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We kiezen voor ‘positief ’ in Sint Tunnis
Oké, oké, als je op corona wordt getest wil je het niet zijn. En
wielrenners die bij de dopingcontrole positief zijn, kan ik ook
niet waarderen. Maar verder is ‘positief’ zijn toch een geweldige kwaliteit. Want positieve mensen geven energie. Stroom
loopt immers ook van de plus naar de min?
Het was zo’n maand waar ik energie van kreeg. Het begon allemaal met de heropening van Oelbroeck, waar ze een prachtig
openingsprogramma hebben afgewerkt. Hulde aan het organiserende comité, wat hebben die een bergen werk verzet.
In een korte tijd een programma samenstellen dat echt voor
elk wat wils bood is al knap, laat staan de kwaliteit van de uitvoering. Of je nou spreekt over het cabaret ‘Iets van NIKS’, of je
praat over de concerten van ‘Vrienden van Oelbroeck Live’, het
was kwaliteit van de bovenste plank.
Ook de Koningsdag op de Brink verdient alle lof. Een mooi pro-

gramma gedurende de gehele dag gecombineerd met een
stralende zon en een massale opkomst maakte het een dag
om door een ringetje te halen. In deze Trots blikken we nog
even terug.
Ik sprak recent een voorbijganger die het mooi verwoordde: “Ik
ken Sint Tunnis niet meer terug. Want ik zie samenwerking, ik
proef optimisme en ik hoor positieve geluiden. Dat is wel eens
anders geweest.” En dat het hard werken is, weet ik uit eigen ervaring. Maar met zo’n resultaat, daar doen we het toch allemaal
voor? Positief blijven helpt echt, het geeft energie. Probeer het
maar eens en sluit je aan bij de vele vrijwilligers die u voor gingen. U doet er Sint Tunnis maar ook uzelf een groot plezier mee.

Jos van Duren

Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Bescherm
de insecten met
Unilux horren.
Houd de insecten buiten, daar doen ze goed werk!
Uw Unilux horrenspecialist:

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

www.vanhulstwonen.nl

www.vanhulstwonen.nl

Miele uit
voorraad
leverbaar
Electro World Jan Berkvens | Koorstraat 69 Boxmeer | 0485-571634 | www.janberkvens.nl

Juni 2022 | nr 27

3

Wat gaat er op de Brink gebeuren?
Zoals iedereen gezien heeft, is hij bijna klaar: een prachtige
kiosk, van alle gemakken voorzien. De Stichting Brinkiosk, de
groep vrijwilligers die de bouw heeft gerealiseerd, heeft haar
taak er bijna opzitten. Als alles is afgewikkeld gaat deze stichting over in Stichting Brinkteam. Dat betekent een (deels)
nieuw stichtingsbestuur dat het gebruik van de kiosk gaat stimuleren. Want daarvoor is de kiosk gebouwd. Om het iedereen makkelijk te maken ‘iets’ op de Brink te organiseren. En zo
de Brink weer te laten bruisen.
De dorpsraad is nu bezig om het Brinkteam en het nieuwe
stichtingsbestuur samen te stellen. Zij beginnen met een
startsaldo, dat nog vanuit het dorpsontwikkelingsplan van de

dorpsraad komt. Want met een lege portemonnee iets organiseren, dat valt niet mee. Het is de bedoeling om gedurende
het jaar meerdere activiteiten op de kiosk te (laten) organiseren. Het Brinkteam staat de initiatiefnemers bij en onderhoudt
de contacten met de omliggende horeca.
Het eerste wapenfeit is de nieuwe Sint Tunnisse kermis. Onder
de naam ‘Op d’n Brink’ organiseert het Brinkteam een dorpsfeest ter vervanging van de kermis. Je vindt het programma
hiervan verderop in deze Trots Sint Tunnis. Heb jij interesse
om mee te denken en mee te doen, meld je dan via info@
dorpsraadsinttunnis.nl, dan neemt de dorpsraad contact met
jou op.

Open Atelierroute levert veel bekijks en steun op
De Kunstkring Sint Anthonis kan terugkijken op een zeer
geslaagde Open Atelierroute die gehouden is op Paasmaandag 18 en zondag 24 april. Het was duidelijk dat de
bezoekers toe waren aan een leuk evenement.

komen aan Giro 555. De Kunstkring is dan ook zeer verheugd
dat het € 2.731,- heeft kunnen overboeken aan de Samenwerkende Hulporganisatie Oekraïne. De organisatie dankt iedereen voor hun steun.

De organisatie mocht veel nieuwe gasten verwelkomen die
zich vergaapten aan de mooie kunstwerken die gemaakt waren tijdens de corona-periode. In het verleden werden er altijd
ter bekostiging van het evenement loten verkocht en maakten
de gasten kans op het winnen van een mooi kunstwerk. Met
de huidige politieke situatie rondom Oekraïne is besloten om
de totale opbrengst van de verkochte loten ten goede te laten

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aanhuis verspreid in Sint Anthonis.
Redactie: Ellen van den Berg, 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 uitgave 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

Onder andere dit kunstwerk van Saskia Weerepas werd verloot.

Vacatures
bij DSV
DSV heeft verschillende
vacatures! Kom jij de Sint
Tunnisse voetbalclub helpen? Kijk op www.svdsv.nl
voor meer informatie! Kijk
onder het kopje ‘Nieuws’
bij het bericht van 5 april
over veldbeheerders, et
cetera.

geen
Dorp-shop
maar
Dorps-hop
hop-hop-…

Wonen in Sint
Anthonis?
En op zoek naar een nieuw
interieur of een nieuwe
keuken?
Neem dan contact op met
één van onze
verkoopmedewerkers.

www.dekkersfransen.nl

0485-479155

verkoop@dekkersfransen.nl

Een opgeruimde wasruimte of bijkeuken?
Wasmachinekast.nl heeft voor elke ruimte
een passende oplossing.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem
gerust contact met ons op.

www.wasmachinekast.nl

0485-4820399

info@wasmachinekast.nl
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Bent u ook trots op iemand die zich inzet voor ons dorp? We kennen allemaal wel iemand die voor of achter
de schermen veel voor de gemeenschap doet. Wilt u diegene eens in het zonnetje zetten? Mail dan even naar
info@dorpsraadsinttunnis.nl, dan neemt Dorpsraad Sint Tunnis contact met u op. Mogelijk verrast de dorpsraad
deze vrijwilliger met een mooi bloemetje en de bijbehorende ‘Trots op... duim’.

Sint Tunnis is Trots op: Harry en Dop Peeters
De duim van deze maand gaat naar het echtpaar Harry en Dop
Peeters. Op hen is de term ‘vitale senioren’ zeker van toepassing, want ondanks hun leeftijd zijn ze nog bijna dagelijks in de
weer voor Sint Tunnis. Het is bijna te veel om op te sommen.
Zo was Harry actief in de gemeentepolitiek, was bestuurslid
bij de scouting en jarenlang Sinterklaas bij verenigingen en
familiebijeenkomsten. Ook op instituut Bronlaak hebben ze

beiden hun sporen verdiend. Nu is
Harry een zeer actief bestuurslid van
de heemkundekring en verzorgt hij
dieren bij zorgcentrum Op ´t Hoogveld. Ook is hij daar maaltijdbezorger. Tenslotte is hij bekend van het maken van enkele
kunststukken. Zowel op het oude kerkhof, waar hij ook oude
graven herstelt, als in het landschapspark.
Dop doet zeker niet voor Harry onder. Zij was actief voor de
kerk als acoliet, collectant, bezorgster van het Antoniusklokje
en door te poetsen. Dop is sociaal en contactgericht. Dat blijkt
wel uit haar inzet voor ouderen en eenzamen, daar heeft Dop
extra aandacht voor. Ze gaat er op bezoek en bakt met oudjaar oliebollen voor hen. Harry en Dop begeleiden ook een bewoonster van Bronlaak met steun en aandacht. Tot twee jaar
geleden was Dop verkeersbrigadier, maar sinds haar ongeval
lukt dat niet meer. Ze brengt net als Harry nog wel maaltijden
rond bij Op ´t Hoogveld.
Samen zetten ze de schouders er nog dagelijks onder en hebben ze oog en aandacht voor de sociale kant van Sint Tunnis.
Hopelijk nog heel veel jaren.

Activia sluit volleybalseizoen af met kampioenen
Ondanks dat er dit volleybalseizoen vanwege corona geen officiële promotie- en kampioenstitels te behalen waren, hebben
maar liefst zes teams van Somas Activia de eerste plek in hun
klasse of divisie weten te bemachtigen. Deze ‘kampioenschappen’ zijn inmiddels gevierd met een rit op de platte kar door Sint
Anthonis, huldiging en (eind)feest in de kantine. Het kampioen-

schap van meisjes B1, meisjes C2, mini’s 4.3 (Wanroij), mini’s 5.1
(Sint Anthonis), dames 6 en dames 1 is daarmee een feit. Daarnaast is het inmiddels duidelijk dat dames 2 promoveert naar de
eerste divisie. Al met al een mooie afsluiting van een turbulent
maar mooi en sportief volleybalseizoen. Activia bedankt alle
supporters, sponsoren, leden, vrijwilligers en iedereen die de
volleybalvereniging een warm hart toedraagt voor hun betrokkenheid, (financiële) steun, enthousiasme, inzet en vertrouwen.

