en ontvang 
meer informatie.

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!

Gezocht!
de jongerenwerker s  v an

Soc i om  zoeken  ke e t en  voor
e en  v e t t e  a c t i v i t e i t  s amen

met  h e t  smaakcen t rum  

3  S E P T E M B E R  2 0 2 2
V O O R M A L I G  G E M E E N T E  S I N T

A N T H O N I S

Aanmelden voor 
meer informatie

Keeten rondom
Sint Anthonis!

Sociom zoekt ‘vette keten’

“Het gevoel van thuiskomen: dit zal altijd ons uitgangs-
punt zijn bij ieder interieur dat wij mogen maken voor 
onze klanten. Het moet voelen als een warme, comforta-
bele jas, dan is onze missie geslaagd”, aldus Edwin van der 
Veen en Monique Walbeek van ANNO2015. 

“Sinds 25 november 2021 zijn wij met ANNO2015 gevestigd in 
het voormalige pand van Theo Aben aan de Dorpsstraat 3 in Le-
deacker. Terugkijkend op de maanden dat wij geopend zijn - met 
tussendoor een lockdown - kunnen we niet anders zeggen dan 
dat we meer dan tevreden zijn. De aanvragen voor complete 
ontwerpen, kleurplannen of voor restyling van een bestaand in-
terieur: het is overweldigend. Vol trots hebben wij dan ook al vele 
projecten in Sint Tunnis en omgeving mogen realiseren met onze 
expertise en kennis op het gebied van kleur, materiaalkeuze en 
sfeerbeleving. Naast onze passie voor ontwerp en interieur zijn wij 

ervan overtuigd dat het stukje Lifestyle het leven leuker maakt. Of 
het nu gaat om de heerlijke verse theebeleving of de huisparfums, 
bijzondere olijfproducten: wij zijn er altijd mee bezig om nieuwe 
items toe te voegen. Zo gaan wij op korte termijn ons assortiment 
uitbreiden met verse koffi  ebonen die uit verschillende wereldde-
len afkomstig zijn. Op dit moment zal je deze kwaliteit alleen in de 
restaurants met een Michelinster vinden. Straks onder ons eigen 
label verkrijgbaar bij ANNO2015. Het is bijna een jaar geleden dat 
wij de sleutel kregen van dit mooie, bijzondere pand van de fa-
miilie Aben. Intussen zijn wij al goed ingeburgerd en hebben we 
plaats genomen in verschillende commissies van de lokale vereni-
gingen. Wij voelen ons hier helemaal thuis in het mooie Sint Tunnis 
en zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”

ANNO2015 |  Dorpsstraat 3, Ledeacker
Tel. 06-21357472  |  www.anno2015.com

ANNO2015: ‘Het gevoel van thuiskomen’
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Door Ronald Korsten

De Metameerleerlingen hebben een profi elwerkstuk (‘De re-
genboog lijkt soms zwart’) geschreven over wat beeldvorming 
doet met de mentale gezondheid van de lhbti+-groep. “Een 
profi elwerkstuk vormt een onderdeel van het afstuderen van 
je opleiding”, aldus Indy. “Aanleiding om aan dit onderwerp te 
werken, was een artikel in het Parool waarin stond dat het met 
de lhbti’ers beter gaat, maar dat er nog steeds een achterstand 
is ten opzichte van hetero’s.”
Christien: “Daarnaast kom je berichten tegen als dat er in Saoedi 
Arabië geen regenbooglogo’s mogen worden gebruikt, dat de 
Hongaarse regering vindt dat kinderen beschermd moeten 
worden tegen lhbti-mensen en dat er zelfs nog landen zijn waar 
lhbti’ers gedood worden. We hebben onderzocht wat de beeld-
vorming rond lhbti is van de mensen in onze omgeving en wat 
dit doet met de lhbti’ers zelf.”
“We hebben in totaal 275 mensen een enquête online in laten 
vullen. Graag hadden we ook nog straat-enquêtes gedaan, maar 
door de coronapandemie ging dat niet.” De meiden vervolgen: 
“Er is in onze regio een kleine groep, met vaak religieuze insteek, 
die tegen lhbti-uitingen is. Toch is er vooral in de 21e eeuw ook 
bij geloofsgemeenschappen een kentering zichtbaar naar ac-
ceptatie: ‘het mag er zijn’. Anderen vinden dat het wel moet 
kunnen, maar hebben moeite met de confrontatie met het ge-
drag dat ze niet gewend zijn, zoals zoenende mannen of pride-
festivals. Daarnaast blijkt er onder andere op sportvelden sprake 
van machogedrag en wordt ‘homo’ gebruikt bij het schelden. 
De trend is echter wel dat negatieve associaties vervagen. Op 

