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Deze vraag kun je op vele gebieden stellen. Denk bijvoorbeeld 
aan het belangrijkste in ons leven, onze gezondheid. Met de 
nieuwe uitbraak van het COVID-19 virus en de aangescherpte
maatregelen blijft het voor een ieder ongewis. Met een vaccina-
tiegraad van meer dan 90 procent kiest Sint Tunnis voor veilig-
heid en loyaliteit, niet toevallig één van de hoofdkenmerken 
van ons dorp.

Misschien heb je het met deze vraag wel over de ontwikkelin-
gen in het dorp. Enorm veel bouwactiviteiten, het landschaps-
park letterlijk op de schop en met de mooiste brink van Noord- 
Brabant onderweg naar ook nog eens de bruisendste brink. 

Of heb je het over de politiek? De nieuwe gemeente, een ge-
meentebestuur op grote(re) afstand, onduidelijkheid over de 

invulling van de zogeheten kernendemocratie, het zijn alle-
maal vraagtekens die we nog niet kunnen invullen. 
Maar wat we wel of niet nodig hebben als dorpsraad durf ik wel 
in te vullen, want daarover zijn we al lang met elkaar in gesprek. 
Wat we niet nodig hebben is een blauwdruk van hoe we moe-
ten werken. Want dat gaat juist niet werken, iedere dorpsraad 
doet het op zijn eigen manier en passend bij de behoeften van 
hun dorp. Nee, wat wij nodig hebben zijn maar twee dingen, 
namelijk voldoende euro’s en liefst nog meer vertrouwen. 

Zodat we lokaal bezig kunnen zijn met welzijn en leefbaarheid. 
Want daar staat onze dorpsraad voor. 

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Wat gaat de toekomst ons brengen?
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ste is erg belangrijk in een nieuw gebouw. Door middel van 
signing krijgt het multifunctionele centrum een eigen gezicht, 
dit zorgt voor herkenbaarheid en identifi catie bij bezoekers, 
klanten en relaties. Onder leiding van interieurarchitect Peter 
van Benthum is het een mooi geheel geworden en zijn er tij-
dens de werkzaamheden 
al veel enthousiaste reac-
ties ontvangen. 
Inmiddels staan de stoe-
len, hangen de lampen en 
ligt de vloer erin. Het eer-
ste gedeelte van de ver-
bouwing en herinrichting 
is bijna klaar. Het tweede 
deel van de verbouwing 
start in januari. Loop ge-
rust eens binnen om een 
kijkje te nemen. 

Hans Rausch werkt in zijn functie nauw samen met Marjo 
Ploegmakers. Zij is sinds 1 oktober in dienst als allround me-
dewerker. Met Marjo’s achtergrond in de horeca draagt zij zorg 
voor de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van de 
horeca bij Oelbroeck.
Deze wisseling betekent tevens dat per 1 januari 2022 afscheid 
genomen gaat worden van Jos van Raaij. Hij heeft sinds 2014 
de functie van coördinator vervuld en leverde een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van MFA ‘oude stijl’ naar de nieu-
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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.
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Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uit-
gave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via 
e-mail:  redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
 adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)

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

Het bestuur van MFA Oelbroeck is verheugd te kunnen aankondigen dat in de persoon van 
Hans Rausch per 1 december een nieuwe coördinator is aangesteld. Hij gaat vorm en inhoud 
geven aan de ontwikkeling van MFA Oelbroeck ‘nieuwe stijl’. Hans is voor velen geen onbe-
kende in Sint Anthonis (zie ook het interview op pagina 17). 

Nieuws� itsen MFA Oelbroeck
Hans Rausch nieuwe beheerder van MFA Oelbroeck
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even  
na, 
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we organisatie. Jos gaat per 1 januari 
met pensioen maar is bereid gevon-
den om als bouwadviseur betrokken 
te blijven bij de huidige verbouwing. 
Het bestuur is Jos van Raaij zeer er-
kentelijk voor zijn inzet en zal te zijner 
tijd op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Het bestuur  
van Oelbroeck wenst Marjo en Hans veel succes toe in hun 
nieuwe functie.

Eind 2020 kwam er een oproep voor vrijwilligers voor de werk-
groep Inrichting van het te verbouwen Oelbroeck. Zoals dat 
gaat, werden er via via mensen benaderd en er verscheen een 
oproep in de media. Al gauw bestond de werkgroep uit zeven 
leden. Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep werden 
er, met het bestuur, knopen doorgehakt en werd er bezui-
nigd, aangepast, gewikt en gewogen. Zaken uit de begroting 
gehaald en andere eraan toegevoegd. Zo kwam het dat de 
werkgroep na een paar vergaderingen werd uitgebreid met 
de naam ‘Werkgroep Inrichting en Bewegwijzering’. Dat laat-

Vrijwilligers werken samen toe naar opening vernieuwde Oelbroeck

Vrijwilligers aan het uitpakken en installeren van interieuritems. 

Hans Rausch.
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Houdoe Sint Anthonis

Op 1 januari 2022 komt met de vorming van de gemeente Land van Cuijk een einde
aan de zelfstandige gemeente Sint Anthonis. De journalisten Ed van Alem (fotografie)
en Henk Baltussen, ondersteund door Joost Ariaans, Geurt Franzen en René Megens,
blikken in woord en beeld terug op de laatste decennia van de gemeente.
Een terugblik op een gemeenschap op het scharnierpunt van twee eeuwen. Een periode
waarin flink werd gebouwd maar net zo hard werd gesloopt. Een tijd waarin de vooruitgang
werd omarmd, zonder afscheid te nemen van ál het oude. Waarin leed werd gedeeld, maar
het leven ook uitbundig werd gevierd. Met circa 600 foto’s in kleur en zwartwit.
Prijs: € 24,95

Er zijn ook Houdoe boeken samengesteld voor de andere vijf gemeenten binnen de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. Te Weten; Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert.