Sint Patrick zoekt vrijwilligers
Leiding geven bij een leeftijdsgroep die je aanspreekt, een
klusje doen op het moment dat het je uitkomt, of meebeslissen in een van de besturen? Bij Scouting Sint Patrick kun
je je op eindeloos veel manieren inzetten als vrijwilliger. Er is
altijd wat te doen! Ben jij nieuwsgierig geworden? Mail dan
naar info@sint-patrick.com.
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Rondom de kerk
Er gebeurt rondom de kerk in Sint Tunnis de laatste jaren veel.
Het H. Hartmonument is al in 1995 verwijderd en het beeld
staat nu bij de kerk en de plateaus ervan zijn op de kerkmuur
bevestigd. Het beeld van Antonius Abt is voor het klooster geplaatst. Het klooster is na het vertrek van de zusters verbouwd
tot een appartementencomplex, waarbij gelukkig de fraaie
kloostertuin behouden is gebleven. Het oude parochiehuis is
al eerder verbouwd tot een cafetaria en restaurant en nu zorgen de Drie Burgemeesters voor voedsel.
De negen, in verband met het aantal zwangerschapsmaanden,
wiegjes van Mariëlle van den Bergh zijn vanwege de komst van
de kiosk verhuisd naar de achterkant van de kerk. Daar staan
ze nu in keurige volgorde langs de kerkhofmuur en buitenmuur
van het priesterkoor met hun vier elementen, namelijk het vuur
waarmee ze gemaakt zijn door de kunstenaar en de kleuren

Pinkstertoernooi is vernieuwd
“Eindelijk”, verzucht voorzitter Bas Bastiaans van het Internationale Pinkstertoernooi als hem gevraagd wordt
naar zijn verwachtingen voor het toernooi. “We mogen
weer.”
Bas Bastiaans is blij. “Het organiseren van het grootste evenement in Sint Tunnis is een feest. Met een nieuw speelconcept
en een nieuwe terreinindeling. We gaan de uitdaging aan en
hebben er zin in.” Op zaterdag wordt er gevolleybald van eredivisieniveau tot aan de derde klasse, iedereen doet mee. En
natuurlijk is er beachvolleybal: de dames topdivisie. “We verwachten op de zaterdag een bomvol veld zoals we al lang niet
meer gezien hebben”, zegt Bas. “En op zondag organiseren we
het lokaal ‘wereldberoemde’ TOB toernooi. Bijna 100 teams
strijden om de ereplaatsen. De sfeer die dan op het sportcomplex aanwezig is, is uniek. Een mengeling van sportiviteit, een
reünie en een dorpsfeest. Daar moet je gewoon bij zijn.”
‘s Avonds is het grote verbroederingsfeest: de Pinksterparty in
de tent. “Top amusement in de vertrouwde sfeer”, benadrukt
de toernooivoorzitter. “We hebben wel gekozen voor een andere opstelling, zodat de ingang nu verplaatst is naar het Kerkveld in Ledeacker.” Voor kaarten voor de Pinkerparty en informatie: www.pinkstertoernooi.nl.
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van aarde, water en lucht. Ze worden sinds kort omringd door
talrijke pas geplante planten en als deze voldoende water krijgen zullen de borelingen in een zee van sierplanten opgroeien.
Mocht er droogte komen dan kan de in de nabije pastorie wonende pastoor ze met wijwater besprenkelen, want of ze in deze
tijd nog gedoopt zullen worden is een vraag.
Een van de beoogde hoogtepunten van de veranderingen op de
Brink is natuurlijk de kiosk. Onder grote belangstelling is het dak
geplaatst en de laatste werkzaamheden volgen. Hopelijk zullen
de festiviteiten en activiteiten in de kiosk zulke muzikale en cabareteske uitvoeringen zijn dat het dak eraf gaat, zoals dat bij feesten omschreven wordt. Dat zou al tijdens de tweede zondag van
juli kunnen, de gebruikelijke datum van de Sint Tunnisse kermis
die helaas en begrijpelijk niet meer zal plaatsvinden, waarbij dan
een groot nieuw evenement gestalte kan krijgen. Als dan ook de
bestemming van het oude gemeentehuis bekend is en er eventueel een cultuur- en kunstcentrum in het centrale deel komt met
een artistiek café met terras, is de Brink klaar om een gezellig en
uitnodigend dorpsplein te worden. Moeten nog wel drie onlangs
omgewaaide linden hersteld worden.
We kunnen anno 2022 wel stellen dat er meer rondom de kerk
gebeurt dan in de kerk. Bob Dylan zong al in 1964 “The times
they are a-changin” en inderdaad, de tijden veranderen.
mama

Geen oudpapierinzameling meer
aan de Remmensberg
Op woensdag 8 juni wordt voor de laatste keer aan de Remmensberg oud papier ingezameld door Muziekvereniging
Sint Cecilia. Daarna starten de werkzaamheden voor het
Centrumplan en wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Dit
betekent dat er bouwverkeer gaat rijden, waardoor het niet
veilig genoeg meer is. De afgelopen tijd is bovendien gebleken dat op het doordeweekse inzamelmoment te weinig
papier werd ingezameld om rendabel te zijn. Veel inwoners
weten inmiddels de weg al te vinden naar de permanente
containers van Sint Cecilia bij Boerderijwinkel Verdaasdonk
aan de Stevensbeekseweg. Daar werd de afgelopen maanden al meer papier ingezameld dan voorheen.
Sint Cecilia zoekt nu naar een nieuwe plek waar nóg een
permanente papiercontainer geplaatst kan worden. Het
liefst in de kom van Sint Anthonis of Ledeacker voor de
minder mobiele inwoners. Het is lastig om zo’n permanente container in de openbare ruimte op gemeentegrond te
plaatsen. Daarom zoekt Sint Cecilia hiervoor plek op particulier terrein of een bedrijventerrein als de vergunning dat
toestaat. Weet u mogelijk een geschikte locatie? Laat het
dan weten via oudpapier@mvsintcecilia.nl.
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Wat is een dorp zonder verenigingen? Een organisatie die meestal gerund wordt door vrijwilligers, waar leden hun hobby of sport kunnen uitvoeren, samen met anderen of alleen. Sint Tunnis kent veel verenigingen. Grote maar ook wat kleinere verenigingen, wellicht zelfs
verenigingen waar u het bestaan niet eens van kende. Daarom gaat Judith Driessen elke maand op pad voor de rubriek ‘Dries wil weten...’
waarin in elke uitgave van Trots Sint Tunnis een vereniging voor het voetlicht wordt gebracht.

In deze editie van ‘Dries wil weten...’:

KBO Sint Anthonis

Cicero gaf de pen door aan KBO Sint Anthonis. Ik werd hartelijk
ontvangen door de gastheer Jan Lamers (voorzitter) en Leo van Els
(penningmeester) en onder het genot van een kop koffie beginnen
we het interview.
Wat betekent KBO en wat is de geschiedenis?
“KBO betekent Katholieke Bond van Ouderen, we willen eigenlijk het woord ‘katholieke’ er af hebben omdat dit geen meerwaarde meer heeft. Vroeger was het verschil tussen protestant
en katholiek nogal een dingetje”, vertelt Jan. “De KBO hier is
op 1 september 1956 opgericht, vooral om de ouderen in
beweging te houden en te informeren. De speerpunten die
erg belangrijk zijn en waar de vereniging voor staat zijn: belangenbehartiging, educatie en ontspanning. Concreet is het
doel van de KBO om senioren actief deel te laten nemen in de
samenleving, waardoor de sociale contacten en zelfredzaamheid worden bevorderd.”
Wie zijn er lid van de KBO?
“Op 1 september 2021 telde de vereniging 485 leden van
gemiddeld 80 jaar”, vertelt Leo. “Maar die leeftijd zouden we
graag naar beneden krijgen, want wij zijn van mening dat wij
ook een belangrijke verenging kunnen zijn voor de 65+ of zelfs
nog wel jongere ouderen. We organiseren nu vooral overdag
activiteiten maar onze plannen liggen er wel om ook in de
avonden dit te gaan doen.”
Aan welke activiteiten van de vereniging moeten we dan
denken?
“Dat is heel divers. Onze wekelijkse activiteiten bijvoorbeeld:
biljarten, countrydansen, kaarten, hobbygroep of het kienen.
We maken ook dagtochten naar bijvoorbeeld de Floriade en
musea zoals het Kröller-Müller museum. We organiseren informatieve activiteiten over de veranderingen in de ouderenzorg
en begeleiding in de digitale wereld waar je soms niet meer
onderuit kan. Verder organiseren we bijvoorbeeld de Lentefair
met info stands en workshops. Ook komt er elf keer per jaar het
blad ‘ONS’ uit. Dit is vanuit KBO Brabant en er staat veel informatie in die belangrijk kan zijn voor de ouderen. Ook maken
wij zelf maandelijks een nieuwsbrief voor de leden.”
Werken jullie samen met andere verengingen?
“Nee, dat niet”, zegt Leo. “Hoewel we zijdelings wel betrokken
zijn. Bijvoorbeeld actief meedenken bij de organisatie van ‘de

