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Aan  Besturen van verenigingen, stichtingen en vrijwillige 
activiteitenorganisaties (bijv. intocht Sinterklaas of wandelvierdaagse) 

Onderwerp Activiteitenagenda SamenSintAnthonis, Activiteitenagenda Trots Sint 
Tunnis en Kombord Sint Anthonis 

Doel  Activiteitenagenda voor Sint Anthonis waarop terug te vinden is wat er 
het hele jaar te doen is in Sint Anthonis. 

De Dorpsraad voelde zich genoodzaakt voor Sint Tunnis beter in kaart te gaan brengen 
welke activiteiten en evenementen er allemaal georganiseerd worden en dit te delen met de 
rest van het dorp. We merkten namelijk dat om erachter te komen wat er in Sint Tunnis te 
doen is we verschillende media of vereniging sites moesten bezoeken. Er bestaat geen 
agenda waar alle activiteiten te samen in een agenda stonden. Dit is een groot gemis, zeker 
als we willen als ons dorp meer gaat bruisen. Een gezamenlijke agenda kan er bovendien 
voor zorgen dat activiteiten beter op elkaar afgestemd worden en niet meer onbedoeld op 
dezelfde dag gepland worden. De Dorpsraad heeft toen het initiatief genomen om een 
gezamenlijke (jaar)kalender op te zetten. Er is een agendacommissie opgericht die enkele 
zaken op een rijtje heeft gezet. 

Activiteitenagenda SamenSintAnthonis.nl                                                                                            
Binnen de site SamenSintAnthonis.nl is reeds een agenda beschikbaar. Deze agenda gaat 
ingezet worden als een activiteitenagenda. De site van SamenSintAnthonis.nl is voor een 
ieder toegankelijk en men kan zelf een agenda- of activiteitenpunt aanmaken. De beheerders 
van deze site controleren de ingebrachte agendapunten. 

Activiteitenagenda Trots Sint Tunnis                                                                                            
Op de achterzijde van Trots Sint Tunnis, maandelijks Dorpsblad, staat een 
activiteitenagenda. De activiteiten die hier gepubliceerd worden zijn afkomstig van de 
activiteiten die zijn ingevoerd in SamenSintAnthonis.nl en zijn geprioriteerd door de 
agendacommissie. 

Kombord Sint Anthonis 

Op zondag 10 oktober 2021 zal het kombord Sint Anthonis officieel in gebruik worden 
genomen. Het kombord zal langs de dokter Verbeecklaan (N602) geplaatst worden, als je 
vanaf de grote rotonde (N272) Sint Anthonis in komt rijden. Rechts van het kombord is de 
bushalte aan de Zandkant. 

Voor plaatsing op het kombord kan men een verzoek doen aan de agendacommissie. Aan 
de hand van nog te bepalen criteria zal er een beslissing worden genomen.  

Aanmaken van de ActiviteitenAgenda                                                                                                      
De agendacommissie hoopt hiermee een eerste stap te maken naar een jaaragenda voor 
Sint Anthonis. Het zal tot een succes leiden als een ieder zijn activiteit bekend maakt. Het is 
zo opgezet om iedereen een kans te geven om zijn activiteit zichtbaar te maken. Heb je een 
jaarplanning zet deze in de agenda. Kijk er een keer naar en zie wat anderen er al ingezet 
hebben. 

Op de volgende pagina is middels een piramide het in schema gebracht. 

Mocht U nog suggesties hebben dan horen wij dat graag. 
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De agendacommissie 

agendacommissie.sinttunnis@gmail.com 

 