Houdoe is verkrijgbaar bij “De DorpShop” Lepelstraat 12 in Sint Anthonis.
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Op 1 januari 2022 komt met de vorming van de 
gemeente Land van Cuijk een einde aan de zelfstandige 
gemeente Sint Anthonis. De journalisten Ed van 
Alem (fotografi e) en Henk Baltussen, onder-
steund door Joost Ariaans, Geurt Franzen en 
René Megens, blikken in woord en beeld terug op 
de laatste decennia van de gemeente.
Een terugblik op een gemeenschap op het scharnier-
punt van twee eeuwen. Een periode waarin fl ink werd
gebouwd maar net zo hard werd gesloopt. Een tijd
waarin de vooruitgang werd omarmd, zonder afscheid
 te nemen van ál het oude. Waarin leed werd gedeeld, 
maar het leven ook uitbundig werd gevierd. 
Met circa 600 foto’s in kleur en zwartwit.
Prijs: € 24,95

Er zijn ook Houdoe boeken samengesteld voor de 
andere vijf gemeenten binnen de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk. Te weten: Boxmeer, Cuijk, Grave en 
Mill & Sint Hubert.
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De duim van de maand december 
gaat naar Wendy van Duijnhoven. 
Wendy is op vele manieren in Sint Tun-
nis werkzaam als vrijwilligster. Toen de dorpsraad haar kwamen 
verrassen, was haar eerste reactie haar geweldige lach die door 
de straat galmde en vervolgens...: “Mag ik hem ook weigeren?”.
Natuurlijk mag ze deze niet weigeren en dus wordt de duim 
dan ook in dank aanvaard. 
Hierbij een greep uit haar vele vrijwilligerswerkzaamheden: 
Wendy werkte mee aan de succesvolle bouwweek voor de 
schooljeugd, was verkeersbrigadier, organiseert de lichtjesop-
tocht op 18 december aanstaande, deed mee aan pronkzittin-
gen, werkte voor het Rode Kruis en was actief als voorzitter van 
de ouderraad van basisschool Leander. Dit alles met een volle 
100 procent inzet. Daarom is deze duim dik verdiend!

Sint Tunnis is Trots op: Wendy van Duijnhoven

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’.  

Jeugdorkesten Sint Anthonis, Boxmeer en Sambeek maken samen muziek
Samen muziek maken, dat is waar het om draait bij de 
Boxmeersche Harmonie, Semper Unitas uit Sambeek en 
Muziekvereniging Sint Cecilia uit Sint Anthonis. De drie 
verenigingen hebben naast het grote orkest ook alle drie 
een opleidingsorkest, ook wel jeugdorkest genoemd. Be-
gin september zijn deze drie jeugdige orkesten van de 
vereniging een samenwerkingsproject gestart: het Regio-
naal Jeugd Orkest.

Doel van het Regionaal Jeugd Orkest is om de jeugd – samen 
met een aantal ondersteunende leden – de kans te bieden om 
samen muziek te maken in een groot orkest en daarbij ook 
nog eens veel van elkaar te leren. Afgelopen maanden is met 

wekelijkse repetities – op verschillende locaties – gezamenlijk 
enthousiast toegewerkt naar een mooi concertprogramma 
dat wordt uitgevoerd tijdens een muzikale tournee op zondag 
12 december. Tijdens deze concerttournee doet het Regionaal 
Jeugd Orkest uiteraard de dorpen Sint Anthonis, Boxmeer en 
Sambeek aan. Het concert in Sint Anthonis begint om 10.30 
uur en vindt plaats in MFC Oelbroeck. Daarna verplaatsen de 
muzikanten zich naar Boxmeer waar om 12.30 uur het concert 
in de basiliek begint. De tournee wordt om 15.30 uur afgeslo-
ten met een concert in De Elsenhof in Sambeek.
De drie opleidingsorkesten gaan na de tournee weer ieder hun 
eigen weg, maar uiteraard gaat de projectgroep bekijken of en 
hoe deze samenwerking in de toekomst een vervolg gaat krijgen.

Wandel met de Lichtjestocht langs duizenden lichtjes
Wil jij het kerstverhaal beleven via een magisch pad van 
duizenden theelichtjes? Doe dan mee aan de Lichtjes-
tocht op zaterdag 18 december in Sint Anthonis. Onder-
weg word je verrast door zang, theater, muziek en dans. 
Vind jij de weg naar de kerststal?

De Lichtjestocht start tussen 18.15 en 19.00 uur op het Hanen-
spoor in Sint Anthonis. De wandeling eindigt op de Brink en 

duurt ongeveer een uur op kindertempo. Parkeren kan bij het 
MFA, maar kom bij voorkeur op de fi ets of te voet.  
Meer informatie over de Lichtjestocht is te vinden via www.
facebook.com/Lichtjestocht.
Deelname aan de wandeling is gratis. Een vrijwillige bijdrage 
is welkom. Bij slecht weer of verdere verscherping van de co-
ronamaatregelen gaat de Lichtjestocht helaas niet door. Houd 
de Facebook-pagina in de gaten voor actuele informatie.



www.samensintanthonis.nl

Email: contact@samensintanthonis.nl 

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

De Dorpsverbindershelpen je graag! 

www.vindfinancieeladvies.nl

arie.klomp@home.nl  |  0485-383385

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl
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Column  