De KBO organiseert onder andere een Lentefair.
Bruisende Brink’, om zo de samenhorigheid in het dorp tussen
jong en oud te stimuleren. En natuurlijk met Oelbroeck want
dat is wel ons thuishonk.”
Wat moeten we nog weten?
“Niet iedereen weet dat je als lid van de KBO ook ondersteuning kunt krijgen bij bijvoorbeeld het invullen van de belastingformulieren. Ook kun je korting krijgen op je premie van
je zorgverzekering (dit geldt niet bij elke Zorgverzekeraar). Als
bestuur zijn we ons er zeer van bewust dat we nieuwe dingen
moeten organiseren, ook in de avonden. Wij vinden het erg
belangrijk dat we ook jongere senioren erbij betrekken, tenslotte heeft de jeugd de toekomst!”
Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij geven de pen door aan de ZLTO afdeling Land van Cuijk.”
KBO Sint Anthonis, ik denk een zeer belangrijke vereniging waar
we als dorp trots op mogen zijn. Zeker ook voor oudere mensen
is het sociale aspect in hun leven van onschatbare waarde en dus
goed dat er een vereniging is die dit organiseert. Er is nog tijd genoeg om ooit achter de welkbekende geraniums te gaan zitten!
Contactgegevens KBO Sint Anthonis
www.kbo-sintanthonis.nl | kbo.sintanthonis@gmail.com

Gezocht: hulp voor Oekraïners
Dorpsraad Sint Tunnis is op zoek naar dorpsgenoten die opgevangen vluchtelingen willen ondersteunen. Deze Oekraïners worden gehuisvest in chalets op camping ’t Buuteland.
Per chalet zoekt de dorpsraad twee dorpsgenoten die, met
ondersteuning van de gemeente en Sociom, hier MAATWERK
HULP kunnen bieden. De dorpsraad is trots dat op de eerste
oproep al veel reacties zijn gekomen. De grote groep vrijwilligers biedt de gasten veel hulp. Maar er is meer hulp nodig en
vandaar weer opnieuw een oproep: wil jij je inzetten voor de
Oekraïense vluchtelingen? De ondersteuning gaat vooral om
praktische zaken. De mensen wegwijs maken bij de dagelijkse
benodigdheden in het dorp: waar zijn de winkels, de bushalte,
Oelbroeck, de school, welke sportclubs zijn er, et cetera. Dit om
de zelfredzaamheid van de gasten te bevorderen. Laat vooral
de taalbarrière niet de reden zijn om je niet aan te melden. De
vrijwilligers communiceren met vertaalprogramma’s op de telefoon, bijvoorbeeld SayHi. Gesproken teksten worden omgezet in het Oekraïens en omgekeerd. Als jij wilt helpen, zou dat
bijzonder fijn zijn. Kun jij iets betekenen voor deze vluchtelingen? Neem dan contact op met Renée Schreurs, coördinator
vluchtelingen/vrijwilligers ’t Buuteland via renee@nutri-use.nl
of 06-53784312 (bereikbaar op maandagmiddag of vrijdagochtend), of mail naar contact@samensintanthonis.nl. Vermeld
jouw naam, e-mailadres, telefoon en beschikbaarheid. Renée
Schreurs neemt dan contact met je op.

Arts Ongediertepreventie en -bestrijding is specialist en reageert snel
“Overlast van beestjes is een zaak waar iedereen onmiddellijk van af wil. Het is niet hygiënisch, onsmakelijk en veroorzaakt ongemak en soms zelfs enorme financiële schade”, vertelt Riny Arts van Arts Ongediertepreventie en -bestrijding.
Momenteel wordt Arts Ongediertepreventie en -bestrijding
weer veel gebeld voor wespen. “Daar geven we garantie op.
Als ze niet weg zijn, komen we gewoon terug.”
Het familiebedrijf bestaat sinds 1990. Riny runt het bedrijf samen met z’n vrouw Carla en schoonzoon Piet van Mil. Ze zijn
professioneel opgeleid, bezitten de benodigde certificaten
en hebben het IPM-keurmerk. “De bestrijdingsmethoden die
door ons worden gebruikt, vallen uiteraard strikt binnen de
wetten en regels die de overheid daarvoor stelt.”
De klantenkring is heel divers, van particulieren tot bedrijven.
Denk daarbij aan ondernemers in de horeca, met hun keuken
bij café of restaurant en aan agrarische ondernemingen met
stallen en landbouwgrond. Maar ook overheden als gemeenten en woningcorporaties kloppen aan. Als een bedrijf zich
meldt maakt Arts eerste een risico-analyse. Daarna wordt een
plan van aanpak gemaakt. “We kunnen eenmalig werk uitvoeren, maar in overleg kunnen er ook regelmatige inspecties en

Piet van Mil (links) en Riny Arts.
rapportages uitgevoerd worden op contractbasis. Bij al onze
werkzaamheden geldt: wie belt, krijgt snel antwoord.”
Arts Ongediertepreventie en -bestrijding | ‘t Kempke 8, Sint Anthonis
Tel. 0485-383337 | www.ongediertepreventie.com
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Zondag 12 juni is het weer zover: het Schaapscheerdersfeest
Het schaapscheerdersfeest is één groot avontuur. Broodjes
bakken boven het kampvuur of paardrijden op een echte Belgische Knol. Scouting Sint Patrick laat zien waarom je bij deze
vereniging moet gaan. Er worden diverse workshops aangeboden, zoals schilderen op een ezel, uilenballen uitpluizen,
tekeningen maken met houtskool, dromenvangers knutselen
of een Indianen krachtstok maken van een wilgentak. IVN laat
kinderen weer van alles onderzoeken. De schapenscheerder
vind je voor de schaapskooi. Op de heide kunnen bezoekers
zien hoe een herder met zijn hond een kudde bijeen drijft.
Ook voor de volwassen bezoekers is er genoeg te beleven op
het Schaapscheerdersfeest, zoals leuke standjes met wenskaarten, voorwerpen van hout zoals vogelhuisjes en mooie
stenen beeldhouwwerken. Een imker legt uit hoe er honing
wordt gemaakt.
Vanaf 11.00 tot 17.30 uur rijdt er een treintje vanaf de parkeerplaats bij De Heksenboom naar de schaapskooi. Auto’s kunnen
daar geparkeerd worden. Anderhalve kilometer lopen of fietsen naar de locatie kan ook.
De entree is gratis. De strippenkaart voor de kinderactiviteiten kost € 5,-. Bezoekers zijn welkom van 11.00 tot 17.00 uur.
Honden dienen kort aangelijnd te zijn. Kijk voor meer informatie op www.stichtinghetschaap.nl of www.facebook.com/
stichtinghetschaap.

Jeugd Sint Cecilia ‘Back on stage’
Op zaterdag 11 juni gaan het Slagwerkorkest en het Opleidingsorkest van Sint Cecilia weer ‘Back on Stage’. Eindelijk wordt er
weer muziek gemaakt voor een groot publiek. Ze nemen je deze
avond mee op een reis door de muziekgeschiedenis, vanaf de
jaren ‘60 tot het heden. Muziek van Queen tot Suzan en Freek,
en van ABBA tot Coldplay, alles komt voorbij. Jullie zijn van harte
welkom op deze leuke avond voor jong en oud! Het concert
start om 19.00 uur in Oelbroeck. De entree is € 5,-. Houd de social media in de gaten voor kaartverkoop en andere informatie!