steeds meer plaatsen zoals school, tv en social media worden 
lhbti-uitingen als geaccepteerd neergezet.”
“Lhbti-jongeren geven wel aan vaker met psychische en 
psychosomatische klachten te maken te hebben dan hetero-
jongeren. De publieke opinie is aan het veranderen in het voor-
deel van de lhbti’ers maar er is nog wel een weg te gaan.”
De meiden zeggen een fl inke klus aan het profi elwerkstuk ge-
had te hebben. Ze hebben hun profi elwerkstuk intussen mogen 
presenteren aan havo- en vwo-leerlingen. Indy gaat komend 
studiejaar beginnen met een universitaire pabo-studie. Chris-
tien gaat naar 6 vwo en overweegt daarna psychologie te gaan 
studeren.

Profielwerkstuk vwo’ers over lhbti+ in Land van Cuijk

Onze gemeente Land van Cuijk heeft in haar allereerste raadsvergadering van 3 januari aangegeven zich een regen-
booggemeente te noemen. Er wordt actief ingezet op initiatieven die de participatie van lhbti’ers ondersteunen of ver-
beteren. Vwo-leerlingen Christien Gerrits en Indy Jenniskens vinden dat een tre� end voorbeeld van een opinieverande-
ring die juist past bij de 21e eeuw.

Maria van Erp voor de vierde 
keer gildekoning
Op de lommerrijke Brink van Sint Anthonis vond op zon-
dag 19 juni het Koningsschieten plaats van het Sint Tun-
nisse St. Antoniusgilde. Voor de vierde keer schoot Maria 
van Erp het laatste stuk van de vogel naar beneden. 

Eerder deed ze dat al in 2011, 2015 en 2017. In totaal scho-
ten de deelnemende schutters 178 keer op de vogel, waar-
van 139 keer raak. Maria van Erp miste geen enkel schot en 
heeft de koningstitel dik verdiend. Het Sint Tunnisse gilde is 
trots op haar gildekoning: koningin Maria van Erp!



Met veel verdriet hebben wij kennis 
genomen van het overlijden van 

Jos Arts
op maandag 13 juni jl. in de leeft ijd van 76 jaar.

Jos heeft  vanaf 2014 de maalti jden bij onze 
klanten alti jd met veel plezier en toewijding
bezorgd. Eerst vanuit de Sti chti ng Pantein en 

sinds 2016 vanuit de Sti chti ng Maalti jdservice
Sint Anthonis. 

Jos was een zeer betrokken vrijwilliger, een
plezierige collega op wie wij alti jd konden rekenen.

Wij wensen Lenie en kinderen heel veel
sterkte bij dit verlies.

Bestuur en vrijwilligers van de 
Sti chti ng Maalti jdservice Sint Anthonis

Grad Hurkmans overleden

Grad Hurkmans, geboren op 6 februari 1936, is overleden op 
8 juni 2022. In 1964 trouwde Grad met de Sint Tunnisse Pieta 
Peeters en kwam toen in Sint Anthonis wonen. Na wat gewen-
ning werd hij actief bij DSV en stopte met voetbal op 46-jarige 
leeftijd. Verder genoot hij van carnavalsvereniging D’n Uut-
laot. Dat kreeg verder vorm als eerste boerenbruidspaar van 
D’n Uutlaot en in 1991 werd hij uitgeroepen tot prins carna-
val. Daarna nog vele jaren actief binnen de bouwcommissie. 
Binnen het dorp ook nog actief geweest bij de kegelclub, 
countrydansen en jeux de boules voor de senioren. Als vrijwil-
liger heeft Grad nog meerdere jaren de buurtbus gereden en 
was hij medeoprichter van de jeugdsoos in de jaren ‘80. Hij 
zal gemist worden door Pieta, de drie kinderen met aanhang, 
negen kleinkinderen en de Sint Tunnisse gemeenschap.

Famiilie Hurkmans

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.

40-jarig huwelijk Nol en Gerry

Wij feliciteren ons pap en mam, Nol en Gerry Jacobs, met 
hun 40-jarig huwelijk op 7 juli 2022. Maak er een mooie 
dag van!