Definitief afscheid
Met de maand december nemen we dit jaar niet alleen af-
scheid van het jaar 2021, maar tevens de� nitief afscheid van 
de gemeente Sint Anthonis. Vanaf 1994 was deze gemeente 
na een fusie van gemeente Oploo c.a. en gemeente Wanroij 
een nieuwe gemeente die door nieuwe ontwikkelingen van 
schaalvergroting, economische voordelen, deskundigheids-
bevorderingen en andere bureaucratische termen vanaf 1 
januari 2022 deelgenoot wordt van de grote gemeente Land 
van Cuijk waarin naast de genoemde gemeente Sint Antho-
nis ook gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, gemeente Mill en 
Sint Hubert en op het laatste moment ook gemeente Grave 
onderdeel van zullen uitmaken. Historisch gezien is het Land 
van Cuijk al eeuwenlang een zekere eenheid tussen de Maas 
en de Peel met een eigen taal, afwijkend van het Brabants 
uit de Meierij, in de 14e eeuw nog behorend tot Opper-Gelre, 
met de stad Grave als meest belegerde stad van Nederland, 

met Cuijk als vestingplaats van Romeinse heersers en nu met 
33 plaatsen waar mensen zich thuis voelden en voelen. Uit 
bovenstaande blijkt dat ondergetekende de gemeente Land 
van Cuijk in het kader van gewenste bureaucratische schaal-
vergroting een juiste keuze vindt en tevens de naamgeving 
ervan. Over het nieuwe gemeentewapen is mij nog niets 
bekend, maar de merletten van Cuijk en de stadspoort van 
Grave zullen mogelijk van invloed zijn. Belangrijk is natuurlijk 
de goede dienstverlening van de nieuwe gemeente; dat dient 
de hoofdzaak van een gemeente te zijn om de bewoners ten 
dienste te staan in het kader van de leefbaarheid van de ge-
meente. Gepaard gaande met een deskundige begeleiding, 
adequate oplossingen van problemen met menswaardige 
beslissingen, een goede infrastructuur en een aantrekkelijk 
leef- en woongebied voor de inwoners. De komende jaren zul-
len deze wensen, plannen en uitvoeringen duidelijk gestalte 
krijgen en kunnen we ervaren of de beloftes uit verschillende 
politieke partijprogramma’s ook daadwerkelijk tot stand ge-
bracht kunnen worden. In Sint Anthonis beginnen we met 
een vernieuwde Brink, een vernieuwd MFA Oelbroeck, een 
vernieuwd Landschapspark Op ‘t Hoogveld, natuurlijk met de 
gebruikelijke meningsverschillen, en een leegstaand gemeen-
tehuis, maar we kunnen het nieuwe jaar goed beginnen en 
daarom: � jne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar, ook 
in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.                                 

mama

Geslaagd huldigingsconcert en openbaar 
D-examen Jan Lamers
Op woensdag 10 november mocht Muziekvereniging Sint Cecilia voor 
het eerst optreden in de verbouwde zaal van MFA Oelbroeck. Het con-
cert stond naast het openbaar D-examen van Jan Lamers in het teken 
van de huldiging van bruidsparen en gedecoreerden. 

Om anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen en zo op een veilige 
manier het concert te kunnen organiseren, werd gekozen voor een omge-
keerde setting: het blaasorkest zat in de zaal en het publiek op het podium. 
Tijdens het eerste gedeelte van het concert zijn de gouden bruidsparen en 
dit jaar gedecoreerden in het zonnetje gezet. Na een kort interview ont-
vingen zij van de vereniging een bloemetje. Na de pauze was altsaxofonist 
Jan Lamers aan de beurt. Hij hield zijn openbaar D-examen, waarbij hij sa-
men met het orkest Pequena Czarda van Pedro Iturralde ten gehore bracht. 
Tijdens deze solo speelde Jan alles uit het hoofd en nam hij het publiek 
mee in het verhaal van het muziekstuk. Daarna speelde hij Scaramouche 
onder begeleiding van pianist Jens Seebeck. Na zijn optreden kreeg Jan een 
staande ovatie. Het publiek had er zichtbaar van genoten en hijzelf ook! Jan, 
gefeliciteerd met het behalen van dit prachtige resultaat!

Jan Lamers behaalde zijn D-examen op altsaxofoon. (foto: Jacqueline Verhofstad)
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DuVaria gaf de pen door aan de Kunstkring Sint Anthonis. Ik zit 
aan tafel met Wilfred Folkeringa en Ben Vollenberg.

Hoe, wanneer en met welk doel is de Kunstkring opgericht?
“In 1999 zijn enkele kunstenaars bij elkaar gekomen om hun kennis 
en ervaringen met elkaar te delen. In datzelfde jaar vroeg burge-
meester Gresel of de kunstenaars kunstwerken beschikbaar wilden 
stellen voor de hal van het gemeentehuis. Daarnaast werd een be-
gin gemaakt met het organiseren van evenementen om een groter 
publiek kennis te laten maken met de kunstenaars en hun werk. 
Sinds 2008 zijn we een stichting, met vier personen in het bestuur.”

Hoeveel leden telt de stichting en kan iedereen lid worden?
“We tellen op dit moment 17 kunstenaars. Je kunt lid worden 
wanneer je wordt voorgedragen door twee leden. Je wordt door 
een ballotagecommissie beoordeeld om de kwaliteit te waarbor-
gen”, vertelt Ben. “Leden zijn zelfstandig werkende ondernemers. 
Door onderling contact inspireer, ondersteun en beoordeel je el-
kaar, hierdoor kan eenieder zichzelf verbeteren. Leden zijn positief 
kritisch naar elkaar.”  “Dit moet ook wel”, vult Wilfred aan, “gezien de 
deelname aan grote nationale en internationale kunstmanifestaties.” 

Organiseren jullie zelf evenementen?
“Zelf organiseren we vier evenementen, waarvan drie jaarlijks. De 
Open Atelier Route: een route door de gemeente waar je thuis bij 
de kunstenaars komt die hun werk daar presenteren. Ten tweede 
het Kunstdorp: dit vindt jaarlijks plaats in ons gemeentehuis en op 
de Brink in tentjes, waarbij onze eigen kunstenaars maar ook gast-
kunstenaars hun werk laten zien. En sinds 2019 ons zomerconcert, 
helaas door corona maar één keer georganiseerd. Het was een 
groot succes door een optreden van het Ricciotti Ensemble. In 
de herfst- en wintermaanden organiseren we zes keer het Cultu-
reel Café waarbij gasten vertellen over hun kunst. Dit is heel breed, 
bijvoorbeeld een hoedenmaker, iemand die poëzie schrijft of een 
danspaar dat danst en vertelt. Dit zijn vaak hele gezellige en druk 
bezochte avonden, waarbij we als Kunstkring als doel hebben ie-
dereen kennis te laten maken met kunst en cultuur in de breedste 
zin van het woord”, zegt Ben. Waarna Wilfred aanvult: “Je kunt men-
sen iets laten zien, dan beleef je het. Door de achtergrond te ken-
nen wordt het dan nog interessanter en blijft het hangen.” 