De heemkundevereniging over...:

Het Tweebekenland
Op oude kaarten zien we Sint Tunnis liggen tussen twee of eigenlijk drie belangrijke beken. Die drie beken zijn de Tòvense
Bèèk, de Meulebèèk en de Klèèn Bèèk. In dit artikel hebben we
het over de laatste twee. Beken waren vroeger nóg belangrijker
dan nu, omdat ze bijna de enige manier waren om land mee
te bewateren en ze fungeerden als waterbron voor het vee.
Kijk maar eens mee op het kaartje. De Meulebèèk (blauw) komt
vanaf Ploë en loopt om de buitenrand van Sint Tunnis heen
richting Noordkant. De Klèèn Bèèk (rood) loopt door het centrum langs de Pèrdshemel (Kolonel Silvertoplaan) ook richting
Noordkant (grote pijl). Beide beken komen uiteindelijk uit in de
Raam. De Klèèn Bèèk en de Meulebèèk liggen op het smalste
punt ongeveer 150 meter uit elkaar.
Opvallend is dat de Klèèn Bèèk in de oude akten allerlei namen krijgt: d’Ortsbeek 1645, Dortse Beek 1719, Noordsche Beek
1742 en Dorpse Beek 1941. Als je het lidwoord (d’) voor de eerste naam zet, zien we dat er een overgang is: men lijkt in de
loop der tijd te zijn vergeten wat Oirt betekende en men is dat
door bekendere woorden gaan vervangen. Zo is ook de naam
Noordkant ontstaan: in de oude akten heette die ‘den Oirtkant’

of ‘den Oortkant’ (ter
vergelijking: het Oirtbroeck in Varsseveld
heet nu Noorderbroek).
Wat betekent ‘Ort’
of ‘Oirt’?
Volgens het Middelnederlands Woordenboek heeft ‘Ort’ of
‘Oirt’ de betekenis van
‘uiteinde van iets, een
kant, een rand’, maar ook ‘een stuk land, een hoek grond, of
land dat in een punt uitloopt’.
Terug nu naar de kaart. Welk lange smalle strook land zou er
zijn bedoeld?
Rob Ermers, met dank aan Jan Tonies
Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sint Anthonis
APK
ONDERHOUD (EV, HYBRIDE EN BRANDSTOF)
VERKOOP (NIEUW EN OCCASIONS)
AUTO ZOEKSERVICE
ADVIES

Breestraat 47
0485 - 38 47 59
www.arts-verzekeringen.nl

www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthoni

De Dorpsv
er
helpen je binders
graag!

www.vindfinancieeladvies.nl

www.samensintanthonis .nl
Email: contact@samensintanthonis.nl
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Hoge opbrengst bloemstukjes
Nelly Grüntjes-Verbruggen uit de Meester Sprenkelsstraat
heeft geld ingezameld door de verkoop van zelfgemaakte
bloemstukjes. Op de website Samensintanthonis.nl heeft
hierover een bericht gestaan. Nelly gaf toen aan dat ze de opbrengst graag wilde schenken aan Oekraïne.
De verkoop is inmiddels gestopt en Nelly wil graag iedereen
bedanken die het geweldige eindbedrag van € 460,- mogelijk
hebben gemaakt. Ze zegt dat ze zo’n hoog bedrag nooit had
verwacht. Het bedrag heeft ze inmiddels overgemaakt aan
Giro 555, UNICEF voor kinderen in Oekraïne.

Lentefair KBO was een succes
KBO Sint Anthonis heeft op 14 mei een Lentefair in Oelbroeck
georganiseerd. Dit is succesvol verlopen. Er is al vraag naar om
dit volgend jaar weer te doen. De organisatie geeft aan dat
zij dit nooit had kunnen organiseren zonder de inzet van alle
vrijwilligers en participanten die hieraan hebben meegewerkt.
De KBO dankt niet alleen hen maar ook de sponsors Tars
Visuele Presentatie en de bloemenzaken De Wingerd en Van
de Mortel.

Fietsen met de TOS, gezellig én slim
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Mini Bieb
Het is alweer een aantal jaren geleden dat we tijdens een
bezoek aan Berlijn tegen een kastje langs de weg aanliepen. Gewoon in een woonwijk. Mooi groen geschilderd,
keurig deurtje ervoor en – jawel – je kon het zonder sleutel
openen! Het briefje op het deurtje sprak boekdelen: ‘Staat
hier een boek in dat je graag wilt lezen, neem het mee en
geniet ervan. P.S. Heb je thuis een boek waarvan je vindt
dat een ander het ook moet lezen, in dit kastje is plaats
genoeg!’ Wild enthousiast keken mijn vriendin en ik onze
wederhelften lief aan of zij er – eenmaal thuis – ook eentje
konden maken, want dit was toch een geweldig idee!
Helaas, nu jaren later, staat dat kastje bij ons nog steeds
op onze bucketlist. Maar gelukkig, het idee van het Berlijnse kastje is ook naar Nederland overgewaaid. Er verschijnen de mooiste kastjes langs ‘s Heren wegen. Kastjes met
de meest uiteenlopende boeken, boeken die je kosteloos
mag meenemen en waar je met dit mooie weer heerlijk
in de tuin van kunt genieten. Dit is duurzaamheid in topvorm, want heb jij het boek weer uit dan krijgt het gewoon
een plaats in jouw Mini Bieb aan de straat!
Concurrentie voor de bieb? Absoluut niet! Want vind je dat
ene boek waar je nu net naar op zoek bent niet in die minibieb, dan helpt de grote bieb je vast uit de brand.
E.V.

Bij de Tourclub Oploo Sint Anthonis (TOS) is er voor elk
wat wils voor racefietsers en mountainbikers. De TOS staat
voor gezellig en veilig samen fietsen over mooie routes.
De club rijdt ritten voor de racefietsers van 60 tot 100+ kilometer in verschillende groepen van maximaal 14 personen. De gemiddelde snelheden variëren van 25 tot 35 kilometer per uur.
De groepen fietsen op zondagochtend en op woensdagavond.
Op zondag van begin maart tot eind oktober, op de woensdagavonden tot en met augustus. De mountainbikegroep rijdt het
hele jaar door en maakt regelmatig tochten in de omgeving.
Wie wil uitproberen of fietsen in een groep iets voor hem of haar

is, kan gratis drie keer meefietsen met een proefrit van de TOS. Pas
daarna beslis je of je wel of geen lid wordt. Fietsen in een groep
heeft diverse voordelen. Je kunt je fietstechniek verbeteren en
nieuwe routes ontdekken. Je hoeft nooit meer alleen een bandje
te wisselen of te stoempen tegen de wind. Je leert veilig fietsen
en hebt een stok achter de deur. De TOS organiseert elk jaar een
clubweekend, heeft een verzekering en geeft korting op de clubkleding. Aanmelden en informatie: www.tourclubtos.nl.

Sint Tunnisse kaauweschôttel
Voor alle 55-plussers van het dorp: kom op kermiszaterdag 9 juli
naar de eerste Sint Tunnisse Koffietafel. Luisteren naar muziek,
verhalen vertellen en vooral: ouderwets bereide echte Sint Tunnisse kaauweschôttel eten. Meld je aan via de antwoordstrook
die binnenkort huis-aan-huis wordt bezorgd. Geef je naam op
en met hoeveel mensen je komt, dan wordt je plekje gereserveerd. Let op: vol = vol. Er wordt een schappelijke eigen bijdrage gevraagd. De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond
17.30 uur. In de juli-editie van de Trots volgt meer informatie.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ikgavoorvers.nl
www.bloemenhuisdewingerd.nl

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

www.vdrijt.nl

maak van uw huis een thuis

www.kimmynailsenpedicure.nl

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

JOS VAN BEEK KUNST
www.josvanbeekkunst.nl

0485-383571
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“Ik voel me hier goed en mijn vrouw kan bijtanken”
Zo ben je fit en sta je midden in het leven en zo ben je afhankelijk van de zorg van een ander. Het overkwam Jan. Hij is
blij dat hij af en toe kan vertoeven in gastenverblijf De Parel. “Het is niet alleen fijn voor mezelf, mijn vrouw kan ook even
bijkomen.”
Door Arie Cornelissen
“Zes jaar geleden was er nog niks aan de hand”, zegt Jan Bosmans (85). “Ik was altijd gezond en fit. Maar toen ik de ziekte
van Parkinson kreeg, namen de beperkingen toe.”
Hij zit samen met vrijwilligster Marja Hoeberigs (68) aan de
keukentafel bij De Parel, het logeerhuis voor volwassenen
aan de Brink. Het is er knus ingericht. Als je het niet weet, heb
je niet in de gaten dat je aanwezig bent in een gastenverblijf.
“Wanneer je wat ouder wordt, krijg je soms ‘wat aan de knikker’”, zegt Jan nuchter. “Ik was al enige tijd voor klachten onder behandeling van een arts. Uiteindelijk kreeg ik de diagnose. Dan komen er ook nieuwe vragen op je af: hoe gaat het
verder, kan ik ermee omgaan. Als oud-ondernemer was ik gewend midden tussen de mensen te staan. Daar hield ik van.
Geleidelijk merkte ik dat ik meer moeite kreeg om initiatieven
te nemen. Ik kreeg last van spanningen. Ook dagelijkse dingen als het aantrekken van steunkousen en schoenen vielen
me steeds zwaarder. Voor mijn vrouw, die al jaren kampt met
een chronische ziekte, is het ook een flinke belasting om dagelijks te helpen. Zowel fysiek als mentaal was het voor haar
nodig om af en toe momenten voor haarzelf te kunnen hebben. Via onze kinderen en de huisarts kwamen we in contact
met De Parel.”
“Ik word verwend”
Dat was volgens Jan een schot in de roos. Begin dit jaar was
hij er voor het eerst, voor twaalf dagen. Het beviel goed. “De
zorg die ik krijg is heel prettig. De mensen ontvangen je hartelijk. Waar nodig helpen ze. Als ik wil, kan ik ook helpen. Mijn
slaapkamer ruim ik bijvoorbeeld zelf op. Verder gaat alles in
overleg. Een rondje wandelen over de Brink of in de prachtige natuur van de enorme tuin hier achter ons, bijna alles is
mogelijk. Ja, ik word écht verwend”, zegt Jan.
“We vinden het fijn om onze gasten een thuisgevoel en ook
een beetje vakantiegevoel te geven”, vult vrijwilligster Marja
aan. “Het is wel zo dat we inspelen op wat de gast wel en
niet kan. We proberen ze zoveel mogelijk zelf dingen te laten
doen en bezig te blijven. Zo zie je dat onze andere gast in
de huiskamer een puzzel aan het leggen is. Iedereen doet
zijn ding. We blijven in contact en zorgen dat de gasten hun
verhaal kwijt kunnen.”
Veel plezier beleefd
Jan houdt van muziek en zingen. “Ik speel ook graag mondharmonica. Vorige keer bracht ik zomaar eens een paar liedjes ten gehore. Spontaan ging een vrijwilligster meezingen