- Als je langs komt 3x toeteren - 
Liefs, 

Thomas en Rianne
Joyce en Joris

Jop, Suus en Noud
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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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Zaterdag 2 juli
‘t Leker Live
Feestavond met muziek rondom het 
kerkplein in Ledeacker, met lokale 
artiesten
Locatie: Dorpsstraat 36, Ledeacker
Aanvang: 19.00 uur
Tickets: www.leker-live.com

Za 2 en zo 3 juli
Dansshow
TIOS organiseert een spectaculaire 
dansshow
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 12.00-17.00 uur
Entree: gratis

Zondag 3 juli
Fiets Festival
Fiets Festival door de Gemeente 
Land van Cuijk. Er zijn onder andere 
twee � etsroutes met leuke activiteiten
Locatie: Brink
Tijd: 12.00-17.00 uur
Deelname: gratis aanmelden via 
www.leergeldlandvancuijk.nl

Festival Op de Hoef
Gezellig kleinschalig festival voor 
het goede doel in het Geldersoord
Locatie: Sint Patrickspad
Tijd: vanaf 14.00 uur
Entree: € 7,50 (vanaf 12 jaar)

Vrijdag 8 juli
Op d’n Brink -
opening Kiosk
Opening van de Kiosk gevolgd door 
een groot feestweekend!
Locatie: Brink
Tijd: 19.00-24.00 uur
Entree: gratis

Zaterdag 9 juli

Sint Tunnisse Ko�  etafel
De eerste Sint Tunnisse Ko�  etafel 
op kermiszaterdag voor 55-plussers
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 14.30-17.30 uur

Op d’n Brink - Feestavond!
Locatie: Brink
Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis

Zondag 10 juli
Op d’n Brink - 
SintTunnisse Spelen
Locatie: Brink
Tijd: 13.00-24.00 uur
Entree: gratis

Zondag 17 juli

Zomerconcert
Zomerconcert van Muziekvereni-
ging Sint Cecilia ter afsluiting van 
het muzikale seizoen
Locatie: nog niet bekend
Aanvang: 11.00 uur
Entree: gratis

Woensdag 27 juli
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 
6 augustus. Kopij aanleveren 
kan t/m 20 juli per e-mail via: 
redactie@trotssinttunnis.nl.

‘Crazy 88’: doe mee!
Sociom Land van Cuijk organiseert op 
zaterdag 9 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
een online ‘Crazy 88’ voor jongeren. Tij-
dens dit online spel strijd je met jouw 
vrienden tegen andere teams. Elk team 
bestaat uit vier tot zes spelers. Wie de 
meeste punten haalt, wint het spel. Trot-
seer de 88 gekke, spannende en uiteen-
lopende challenges binnen de tijd. Na 
16.00 uur vindt op locatie (die je per e-
mail ontvangt) de prijsuitreiking plaats. 
Eerste prijs: bon Bol.com van 180 euro, 
tweede prijs: bon 
van 120 euro, derde 
prijs: bon van 60 
euro. Aanmelden is 
mogelijk via de QR-
code.

CRAZY 88

Na 16:00 zullen afsluiten met een prijsuitreiking
op locatie. De locatie volgt nog via de mail!

Z A T E R D A G  9  J U L I  V A N  1 4 : 0 0  T O T  1 6 : 0 0  

S T R I J D  T I J D E N S  D E  O N L I N E  C R A Z Y  8 8  M E T
J O U W  V R I E N D E N  T E G E N  A N D E R E N .  W I N  D E   
M E E S T E  P U N T E N .

Hoe!? Trotseer de 88 gekke, spannende en
uiteenlopende challenges binnen de tijd.

MIN 4/MAX 6
spelers per

team

Win met je groep leuke
prijzen!

1ste prijs: Bol.com bon ter waarde van 180
euro

2de prijs: Bol.com bon ter waarde van 120
euro

3de prijs: Bol.com bon ter waarde van 60
euro

Aanmelden:

Afvalinzameling bij hoge temperaturen volgens ‘hitteplan’

De zomer staat voor de deur en bij aanhoudende warmte 
(code geel) werkt de afvalinzamelaar volgens het hitteplan. 
Op zulke dagen halen zij het afval eerder op als het nog koel 
is. Dit betekent dat de afvalinzamelaar al vanaf 6.00 uur ‘s 
ochtends start. Zet je afval voor 6.00 uur aan de weg om ze-

ker te zijn dat het wordt opgehaald. Dit mag al de avond van 
tevoren vanaf 22.00 uur. Houd Facebook of Twitter van de 
gemeente Land van Cuijk en/of de AfvalApp in de gaten. Via 
deze weg laat de gemeente weten als de inzamelaar eerder 
start. Download de Afvalapp via de Playstore of Appstore.