Werken jullie samen met andere verenigingen?
“De muziekvereniging helpt ons jaarlijks met het plaatsen van de 
tenten voor het Kunstdorp en we werken samen met de horeca, 
zij ondersteunen tijdens het Cultureel Café.”

Wat moeten we nog weten?
“We zijn bezig met het project ‘Next level Kunstkring Sint Antho-
nis’. We willen een professioneel kunst- en cultuurcentrum voor 
Sint Tunnis realiseren, in de hal van het  ‘oude’ gemeentehuis. Zo 
willen we kunst en cultuur een centrale rol laten spelen in de ge-
meente Land van Cuijk. De ruimte is onder andere geschikt voor 
het Cultureel Café, lezingen, kunsteducatie aan scholen, een aca-
demie voor jonge kunstenaars en om mensen te verenigen. In 
een volgende editie van de Trots vertellen we hier graag over.” 

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij willen graag de pen doorgeven aan de Vrijwillige Thuiszorg.”

In de auto naar huis concludeer ik dat ik mijn idee over kunst moet 
bijstellen. Ik dacht bij kunst altijd aan een schilderij of een beeld. Maar 
kunst is meer, veel meer zelfs.  Zoals ik vandaag hoorde: ‘cultuur is de 
basis van de kunst die je op verschillende manieren invulling kan geven’.

Contactgegevens Kunstkring Sint Anthonis
info@kunstkring.com  |  www.kunstkring.com

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Kunstkring Sint Anthonis

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. 

Enkele werken van een aantal 
kunstenaars van Kunstkring 

Sint Anthonis.

Enkele werken van een aantal 
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In  het land van Cuijk hoor je regelmatig de familienaam Van de 
Weem of Weemen. Pas hadden wij het zelf nog over een familie 
Van de Weem in Sint Tunnis. De voorouders van deze mensen 
zijn ongetwijfeld afkomstig van een landgoed of een gebied 
vlakbij een weem. Wat is een weem? 
Weem is een oud woord voor pastorie, de pastoorswoning. 
Ook in Sint Tunnis was een weem, of eigenlijk zijn er meerdere 
geweest. Dat kunnen we lezen in bewaard gebleven historische 
documenten. In 1608 werd met instemming van de Boxmeerse 
Graaf Frederik van den Bergh, onder wie Sint Tunnis toen viel, 
besloten om in Sint Tunnis een weem te bouwen. Maar pas tien 
jaar later, in de periode 1615-1618, werd de grond beschikbaar 
gesteld en werd aangevangen met de bouw van de wymb (zie 
fragment uit 1618).
Deze wymb werd met een turfschop gebouwd bij een kronkel 
van de Molenbeek aan Den Diek, bij Den Hoek. Op het kaartje uit 
1832 is de weem zelf niet meer te zien, maar hij heeft gestaan op 
perceel no. 328, het huidige adres is Lepelstraat 35a. Bij de weem 
hoorden vijf ‘kleine morgen bouwland’ (ongetwijfeld een deel 
van no. 327), waarmee de pastoor eigen voedsel en inkomen 
kon genereren. Achter de woning die er nu staat zijn naar ver-
luidt nog resten van de fundering van de oude weem te vinden. 
Ter oriëntatie: de bocht in de Lepelstraat is in de 19e eeuw recht-
getrokken (en later trouwens bij no. 357 nog een keer) en loopt 
nu door naar no. 340.
Zoals uit het kadasterkaartje uit 1832 valt op te maken, lag de 
weem toentertijd op een behoorlijke afstand van de kerk. Na een 
eeuw kregen de pastoors genoeg van het inmiddels te krappe, 

tochtige huisje en de dagelijkse lange wandelingen naar de kerk 
over slecht begaanbare paden. De slechte huisvesting was met 
name problematisch voor pastoor Caspar Molmans, die in 1708 
tot pastoor werd benoemd. Molmans was afkomstig uit een be-
middelde Boxmeerse familie en vermoedelijk was hij dergelijke 
omstandigheden niet gewend. In 1714 werd op zijn aandrin-
gen de weem verkocht - die was vanaf toen de Aauw Pastorie - 
en werd er een nieuwe gebouwd, veel dichter bij de kerk. Maar 
daarover een andere keer meer.

Paul Eling en Rob Ermers
Heemkundevereniging Oelbroecks Heem

De heemkundevereniging over...: 
Wat, waar, weem?

Helaas nog geen prinsenparen in het Zeikmeikenrijk
Lange tijd hoopte CV D’n Uutlaot nog dat er eindelijk weer een nieuw prinsenpaar en 
jeugdprinsenpaar voor het Zeikmeikenrijk gepresenteerd kon worden, maar helaas 
mocht het nog niet zo zijn. Drie dagen voor het uitkomen van de prinsenparen moest het 
besluit worden genomen om het prinsenbal in MFA Oelbroeck vooralsnog uit te stellen.

Gezien de snel oplopende besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg 
van corona vond de carnavalsvereniging het niet verantwoord een feest te organiseren waar 
enkele honderden mensen op af zouden komen. Het jeugdprinsenbal en het prinsenbal zijn 
tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld. D’n Uutlaot wacht de ontwikkelingen af en beziet 
hoe het feest op een later moment alsnog kan plaatsvinden. De vereniging is teleurgesteld dat 
het niet door kon gaan, maar beseft dat het geen andere keuze had dan de verantwoordelijk-
heid hiervoor te nemen. D’n Uutlaot hoopt van harte dat op een later moment deze winter 
het nieuwe prinsenpaar en jeugdprinsenpaar alsnog kunnen worden gepresenteerd en dat er 
in februari een mooi carnavalsfeest gevierd mag worden. Via Trots Sint Tunnis en social media 
worden alle Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen op de hoogte gehouden!