Jan en Marja in de riante tuin van De Parel: “Schot in de roos.”
op de melodie en ook een medegast sloot aan en zong uit
volle borst mee. Goh, wat hebben we dáár toch een plezier
aan beleefd”, blikt Jan terug terwijl zijn ogen zijn gaan glimmen.
Volgens Marja is voor gebruikmaking van De Parel geen officiële indicatie nodig. “Wij maken samen met de zorgvrager
en de mantelzorger een inschatting als we een intakegesprek
hebben. We werken alleen maar met vrijwilligers. Te zware
zorg kunnen en mogen we niet verlenen. We denken vanzelfsprekend in mogelijkheden en hebben korte lijnen met
bijvoorbeeld thuiszorginstellingen en huisartsen. Bij specifieke zorgvragen dragen thuiszorginstellingen en de huisarts,
in overleg met de aanvrager en mantelzorger, de zorg voor
alle verpleegkundige en persoonlijke handelingen. Dit wordt
dan op De Parel geleverd.”
Samen in balans
Op dit moment is Jan voor de tweede keer te gast. Hij geeft
aan dat zijn verblijf niet alleen voor hem een meerwaarde
heeft. “Mijn vrouw vond het fijn dat het haar ook goed had
gedaan. Dat ze even kon bijtanken. Daar ben ik blij om, want
dat is minstens zo belangrijk. Het gaat om de balans die je samen hebt. We zien wel hoe het verder gaat. Mijn ziekte heeft
een progressief karakter. Maar zolang ik kan bewegen, blijf ik
hier komen. Ik voel me thuis. Dit soort faciliteiten zouden in
onze maatschappij voor meer mensen beschikbaar moeten
komen”, vindt Jan.

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

www.bloemsierkunstvandemortel.nl
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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, overlijden 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.

Parochie is jongens dankbaar
Het was enorm schrikken toen in de Goede Week ’s avonds
aangebeld werd en iemand meldde: “De kerk staat in brand”.
Gelukkig konden de vlammen snel gedoofd worden en bleef
de schade beperkt. Dit was op de eerste plaats te danken aan
het alerte en snelle ingrijpen van Nick, Michiel en Sebastiaan.
Vanwege de hectiek en de dingen die besproken en geregeld
moesten worden was het er niet van gekomen om ze diezelfde avond of de dagen daarna te bedanken. Uiteraard hebben
we dat alsnog goed gemaakt, want dat hadden ze beslist verdiend. Hun goede daad laat zien dat er (en dat staat tegenover het kwalijke vandalisme van de brandstichting) heel veel
mensen in Sint Anthonis zijn, ook jongeren, die het hart op
de goede plaats hebben en blijk geven van burgerschapszin.
Daar mag ons dorp trots op zijn!
Pastoor van der Sluis

ker volop bijdroeg aan de gezelligheid. In 2012 schoot Gerrit
zich tot koning op onze dorpsbrink. Samen met zijn vrouw
Nellie liep hij zo trots als een pauw mee in onze optochten. In
verband met zijn gezondheid was Gerrit de laatste jaren minder vaak aanwezig bij het gilde, maar als het even kon liet hij
zijn gezicht zien. We herinneren Gerrit als een gezellige en betrokken gildebroeder, die zich actief heeft ingezet voor onze
gild en die genoot van het samenzijn. Gerrit, bedankt dat je samen met ons het gilde liet ontwaken en opbouwde, bedankt
voor je gezelligheid, we gaan je missen!
St. Antoniusgilde

Ietje en Wil Thijssen bedankt!

De pastoor met Nick en Michiel (Sebastiaan was verhinderd).

Gildebroeder Gerrit Aben overleden
Na een kort ziekbed is gildebroeder Gerrit Aben op 73-jarige
leeftijd overleden. We hebben afscheid van hem genomen
met gilde-eer; een erehaag van gildeleden en een laatste eerbetoon met het overvendelen en het laten zakken van het
vaandel op de kist, als symbool voor de dood. Gerrit was betrokken bij de heroprichting van ons gilde en al gauw een van
onze zilverdragers. Met zijn achtergrond in de bouw was hij lid
van de bouwcommissie en droeg hij bij aan het gildeterrein
en onze mooie kerststal. Gerrit was ook actief als schutter en
vaak aanwezig op onze schietavonden, waar hij als gangma-

Ietje en Wil Thijssen, bedankt voor het rondbrengen van
de Trots Sint Tunnis! Vanaf het eerste begin zijn Ietje en Wil
bezorgers van Trots Sint Tunnis in de Oude Breestraat. Ze
deden dit met veel plezier, maar deze maand gaan zij verhuizen. De redactie van Trots Sint Tunnis wil hen bedanken
voor de inzet en het enthousiasme waarmee ze al die tijd
het blad hebben rondgebracht.
Redactie Trots Sint Tunnis

Overleden op 19 mei 2022

Jan van den Heuvel
Hij is 85 jaar geworden.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

TanteSjaan
genieten als vanouds
w w w.tantesjaan.nu

www.hjmtuinenmeer.nl

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

www.kempenkuppers.nl

Sint Anthonis
(0485) 38 22 72
Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

www.vindmakelaardij.nl
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Guusje en Guus van Sint Patrick naar Nationale Dodenherdenking
Begin dit jaar kreeg Scouting Sint Patrick de vraag of het vrijwilligers wilde leveren voor de Nationale Dodenherdenking
op de Dam in Amsterdam. Na een loting onder de aangemelden, behoorden Guusje van den Heuvel en Guus Aben (beiden 15 jaar) tot de 87 jongeren die het traject naar 4 mei mochten volgen.
Door Ronald Korsten
Want een traject is het. “We zijn een volledig
weekend naar Someren geweest met als doelstelling je te realiseren wat het inhoudt om een
bijdrage te mogen leveren aan de herdenking
en wat je te wachten staat. Daarbij bezochten
we het Oorlogsmuseum in Overloon en de
Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn.” Guus vertelt
verder: “We kregen diverse opdrachten en leerden ook de andere scouts (11-15 jaar), explorers
(15-18) en zeekadets (14-17) kennen zodat we
een hechte groep vormden.”
Bij een informatiedag in het provinciehuis in Guus en Guusje hebben een indrukwekkende dag meegemaakt op de Dam.
Den Bosch werden ze toegesproken en kregen
weglopen was precies volgens een protocol. De echte krans
ze verdere uitleg. Ook werden daar de taken toegewezen die
‘s avonds bleek echter een stuk zwaarder. Ondanks dat ik bij toze zouden krijgen. Guus werd ingezet bij de rolstoelbegeleiding
neel ook wel eens op een podium had gestaan, was ik toch wel
van de oorlogsveteranen en Guusje mocht een krans aangegespannen. Er kijken heel erg veel mensen naar de herdenking
ven. ‘s Middags werd er geoefend met een proefpersoon in de
en dan wil je niets verkeerds doen. De mevrouw waar we de
rolstoel: “Je leert dan dat je bijvoorbeeld stoeprandjes achteruit
krans aan moesten geven, huilde bovendien ook nog en dat
moet nemen, anders kan de rolstoel voorover kiepen!”
vond ik toch wel heftig.” De veteraan die door Guus begeleid
Guusje vervolgt: “Met de bus gingen we naar Amsterdam.
werd, had hem ook nog over de oorlog verteld. “Een vriend van
Onze mobieltjes moesten we in de bus achterlaten. Stel je
hem was in de oorlog op straat geëxecuteerd. Bij de twee minuvoor dat er één af zou gaan tijdens de ceremonie! Wij moesten stilte wilde hij per se gaan staan en salueren. Dat vond ik erg
ten ‘s middags met een oefenkrans het juiste traject lopen en
stoer van hem. Dat vergeet ik nooit meer!”
al precies de posities innemen. Ook van de afgegeven krans

Drie Koninklijke onderscheidingen in Sint Tunnis bij lintjesregen
Zesendertig inwoners van de gemeente Land van Cuijk
hebben tijdens de lintjesregen 2022 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Drie van hen wonen in Sint Anthonis: Angeline Aben-Derks, Harrie Gerrits en Jan Peters.
Angeline Aben-Derks was van 1990 tot 2018 mantelzorger
voor haar zieke ouders. Zij was van 1993 tot 1997 lid van de
ouderraad van de voormalige basisschool Berg en Beek, nu
Kindcentrum Leander. Van 1997 tot 2002 was zij voorzitter van
deze ouderraad en lid van de brigadierscommissie. Zij is ook
al meer dan 30 jaar lid van Natuurvereniging IVN de Maasvallei. Vanaf 2009 is zij vrijwilliger bij Heemkundekring Sint Tunnis
in Oelbroeck en vanaf 2014 is zij lid van de werkgroep Landschapspark Op ‘t Hoogveld in Sint Anthonis.
Harrie Gerrits was tot 2018 25 jaar actief voor Oranjecomité
Sint Anthonis-Ledeacker, eerst als vrijwilliger, later als bestuurslid en vanaf 2009 als voorzitter. Bij voetbalvereniging DSV heeft
hij van 1995 tot 2007 ook verschillende rollen vervuld. Vanaf

2008 is hij vrijwilliger bij Stichting Het Schaap, eerst als voorzitter, nu als secretaris. Ook heeft hij zich van 2011 tot 2016 als
penningmeester ingezet voor buurtvereniging de Tweekant in
Sint Anthonis en vanaf 2017 is hij vrijwilliger voor de Voedselbank Land van Cuijk.
Jan Peters was voorzitter van het internationale Pinkstertoernooi Sint Anthonis in de periode 1989 tot 1996. Eveneens was
hij van 1997 tot 2002 voorzitter van de Technische Commissie
(TC) van volleybalvereniging SOMAS/Activia. In 2002 werd hij
lid van deze vereniging en tot 2009 was hij actief voor deze
club. Van 2008 tot 2009 was hij vrijwilliger voor de stichting
Vrienden van het Hospice-Huis Land van Cuijk. Hij is één van
de medeoprichters van de Stichting FAST, die bestaat sinds
2016 en is opgericht vanuit de volleybalverenigingen Activia
uit Sint Anthonis en Flamingo’s uit Gennep. Bij deze stichting
is hij vijf jaar voorzitter. Vanaf 2015 is hij penningmeester van
de stichting Cicero in Sint Anthonis. Eveneens is hij vanaf 2019
secretaris van de stichting Beit Jiddi in Nijmegen.
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Geslaagde feestweekenden Oelbroeck!
Na jaren van overleg, eindeloze vergaderingen, plannen
maken en verscheuren, was het eindelijk zover: er werd
begonnen aan een grondige verbouwing van Oelbroeck!
Een enthousiast openingscomité ging aan de slag om
twee feestelijke weekenden te organiseren. De eerste (en
misschien wel de belangrijkste) activiteit was de feestelijke
heropening van Oelbroeck. Na de officiële openingshandeling en na diverse toespraken werd het glas geheven
op de toekomst van Oelbroeck, waarna Iets van NIKS het
podium overnam. Zij voerden een Sint Tunnisse versie van
The Passion, de lijdensweg, op. De eerste lijdensweg was
die van de N602, die omgedoopt werd tot Geldweg. De
tweede was de hele gang van zaken rond de verbouwing
van Oelbroeck. De sfeer zat er goed in en het bleef nog
lang gezellig in Oelbroeck!
Open dagen op zaterdag en zondag
Na een grondige poetsbeurt van de harde werkers van het
IBN konden de vele vrijwilligers van allerlei verenigingen en
van de bieb hun stands inrichten. Een enorm karwei, want
uit alle hoeken en gaten moesten attributen gehaald worden. Het lukte en het was op beide dagen gezellig druk en
er is flink bij gebuurt.
Feestavond op zaterdagavond 23 april
Een feestavond voor iedereen van 16+ t/m 104-min. DJ
Partido nam het leeuwendeel van de avond voor zijn rekening, maar de hoofdact was toch voor Immer Hansi.
Overdag een onderwijzer uit Helmond, ’s avonds en in het
weekend een publiekstrekker van formaat. Vrijwilligers van
de scouting bakten, onder het toeziende oog van Bakplaat
Anja, hamburgers en vette worsten. De tap bleef nog lang
open en op zondag hebben er zelden meer katers rondgelopen in Sint Tunnis dan op zondag 24 april.
Seniorenmiddag op maandag 25 april
De Zonnebloem, de PTSA en de Bond van Ouderen hadden de handen ineen geslagen om een gezellige middag
te organiseren voor de senioren onder de senioren. En dat
is gelukt! Wat indrukwekkend was, was de grote groep lokale artiesten die hun uiterste best deden om die bezoekers te laten genieten. Omdat deze middag een specifieke
doelgroep had, waren extra veel ‘handjes aan de tafel’ nodig en die waren er! Normaal gesproken zijn vrijwilligers al
onmisbaar, maar vooral op deze dag hebben ze extra goed
gepresteerd en een dankjewel is zeker op zijn plaats!
Vrienden van Oelbroeck Live
Het tweede feestweekend was gereserveerd voor Vrien-

den van Oelbroeck Live. Het Groot Oelbroeck Showorkest
(o.l.v. Marc Thijssen) blies het publiek van de stoelen, de
slagwerkgroep van Muziekvereniging Sin Cecilia lieten alle
trommelvliezen meetrommelen, de vrouwelijke solisten
verbaasden het publiek met hun enorme zangkwaliteiten
en de mannelijke solisten zouden zelfs Ali B of Marco Borsato hun stoelen laten draaien. Oud pastoor van Spreeuwel met zijn misdienaar Jos C. wist zijn preek te beperken
tot een half uur en op de warme klanken van Candelight
werden diverse zaken en mensen op de hak genomen. Als
apotheose, een ongekend hoogtepunt, zongen alle artiesten een heel toepasselijk lied: ‘With al little help from my
friends’ van Joe Cocker, die de twee feestweekenden kort
en bondig samenvatte. Een kleine groep organisatoren met
een veel te lange takenlijst, bokste het toch voor elkaar om
twee vlekkeloze, ramvolle weekenden te organiseren. Maar
zonder de hulp van een heleboel vrienden was het nooit
gelukt. Daarom aan alle vrienden, vrijwilligers, alle handjes
aan de bar en de barbecue, alle sjouwers en alle bouwers,
alle denkers en alle doeners, alle mensen in of buiten de
schijnwerpers: bedankt voor jullie inzet: zonder ‘a little help
of their friends’ was het nooit gelukt!
Nu zijn we niet zo van het noemen van namen, maar nu,
aan het einde van de rit, gaat het dan toch gebeuren. Ze
hebben het geflikt, de organisatoren van deze weekenden.
Vandaar deze nominatie voor een lintje voor volgend jaar
voor de hele groep: Monique Aben-Lemoin, Richard Jans,
Emiel Jansen, Ben Fransen, Hans Rausch, Huberiet Vollenberg, Marc Thijssen, Henk Westerveld en Martien Ploegmakers. Een diepe buiging is wel op zijn plaats!
Bedankt allemaal en tot gauw!
Namens het Openingscomité Oelbroeck
Pedro Bardoel
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Oelbroeck neemt afscheid van Jos van Raaij
Nu de verbouwing van Oelbroeck is afgerond, neemt
Jos van Raaij, tot voor kort coördinator, afscheid. Hij
kan terug kijken op een hele mooie periode van acht
jaar bij Oelbroeck, waarbij het voltooien van het volledig vernieuwde Oelbroeck de kroon op zijn werk is.
Jos kwam 1 december 2014 in dienst van Oelbroeck in een
tijd dat het niet zo geweldig liep. De financiën waren niet
op orde en wat ooit de bedoeling was van de gemeente,
dat Oelbroeck ‘de ontmoetingsplek’ voor de inwoners van
Sint Anthonis moest worden, kwam niet uit de verf. De
eerste taak van Jos was de financiën op orde brengen. Dat
lukte binnen een jaar, onder andere door volledig met vrijwilligers te gaan werken. Daarnaast nam hij er nog een taak
bij door ook coördinator van de sporthal te worden. Kortom, hij nam Oelbroeck stevig bij de hand en dat legde de
organisatie geen windeieren. Gestaag nam het aantal activiteiten binnen Oelbroeck toe, waardoor ook de inkomsten
ervoor zorgden dat Oelbroeck financieel gezond werd en
tot op de dag van vandaag nog steeds is. Jos ontwikkelde
samen met het bestuur een nieuwe visie op de toekomst,
die de afgelopen jaren steeds meer is gaan leven. De inwoners van Sint Anthonis weten in toenemende mate de weg
naar Oelbroeck te vinden. Dat heeft zeker ook te maken
met de gemakkelijke benaderbaarheid van Jos, een echte