Hypotheek

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.harrieentoon.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl

www.fysioronaldkorsten.nl

P R A K T I J K

Ans van Summ� en YORT
yoga sport

in St. Anthonisin Boxmeer

www.ansvansummeren.nl

Coaching en workshops 
om jezelf te kunnen zijn
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Nieuwjaarsborrel dorpsraad
Op dit moment doen Dorpsraad Sint Tunnis, het cabaret 
Iets van NIKS en de beheerders van MFA Oelbroeck er al-
les aan om de jaarlijkse nieuwjaarsborrel te organiseren. 
Vanwege corona gaat dat met veel onzekerheden ge-
paard, maar als het enigszins kan en mag, gaat het door.

Vanwege de veiligheid en de geldende regelgeving wordt de 
nieuwjaarsborrel mogelijk op de volgende wijze vorm gegeven:
-  Er komen twee bijeenkomsten met alleen zittend publiek, 

te weten op 1 en 2 januari, beide beginnen om 16.00 uur ’s 
middags.

- Bij binnenkomst wordt uw QR-code gescand.
-  Entree alleen tegen overlegging van een entreekaart. Deze 

zullen worden verkocht voor € 5,00. Daarvoor krijgt u, naast 
deze geweldige middag, ook een kop koffi  e en twee con-
sumpties.

Als de regelgeving wijzigt of deze het de organisatie onmoge-
lijk maakt dit te organiseren, zullen de bijeenkomsten alsnog 
moeten worden geannuleerd. Volg de dorpsraad, Iets van NIKS 
en Oelbroeck daarom op Facebook, Instagram, Twitter en op 
Samen Sint Anthonis.

Column  |  Biblioplus

Verhuisd
Het zou spannend worden, de bieb moest haar vertrouw-
de plekje aan de Remmensberg verlaten en onderdeel 
gaan uitmaken van het grote geheel aan de voorzijde van 
MFC Oelbroeck. In het voortraject werden prachtige pre-
sentaties vertoond die er gelikt uitzagen. Maar hoe zou de 
werkelijkheid zijn? 
Het moest een bieb worden waar je niet alleen maar komt 
om een boek te lenen, maar een bieb die je omarmt alsof 
je in de huiskamer zit. 
En het is zover. De nieuwe bieb is een BIEB met hoofdletters 
geschreven en overtreft de stoutste verwachtingen. Dit is 
geen dorpsbiebje meer, maar grootsteeds. Een deftige ba-
lie en daarachter op de meest moderne schappen boeken 
en nog eens boeken, duidelijk gerangschikt op onderwerp: 
thriller bij thriller, grootletterboeken bij grootletterboeken 
enzovoort. 
En dan die meest in het oog springende kinderhoek, met 
knalgele zetel waar onze koning een knieval voor zou 
doen. Daar zou hij – vrolijk gestemd – zo zijn troonrede op 
kunnen uitspreken.
Mensenkinderen, wat een metamorfose heeft de Biblio-
theek in Sint Anthonis ondergaan. Het is meer dan een 
huiskamer geworden. Het is een warm bad waar het 
boek ten volle tot zijn recht komt. Waar je met plezier de 
krant gaat lezen, ook al brengt deze momenteel sombere 
berichten. Waar je uren door kunt brengen zonder je te 
vervelen. De Bieb is verhuisd en hoe!? Kom maar snel een 
kijkje nemen, je zult versteld staan.

E.V.

Geen KerstEvent, wel Wensboom
De organisatie van het BrinkEvent had dit jaar het streven om 
de grootste Kerstmarkt van het Land van Cuijk te worden. Maar 
helaas hebben zij onlangs moeten besluiten dat dit vanwege  
de coronamaatregelen niet haalbaar was. Dus geen KerstEvent 
dit jaar, maar de plannen zoals die er lagen met ijsbaan, diverse 
attracties en vele leuke kraampjes worden hopelijk in 2022 wel 
uitgevoerd. 
Dit jaar komt dan weer naast de mooie, levende Kerststal een 
prachtige Wensboom. De organisatie van het BrinkEvent had 
de boom in 2019 voor het eerst in het leven geroepen. Het is 
een boom waar iedere inwoner van de Gemeente Land van 
Cuijk een wens kan doen voor een ander. Er werd voorgaande 
jaren goed gehoor gegeven aan deze oproep. 
De organisatie: “Gelukkig voor ons als organisatie werd er niet 
gevraagd om een gele Porsche of een vakantie naar Dubai. Het 
ging echt om een bloemetje voor de buurvrouw, een diner-
bon of hulp in de tuin. Het waren echt zeer bescheiden wen-
sen. Hiervan hebben we er een aantal uit kunnen laten komen. 
Zoals een aantal mooie kerstbomen, maar ook een ritje met 
picknick in een oldtimer of een dagje bubbelen in een whirl-
pool. Ook Douwe Dekkers werd verrast met een ritje op een 
trike en een mooie Knolpowertrui. En ook de dorpsbrunch is 
voortgekomen uit een wens van een inwoner. Sommige wen-
sen liggen nog op het schap omdat deze vanwege corona niet 
uit konden komen. De Wensboom zal het weekend na Sinter-
klaas waarschijnlijk weer opgezet worden. Dus bedenk vast 
jouw ultieme wens. We willen graag zoveel mogelijk wensen 

doen uitkomen, dan is een bos bloemen of een taart natuurlijk 
superleuk, maar bedenk ook gerust iets geks! Wij kijken er naar 
uit om juist die bijzondere, misschien vreemde verzoeken in 
vervulling te laten gaan! Een gele Porsche of tripje naar Dubai 
horen daar niet bij, maar wat je wens ook is, stuur hem gerust 
in. Op onze Facebookpagina van BrinkEvent vind je meer infor-
matie.’” Kijk op Facebook.com/BrinkEventSintAnthonis.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

Gratis inloopspreekuur in Oelbroeck te Sint Anthonis op iedere 
eerste en derde maandag van de maand van 17.00 tot 18.30 uur
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Reünie Dorpsraad Sint Tunnis vanwege 25-jarig bestaan
In 1996 werden Henk Lange, Huub Verstegen en Henk van 
Sambeek door toenmalig burgemeester Gresel gevraagd 
een dorpsraad op te richten met als doel de algemene be-
langen van de inwoners van Sint Anthonis te behartigen. 
Dit als gesprekspartner van de gemeente en politiek onaf-
hankelijk. In eerste instantie best een moeilijke opdracht en 
het kostte best veel moeite het nodige draagvlak te krijgen.
Mede dankzij deze oprichters en de oud-leden van de 
dorpsraad, heeft Sint Anthonis nu, 25 jaar later, een dorps-
raad met 13 actieve leden die zich nog altijd met dezelfde 
doelstelling bezig houden.
Op zaterdag 6 november was er een druk bezochte reünie 
voor leden en oud-leden van Dorpsraad Sint Tunnis. Onder 
het genot van een hapje en een drankje zijn de afgelopen 
jaren met elkaar besproken maar ook de toekomstige rol 
van de dorpsraad in de nieuwe gemeente Land van Cuijk 
had de nodige aandacht. Over deze rol is nog veel ondui-
delijk en dit zal één van vele projecten zijn waar Dorpsraad 

Sint Tunnis zich de komende jaren mee bezig zal gaan hou-
den.

Een mooie prestatie

Diëtist Kaylee (rechts op de foto) aan het woord: “Margo is 
59 jaar wanneer ze contact met mij opneemt. Op advies 
van de huisarts wil ze graag afvallen en daarmee gezon-
der worden. Toen ik Margo leerde kennen vertelde ze mij 
dat ze nog veel leuke dingen wil doen, maar haar lichaam 
werkt niet altijd mee. Daar wil ze graag iets aan doen! Het 
eerste doel was een gewicht bereiken van 100 kilo. Dat was 
al heel snel bereikt. De kilo’s vlogen er af. Zelfs toen de co-
ronacrisis uitbrak, wist Margo af te vallen. Nu bijna twee jaar 
later, 40 kilo lichter (van 106 kilo naar 65 kilo), kledingmaat 
56 naar 40, fysiek veel fi tter en positiever in het leven, wil 
ik haar graag in het zonnetje zetten. Wat een prestatie! Ze 
heeft alle hulp aangegrepen, maar ze heeft het zelf gedaan. 
Goed gedaan Margo!”
Margo (links op de foto): “VALLEN EN OPSTAAN! Opeens 
draaide ik de knop om met hulp van mijn diëtist Kaylee 
Peeters, huisarts Jan Willemse, praktijkondersteunster 
Marianne Aerts en fysiotherapeut Mark Arts. In twee jaar 
tijd ben ik 40 kilo afgevallen, zonder maagoperatie. Dat is 
een kind van 10 jaar!  Tja, ieder pondje gaat echt door het 

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!

mondje. Even doorzetten! Daarnaast ben ik van zeven ta-
bletten voor mijn suikerziekte naar nul tabletten gegaan. 
Menig mens herkent mij niet meer. Dat is leuk om te ho-
ren. Ik ben super trots op mijzelf. Hartelijk dank Kaylee, Jan, 
Marianne en Mark voor al jullie hulp! Maar... ik heb het toch 
ZELF gedaan!”

Kaylee en Margo

mondje. Even doorzetten! Daarnaast ben ik van zeven ta-

De reünie van Dorpsraad Sint Tunnis werd druk bezocht.



Er wordt hard gewerkt op en rond de Brink 
U zag het al op de voorpagina: er wordt hard gewerkt op 
en rond de Brink. De, volgens kenners, mooiste brink van 
Noord-Brabant wordt nog mooier. Dat gebeurt in twee fases, 
waarvan de eerste dus nu onderhanden is.

Op de voorpaginafoto is te zien dat de Brinkstraat helemaal gere-
noveerd wordt en in de toekomst alleen nog maar open is voor 
voetgangers en fi etsers. Deze straat wordt aan beide zijden afge-
sloten voor autoverkeer. De bestrating wordt vlakker en veiliger. 
Ook is een begin gemaakt met de bouw van de Brinkkiosk. Deze 
kiosk wordt straks het kloppend hart van de Bruisende Brink. De 
oude fontein die daarvoor heeft moeten wijken, komt terug op 
het grasveld voor de pastorie, samen met een herinneringsbankje 
dat de Gemeente Sint Anthonis aan de inwoners van het dorp 
aanbiedt. De Brink zal autoluw worden. Na de renovatie is het niet 
langer toegestaan er lang te parkeren. Er komen zogeheten ‘kort-
parkeer-vakken’ aan de voorzijde langs de Breestraat. Zodra fase 2 
van start gaat, wordt hierover in Trots Sint Tunnis bericht.

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Breestraat 47
0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl

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

www.vdrijt.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl
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Met een passie voor voetpedicure en manicure is Kimmy 
Dang in Sint Anthonis een nagelsalon aan huis begonnen: 
‘Kimmy Nails & Pedicure’. Ze stelt zich graag aan u voor.