Sint Tunnissenaar.
De nieuwe visie leidde er toe dat ook het gebouw een keer
een flinke opknapbeurt moest krijgen. Gelukkig kwam
daar een subsidie voor van de gemeente en Jos heeft zich
daar de afgelopen jaren helemaal in vastgebeten. Daarin
trok hij veelal op met Henk van Haare, de penningmeester van Oelbroeck. Het resultaat mag er zijn, gezien de
vele positieve reacties tijdens de openingsactiviteiten.
In al deze jaren heeft ook de echtgenote van Jos, Amélie,
haar sporen verdiend voor Oelbroeck als vrijwilliger. Zij was
degene die elk jaar het initiatief nam om alle seizoenen in
beeld te brengen en de foyer daar sfeervol naar inrichtte.
Ook heeft zij diverse exposities van amateur kunstenaars
naar Oelbroeck gebracht. Jos is haar dankbaar dat hij al die
tijd de ruimte heeft gekregen om zoveel tijd (en vaak op
ongeregelde tijden) in Oelbroeck door te brengen. Nu is
het tijd om te gaan genieten van zijn pensioen, dat hij inmiddels al een paar jaar heeft bereikt met zijn 69 jaar. Het
bestuur is dankbaar voor wat Jos allemaal heeft betekend
voor Oelbroeck en biedt hem een afscheidsreceptie aan
die plaatsvindt op woensdag 15 juni in de nieuwe ontmoetingsruimte van Oelbroeck tussen 19.00 en 21.00 uur.
Inwoners van Sint Anthonis zijn daarbij van harte welkom.

Eeuwige roem voor bedenken naam ‘Ontmoeting’
In juni 2021 werd in de Trots Sint Tunnis gevraagd om een originele naam te bedenken voor de nieuwe ontmoetingsruimte in
Oelbroeck. Daar werd door heel veel Sint Tunnisse mensen gehoor aan gegeven. De werkgroep Inrichting en het bestuur hebben samen unaniem gekozen voor de naam ‘Ontmoeting’. Deze
naam past bij de visie van Oelbroeck waarbij elkaar ontmoeten
centraal staat. Harold Gommans ontving als bedenker van de
naam tijdens het openingsweekend een welverdiend flesje wijn
uit handen van Huberiet Vollenberg en eeuwige roem! Oelbroeck
bedankt alle inzenders voor hun mooie en creatieve ideeën.

Beelden van opening Oelbroeck
Een sfeerimpressie van de openingsweekenden van Oelbroeck
is te vinden op www.scootshootfotografie.nl (van Martien van
Dommelen) en op de facebookpagina van SPG Photos (Stefan
Theunissen). Op YouTube is het concert van Vrienden van Oelbroeck Live terug te kijken.

Bestuur Oelbroeck

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

Hypotheek ∙ Bank ∙ Verzekering

tel: 0485-451040
www.verheijen-wanroij.nl

Coaching en workshops
om jezelf te kunnen zijn

YORT
yoga sport

in Boxmeer

in St. Anthonis

Ans van Summen
P R A K T I J K

www.ansvansummeren.nl

www.harrieentoon.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

www.sterk-lifecoaching.nl
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Koningschieten op 19 juni weer op de Brink
Na twee jaren afwezigheid vindt op zondag 19 juni weer
het Koningschieten plaats op de Brink in Sint Tunnis!
In 2020 kon het Koningschieten vanwege corona niet plaatsvinden en vorig jaar moest het gilde in verband met de beperkingen
het Koningschieten op het gildeterrein organiseren. De gildebroeders zijn blij dit jaar weer de traditie op te kunnen pakken en
zijn verheugd dat het Koningschieten van het St. Antoniusgilde
weer op de dorpsbrink mag plaatsvinden.
Tussen 10.00 en 10.30 uur trekt de gild met slaande trom door
het dorp om het koningspaar Sjaak en Lenie thuis op te halen
en vervolgens samen de viering van het sacramentsfeest in de
dorpskerk bij te wonen. Na de Brabantse koffietafel begint rond
de klok van 13.00 uur het Koningschieten. Hoe lang het gaat duren voordat de vogel naar beneden valt en de winnende schutter
het koningszilver krijgt omgehangen, is nog onbekend, immers:
het lot en de schietkunsten bepalen de uitkomst van de wedstrijd.

Iedereen is van harte welkom om de spannende wedstrijd te aanschouwen en mee te maken wie de nieuwe koning wordt van het
St. Antoniusgilde. Tot zondag 19 juni op de Brink!

‘Op de Hoef’ gaat weer los in het Geldersoord
Na twee jaar muziekstilte bij ‘Op de Hoef’ gaat het op de
eerste zondag van juli vanaf 14.00 uur weer los in het Geldersoord aan het Sint Patrickspad.

In 2014 werd de eerste editie gehouden met de Eightball Boppers als afsluiter. Na diverse verzoeken komt deze band weer
afsluiten. Bij het schrijven van dit bericht zijn er nog twee acts
definitief: Stugg Nederlandstalige rock met Will Thijssen en de
huisband The Hoofs met uiteraard Lieke Meijer.
Elke week krijgen zo’n 28 mensen in Nederland de diagnose
‘primaire hersentumor’. ‘Op De Hoef’ startte in 2014 om geld in
te zamelen voor het Hersentumorfonds, omdat hersentumoren
nog ongeneeslijk zijn. Nadat in 2012 Tim Manders werd gediagnosticeerd met een hersentumor werd Team Tim opgericht. In
2013 gingen zo’n 100 enthousiaste lieden, inclusief Tim, de Mont
Ventoux op. Hij overleed in december 2014. Na negen jaar gaat
men nog steeds met dezelfde intentie: geld ophalen voor onderzoek naar hersentumoren.
Alle muzikanten en personeel op dit festival doen belangeloos
mee. De voorheen geleende PA-set van Jeroen Verhoeven heeft
hij inmiddels cadeau gedaan. Ook andere bedrijven sponsoren
(anoniem) en dragen zo bij aan dit leuke, kleinschalige festival.
Dus: zet 3 juli in je agenda! De entree is € 7,50 ( vanaf 12 jaar).

Definitieve opbrengst Week van de Goede Doelen bekend
Na aftrek van de – geringe – kosten is de uiteindelijke opbrengst
van de Week van de Goede Doelen Sint Anthonis 2022 definitief.
Een schitterend bedrag van maar liefst € 26.023,25 is door de inwoners van Sint Anthonis aan de veertien deelnemende goede
doelen geschonken. Dat de organisatie de onkosten laag kan
houden is mede te danken aan pastoor van der Sluis, die de

Schakel ter beschikking stelde voor het uitreiken van de bussen.
En niet te vergeten aan Scouting Sint Patrick: de hele blokhut
mocht worden gebruikt voor het innemen van de bussen, voor
de tellers en voor de schatbewaarder. Alle inwoners van Sint Anthonis: héél hartelijk dank voor uw gulle gaven. 2022 Is voor ‘de
goede doelen’ een succesvol jaar geworden.

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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Ga eens kijken in het landschapspark Op ‘t Hoogveld!
Het landschapspark Op ‘t Hoogveld (achter zorgcentrum Op ‘t Hoogveld) heeft het afgelopen jaar een flinke opknapbeurt gekregen.
De Molenbeek en de oevers zijn aangepakt, met een extra
brug en enkele vlonders aan de waterkant. Er is een aantal
paden bij gekomen (rolstoelvriendelijk) en er zijn nieuwe
bomen aangeplant. Het theehuisje is opnieuw geschilderd,
de dierenweide heeft al nieuwe bewoners, de boerderijtuin
wordt nog verder ontwikkeld. In het landschapspark komen
over een poosje nog extra speelplekken voor kinderen (ook
bij de houten salamander kan gespeeld worden), er komen
informatieborden en zitbanken met tafels. Er is dus al veel
gebeurd, maar het park blijft in ontwikkeling.
Er is een actieve werkgroep die het onderhoud van het
landschapspark regelt en plannen maakt voor de toekomst.
Wie mee wil denken of mee wil werken is van harte welkom.
Bel dan naar Jan Cremers (06-20084120).
Ga eens kijken in het landschapspark, iedereen is welkom, wandel en geniet! De hoofdingang is via de Dr. Verbeecklaan, 100 meter vanaf de rotonde. Ook honden zijn
welkom, maar alleen aangelijnd. Het park is niet met de
auto te bezoeken.