“Mijn naam is Kimmy Dang en ik woon samen met mijn partner 
Marc in Sint Anthonis. Na vele jaren werkzaam geweest te zijn in 
Tilburg was mijn ambitie  om een eigen nagelstudio te beginnen. 
Via een vriendin vernam ik dat er een ruimte vrij kwam in Goirle 
nabij Tilburg en daar ben ik in mei 2017 voor mezelf begonnen, 
onder de naam ‘Kimmy Nails en Spa’. Ik ben professioneel pedi-
cure en heb diverse cursussen gevolgd en vele certifi caten be-
haald. Drie jaar lang ben ik van Sint Anthonis naar Goirle gereden. 
Ik heb daar een grote klantenkring opgebouwd met allemaal 
zeer tevreden klanten. De reistijd heeft mij echter doen besluiten 
om een nagelsalon aan huis te openen. Genaamd ‘Kimmy Nails 
& Pedicure’, uw pedicure voor kalknagels, ingroeinagels, eelt en 
voetmassage. In anderhalf jaar heb ik ook hier al een grote klan-
tenkring opgebouwd. De klanten die bij mij een behandeling 
hebben gehad zijn over het algemeen dik tevreden en maken 
direct een vervolgafspraak. Ik mag vele lieve en positieve reacties 
ontvangen. Daarnaast heb ik samen met mijn partner een DHL 
servicepunt in mijn salon.”

Kimmy Nails & Pedicure   |   De Klef 6, 5845 HT  Sint Anthonis
Tel. 06-52054190   |    E-Mail: kimmydang70@gmail.com
www.kimmynailsenpedicure.nl  (er is ook een Facebook-pagina)

Een behandeling aan uw voet maakt uw dag goed

Door Ronald Korsten

Van eigenaar van een supermarkt naar coördinator van het 
MFA, is dat een logische stap? “Bijna twee jaar geleden heb 
ik mijn supermarkt verkocht. Het duurt even voordat je dan 
tot rust komt na de jarenlange hectiek van het ondernemen. 
Maar op een gegeven moment kreeg ik er weer zin in om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Als lid van de sponsorcommis-
sie van het MFA besprak ik met het bestuur de taak van de 
nieuwe coördinator. Daarover brainstormend, besefte ik dat ik 
dat eigenlijk best wel zelf zou willen gaan doen. Mijn insteek is 
daarbij: wat goed gaat moeten we koesteren en wat beter kan, 
pakken we op. Er zitten zoveel mogelijkheden in dit gebouw 
en daar moeten we als gemeenschap optimaal gebruik van 
leren maken.”
Rondlopend door het MFA valt me de drukte op. De biblio-
theekboeken worden in het vernieuwde deel geplaatst, tech-
nici leggen de laatste hand aan verlichting, geluid en beeld-
scherm. Hans geeft me met gepaste trots een rondleiding en 

wijst me op de mogelijkheden: “Centraal bij de ingang staat 
een infobalie, bemand door vrijwilligers. We willen ook graag 
een gemeentelijk loket hier naartoe halen, zodat je bijvoor-
beeld voor een paspoort gewoon in ons dorp terecht kunt. 
Wist je overigens dat mensen ook voor een tromboseprik 
voortaan in het MFA komen? Heel belangrijk vind ik ook dat 
men gewoon binnen kan lopen voor een krantje met koffi  e, 
mensen ontmoeten.”
“Voor de toekomst wil ik me graag ook sterk maken voor een 
podium voor lokaal talent. De ouderen onder ons kunnen zich 
vast nog wel het Expressie Festival herinneren. Het lijkt me 
prachtig om zoiets weer op te gaan zetten. Als coördinator zie 
ik verder voor mezelf vooral een taak als pionier, verbinder, re-
latiebeheerder. Daarbij probeer ik een stukje eigenaarschap te 
brengen bij de gebruikers en onze dorpsgenoten; een gevoel 
creëren van: ‘dit is ons MFA’. Marjo Ploegmakers zal hierin overi-
gens vaak het directe aanspreekpunt zijn op de werkvloer. Met 
haar ervaring in ons MFA en haar horeca-achtergrond is zij daar 
de ideale persoon voor.“

Beheer MFA Oelbroeck nieuwe uitdaging voor Hans Rausch
Op 11 november heeft het bestuur van MFA Oelbroeck Hans Rausch benoemd als coördinator. Hij volgt daarmee Jos 
van Raaij op. De meesten zullen Hans kennen als voormalig eigenaar van de C1000 in Sint Anthonis, mede-organisa-
tor van Kwizzut en natuurlijk als één van de artiesten van het cabaretgezelschap ‘Iets van NIKS’. 



maak van uw huis een thuis

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Lepelstraat 12 - Ma t/m Vrij van 9:00 tot 18:00 en Zat tot 17:00
De Merret 10 - Alleen Vrij van 9:00 tot 18:00 en Zat tot 17:00

0485-769049 dorpshop.nl

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Trots-sponsor worden of adverteren?

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

www.kimmynailsenpedicure.nl

We leven in onzekere tijden waarin veel activiteiten in het 
dorp niet door gaan of worden uitgesteld. Die onzekerheid 
geldt ook voor de feestdagen rond Kerst: hopelijk kunnen we 
die tenminste samen met degenen die ons lief zijn vieren. Een 
wandeling naar de kerststal op de Brink is voor velen al jaren 
een mooie traditie tijdens de kerstperiode. Des te belangrijker 
dat de kerststal in december hoe dan ook weer op de Brink 
staat. En daar gaan de mannen en vrouwen van het St. Antonius-
gilde zoals elk jaar ook nu weer voor zorgen! Maatregelen of niet: 
die kerststal komt er!
In verband met alle beperkingen lijkt het er nu op dat er net 
als vorig jaar geen activiteiten bij de stal kunnen plaatsvinden, 
maar de hoop is dat er nog wel een vorm van samenkomst na 
de herdertjesviering op kerstavond mogelijk zal zijn. Het gilde 
wacht de ontwikkelingen af en bericht hierover via social me-
dia. Ook dit jaar zal er helaas geen soep bij de kerststal worden 
verkocht. De kerststal op de Sint Tunnisse Brink kunt u vanaf 
11 december tot 10 januari elke dag bezoeken van 9.00 uur 

’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds (met uitzondering van oud 
en nieuw, dan is de stal gesloten). Wees welkom!

Maatregelen of niet: de kerststal komt weer op de Brink! 
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Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3  |  Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl

www.verbeterdebuurt.nl

www.samensintanthonis.nl

www.dorpsraadsinttunnis.nl

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

Tunnis Huisartsen
Kolonel Silvertoplaan 6E
tel. 0485-381421

Apotheek Sint Anthonis
Kolonel Silvertoplaan 6
tel. 0485-383374

Huisartsen spoedpost Boxmeer
tel. 0900-8880

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

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

Belangrijke contactgegevens en websites

Talent gezocht!
De pronkzittingcommissie van D’n Uutlaot blijft ondanks de 
verscherpte coronamaatregelen optimistisch en wil toch sa-
men de schouders eronder zetten om in februari een mooie 
pronkzitting neer te kunnen zetten.  Daarvoor zoekt de car-
navalsvereniging nog nieuw talent. Lijkt het je leuk om een 
keer mee te doen? Stuur dan een e-mail naar: pronkzittingu@
outlook.com. Voorafgaand worden er enkele avonden ge-
pland om met alle artiesten samen te brainstormen over het 
ingezonden stuk. Ook kan er samenwerking worden gezocht 
tussen de artiesten. De pronkzittingen zijn op 12 en 13 februari 
2022. De generale repetitie is op vrijdag 28 januari.

Welkom-tas voor nieuwe inwoners
Op initiatief van het platform Samen Sint Anthonis wordt 
er door Dorpsverbinders een welkom-tas uitgereikt aan 
nieuwe inwoners van Sint Anthonis. In deze tas vinden zij 
onder andere informatie over het dorp zoals verenigin-
gen, stichtingen en lokale ondernemers. Om de welkom-
tas te kunnen vullen met informatie hebben de Dorpsver-
binders informatie van jullie nodig.
 
Op samensintanthonis.nl willen de Dorpsverbinders op één 
plek zichtbaar maken wat het aanbod in het dorp is. De wel-
kom-tas met informatie mag dan ook heel breed zijn. 
In de welkom-tas komt een welkomstbrief met uitleg en een 
adressenlijst van verenigingen en andere belanghebbenden. 
Daarnaast krijgt iedereen de kans zich te presenteren. Dus heb 
je een eigen onderneming, vereniging, stichting of organiseer 
je een jaarlijks event? Lever dan je promotiemateriaal (bijvoor-
beeld fl yer of relatiegeschenk) bij de Dorpsverbinders aan sa-

Woon-enquête onder jongeren
Dorpsraad Sint Tunnis houdt in december en januari een woon-
enquête onder de jongeren van Sint Tunnis. Deze enquête is 
bedoeld om de woonbehoefte van jongeren in Sint Tunnis 
goed in beeld te brengen. Er zijn voor de komende jaren grote 
bouwplannen, daarom is het belangrijk te weten welke wensen 
er leven, zodat er met de ontwikkeling van de plannen en met 
de bouw rekening mee kan worden gehouden.  
Uit gesprekken is gebleken dat de wensen en mogelijkheden van 
de jongeren heel divers zijn. Door de op te halen informatie is het 
voor de ontwikkelaars makkelijker om aan te sluiten bij de speci-
fi eke behoeften van de markt. Daarom een oproep aan de jonge-
ren van Sint Tunnis: vul de vragen in zodra je benaderd wordt en 
help de dorpsraad de woonbehoefte in kaart te brengen.

men met je contactgegevens. Helpen jullie mee om de wel-
kom-tas te vullen? De uiterste inleverdatum is 18 december en 
het materiaal mag afgegeven worden bij Gerard Jansen (Henri 
Dunantstraat 4) of Hanny Markerink (Bremheuvel 8). 
Wil je overleggen of heb je vragen? Mail dan naar gerard.
samensintanthonis@gmail.com, hanny.samensintanthonis@
gmail.com of maria.samensintanthonis@gmail.com of bel naar 
Gerard: tel. 06 - 51 52 71 65.
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Vrijdag 10 december
t/m vrijdag 7 januari

Kerststal
De kerststal van het Sint Antonius-
gilde is te bewonderen op de Brink
Locatie: Brink
Entree: gratis

Zondag 12 december

Concert
Het Regionaal Jeugd Orkest met o.a. 
muzikanten van Sint Cecilia gaat op 
muzikale tournee
Locaties: Oelbroeck (10.30 uur), basiliek 
Boxmeer (12.30 uur) en De Elsenhof, 
Sambeek (15.30 uur)
Entree: gratis

Donderdag 16 december

Afscheidvergadering
De laatste vergadering van de 
gemeenteraad van de Gemeente 
Sint Anthonis
Locatie: Gemeentehuis
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 16 december

Afscheid 
Gemeente Sint Anthonis
Onder het genot van een hapje 
en een drankje wordt er afscheid 
genomen van de onafhankelijke 
Gemeente Sint Anthonis
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 20.30 uur
Entree: gratis

Vrijdag 17 december

Danceparty
PGSA organiseert feest voor jonge-
ren met een beperking
Locatie: De Stek, Landhorst
Aanvang: 19.15 uur

Zaterdag 18 december

Lichtjestocht
Beleef het kerstverhaal tijdens een 
wandeling langs duizenden lichtjes
Startlocatie: Hanenspoor
Starttijd: tussen 18.15 en 19.00 uur
Deelname: gratis (vrijwillige bijdrage)

Maandag 27 december

Kwizzut
Teams doen vanuit huis mee aan de 
jaarlijkse dorpskwis
Locatie: Sint Anthonis en Ledeacker
Aanvang: 19.00 uur
Meer infor: www.kwizzut.nu

Woensdag 29 december

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

Zaterdag 1 en 
zondag 2 januari

Nieuwjaarsborrel
Dorpsraad Sint Tunnis, het cabaret 
Iets van NIKS en MFA Oelbroeck 
organiseren de jaarlijkse nieuwjaars-
borrel
Locatie: Oelbroeck
Aanvang: 16.00 uur (beide dagen)
Entree: € 5,00 (inclusief kop koffi  e/thee 
en twee consumpties)

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

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

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend van 1 januari. 
Kopij aanleveren kan t/m 20 december per e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.
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Zorg goed voor elkaar: 
volg de RIVM-richtlijnen!