Onder andere de Molenbeek en de oevers zijn aangepakt in het
opgeknapte landschapspark.
Na de zomer volgt een officiële opening van het landschapspark. Nadere informatie volgt nog.

Julio Domingo nieuwe dirigent van Muziekvereniging Sint Cecilia
Zijn naam doet het al vermoeden; Julio Domingo is
Spaans, afkomstig uit de regio Valencia. Sinds 13 april
staat hij als dirigent voor het blaasorkest van Sint
Cecilia. Hij volgt Frank Steeghs op, die 13 jaar lang op
de bok stond.
Behalve in Sint Anthonis is Julio ook dirigent in Weywertz
(België), Mopertingen (België), Ohé en Laak en Aken (Duitsland). Julio studeerde Master Directie aan het Conservatorium
Maastricht bij Ivan Meylemans. Ook werkt hij als zelfstandig
componist en arrangeur. Julio speelt trombone en heeft dat
in diverse harmonieën, symfonieorkesten, big bands, kamermuziekensembles en jazz combo’s gedaan.
In zijn sollicitatiebrief schreef hij: “Als dirigent beschouw ik mij
als iemand die niet alleen met muzikanten werkt, maar mét en
vóór muzikanten. Werk dat kwaliteiten vraagt die verder dan
de noten gaan: verantwoordelijkheid, betrokkenheid, enthousiasme, geduld, respect en vooral een goede werksfeer”.
Inmiddels zijn de eerste repetities een feit en wordt er al prachtige (Spaanse!) muziek gemaakt! Zijn bevlogenheid, sympathieke houding en betrokkenheid wordt al door velen zeer
gewaardeerd. Een eerste bijzondere kennismaking met Sint
Anthonis krijgt hij door middel van de opnames van Hét Lied
van Sint Tunnis. Op zondag 17 juli voert het blaasorkest een

Julio Domingo.
eerste concert uit onder leiding van Julio Domingo. Voor meer
informatie zie www.mvsintcecilia.nl.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kinesiologie,K-pni,
K-pni,Endermologie,
Endermologie,
Kinesiologie,
Craniosacraal
therapie
Craniosacraal therapie en en
orthomoleculair voedingsadvies
orthomoleculair voedingsadvies
www.leeflijn.nl
www.leeflijn.nl
| 06 53893583
0653893583

Trots-sponsor worden of adverteren?

Hallo allemaal,

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!

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

’t Leker Live: feest en muziek
op hetgaan
Lekerse
kerkplein
Op avontuur
en mensen
helpen doe ik graag. Dit deel ik
TROTS
ente komen:
het DJ Piet
Een aantal enthousiastelingen is sinds via
2019 FACEBOOK,
bezig met de
De INSTAGRAM,
volgende artiesten hebben
al toegezegd
organisatie van een mooi regionaal festival
met feest en
Stuufklei (draait elk feestje aan elkaar), De Lekerse Klinkers (geLEKERSNIEUWS.
muziek op het kerkplein in Ledeacker, in samenwerking
met Lekerse talenten.

zellige joekskapel), De Kofferbent (coverband, al een bekende
de kermis in Ledeacker), The Eightball Boppers (feestelijke
Het liefst eet ik van
pannenkoeken,
pizza, pasta en friet.
jaren ‘50 en ‘60 Rock ’n Roll), Zanger Matta (Duikboot!) en DJ
Drie keer is scheepsrecht! Alle lichten staan
op groen
voor
(tot laaten
dansjes
doen).
programma
voor
Denuhele
dag
doorBrambl
timmer
zaag
ikKortom:
van een
alles
aan elkaar.
’t Leker Live op zaterdag 2 juli. De benodigde vergunningen
jong en oud!
zijn ingediend om afgestempeld te worden.
De artiesten
De avond begint om ga
19.00doen?
uur en duurt
Kaar- bekend
Wat
ik in zijn
de zomervakantie
Dattotis01.00
noguur.niet
geboekt. De horeca is geregeld. ´t Leker Live wil iedereen uit
ten kosten in de voorverkoop € 11,- voor 18+ en € 6,- voor de
29-30gevarieerde
en 31 augustus
2022
ben
ik bij
dezebouwweek
in Sint
de regio uitnodigen om een leuke en muzikaal
jongere gasten,
aan de
dagkassa
kosten
€ 12,50 en € 7,50.
avond mee te maken.
Meer informatie: www.leker-live.nl.

Anthonis en Ledeacker. Kom jij dan ook?

Je hebt je nog niet opgegeven? Je weet niet hoe?
Bouwweek voor Sint Tunnisse en Lekerse jeugd: doe je mee?
Doe het dan via deze qr code

Op 29, 30 en 31 augustus vindt de
bouwweek van Sint Anthonis en Ledeacker plaats. Doe jij ook mee? Heb
je de basisschoolleeftijd, woon je in
Sint Anthonis of Ledeacker en vind je
het leuk om mee te komen bouwen
tijdens de bouwweek? Meld je dan via
de QR-code aan.
Zonder extra handjes wordt het lastig
om de bouwweek te organiseren. Wil
je komen helpen? Dan kun je jezelf via
de QR-code aanmelden als vrijwilliger.

Ik vind het leuk als je mij volgt op FACEBOOK, INSTAGRA
SAMEN SINT ANTHONIS, TROTS en LEKERSNIEUWS.
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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 Blauwstraat, Den Hoek, Korte Striep, Lepelstraat (gedeeltelijk), Peelkant
(gedeeltelijk), Rondveld, Sambeekse Dijk, Steenakker, Stevensbeekseweg (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 afvalkalender 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. DeAfvalApp is een interactieve app met onder andere een kalender, digitale kaart en notificatiefuncties.
Legenda:

Oud papier inzameling

Meldingen via MijnGemeente app

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.

Met de MijnGemeente app kunt u gemakkelijk en snel een melding doorgeven over de openbare ruimte. De melding komt
direct binnen bij de gemeente en wordt binnen 24 uur opgelost. Download de MijnGemeente app via de Google Play Store
(Android) of AppStore (Apple).

Belangrijke contactgegevens en websites
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

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand
Wim Verschurenstraat 1C
tel. 0485-382664
Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

www.samensintanthonis.nl
www.dorpsraadsinttunnis.nl

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880
Afspraak maken bloedafname
www.maasziekenhuispantein.nl
tel. 06-20240544
Politie
tel. 0900-8844
Alarmcentrale: tel. 112
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Activiteitenagenda
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Heeft u ook een activiteit voor de Trots Activiteiten agenda?
Ga dan naar samensintanthonis.nl/agenda en meld uw activiteit hier aan.

Vr 3 t/m zo 5 juni

Woensdag 15 juni

Zondag 3 juli

Pinksterfeesten

Afscheidsreceptie

Fiets Festival

Drie avonden feest in de feesttent
van het Pinkstertoernooi
Locatie: Sportpark De Laan
Tickets: www.pinkstertoernooi.nl

Za 4 en zo 5 juni
Pinkstertoernooi

Dé afsluiting van het volleybalseizoen, met onder andere het TOBtoernooi op Pinksterzondag
Locatie: Sportpark De Laan
Entree: gratis

Maandag 6 juni
Open dag modelvliegshow
Modelvliegclub Columbia Boxmeer
organiseert een show met demo’s
Locatie: Vliegceld Waterleidingstraat
tussen Boxmeer en Sint Anthonis
Tijd: 12.00-16.00 uur
Entree: gratis

Zaterdag 11 juni
Concert

Het Opleidingsorkest en het Slagwerkorkest van Sint Cecilia gaan
‘Back on Stage’
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.00 uur
Entree: € 5,00

Zondag 12 juni
Schaapscheerdersfeest

Hét evenement in de natuur voor
jong en oud met diverse activiteiten
Locatie: Schaapskooi (parkeren bij de
Heksenboom)
Tijd: 11.00-17.00 uur
Entree: gratis

Jos van Raaij neemt afscheid van
Oelbroeck
Locatie: Oelbroeck
Tijd: 19.00-21.00 uur
Entree: gratis

Zondag 19 juni

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

Koningschieten

Festival Op de Hoef

De leden van het St. Antoniusgilde
gaan strijden om de koningstitel
Locatie: Brink
Aanvang: 13.00 uur
Entree: gratis

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

Woensdag 29 juni

Vrijdag 8 juli

Dorpsraadvergadering

Op d’n Brink opening Kiosk

Openbare vergadering van
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 19.30 uur

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

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

Feestelijke opening van de Kiosk,
op d’n Brink gevolgd door een groot
feestweekend voor jong en oud!
Locatie: Brink
Tijd: 19.00-24.00 uur
Entree: gratis

Zaterdag 9 juli
Sint Tunnisse Koffietafel

De eerste Sint Tunnisse Koffietafel
op kermiszaterdag voor 55-plussers
Locatie: Brink
Tijd: 14.30-17.30 uur
Aanmelden: info@dorpsraadsinttunnis.nl

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

