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Vragen, vragen, vragen. Ze zijn talrijk en nog moeilijk te beant-
woorden als het gaat over de sociale samenhang in Sint Tunnis 
over pakweg vijf jaar. Hoe ziet het verenigingsleven er dan uit in 
Sint Tunnis? Wat organiseren we (nog) voor de jongeren, maar 
ook zeker voor de ouderen? En vooral: waar is behoefte aan? 
Doen we nog dingen in verenigingsverband of beleven we al-
les individueel? Hoe ontmoeten we elkaar? En wat maakt dat 
Sint Tunnis over een jaar of vijf (en langer uiteraard) een pret-
tig leefbaar dorp is? Waar de voorzieningen kloppen en waar de 
mensen het fi jn vinden om te wonen. En hoe kan het vereni-
gingsleven hierop inspelen? 
Natuurlijk kunnen we die vragen niet allemaal nu beantwoor-
den. Maar we kunnen er op z’n minst over nadenken. Want dat 
de tijden en behoeften veranderen, mag wel duidelijk zijn. 
Binnen de dorpsraad spreken we hierover onder de werktitel 
‘welzijnscoöperatie’. We hebben het dus over ons samenwerken 

voor ons welzijn en welbevinden in de eerste plaats. Het woord 
coöperatie (mag ook gerust een vereniging worden hoor) staat 
voor de samenwerking en de evenwichtigheid hierin. Niet ge-
richt op één doelgroep, maar op onze hele gemeenschap en 
het gezamenlijke welbevinden. Dat gesprek gaan we graag met 
u aan, evenals met de diverse verenigingen die Sint Tunnis rijk is. 
Die hebben het niet allemaal even makkelijk, de noodzaak van 
zo’n gesprek wordt steeds duidelijker. Een werkgroep binnen 
Dorpsraad Sint Tunnis gaat hier de komende maanden mee aan 
de slag. U hoort hierover binnenkort meer van ons. 
Verder staat deze Trots weer bomvol lokaal nieuws. Geprodu-
ceerd en geconsumeerd in ons mooie peeldorpje, wat wil je 
nog meer? Veel leesplezier!

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

De welzijnscoöperatie: samen werken aan ons dorp



Uw Unilux horrenspecialist:

Bescherm
de insecten met
Unilux horren.

Houd de insecten buiten, daar doen ze goed werk!

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

www.vanhulstwonen.nl

www.vanhulstwonen.nl

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

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

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

JAN BERKVENS

Lepelstraat 12, Sint Anthonis - Ma - Vrij 9:00 tot 18:00
0485-769049 dorpshop.nl - Zaterdag 9:00 tot 16:00

Hèt mini warenhuis van Sint Anthonis

Cadeaubonnen

Ook voor Vaderdag Cadeaus kan je
natuurlijk terecht bij de DorpShop !

- - - - - - -
De hele maand juni Spectaculaire
Gereedschap aanbiedingen.

- - - - - - -
Wist je dat wij degelijke gebruikte

massief houten stellingen aanbieden ?
- - - - - - -

Stoere Olievat BBQ’s OP=OP
- - - - - - -

degereedschapshop.nl of dorpshop.nl
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Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis 
en wordt ieder eerste weekend van de maand huis-aan-
huis verspreid in Sint Anthonis.

Redactie: Ellen van den Berg, Judith Driessen, Jos van 
Duren, Monique Gerrits, Ronald Korsten, Hella Kuijpers, 
Henny Lenkens, René Teunissen, Rian Weemen

Het digitale archief en onze spelregels & voorwaarden 
vindt u op www.trotssinttunnis.nl.

Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uit-
gave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via 
e-mail:  redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)
 adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)

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

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Recent zijn in Sint Anthonis drie AED’s vervangen. Deze 
hangen bij het MFA (Jutta van Nassaulaan 12), gemeen-
tehuis (Brink 3) en bij Kempen Küppers Accountants en 
Belastingadviseurs (Breestraat 31). 

Wellicht heb je al uit de media vernomen dat de Gemeente Sint 
Anthonis elk dorp een nieuwe AED heeft geschonken om een 
oude te vervangen. In Sint Anthonis betreft dit die bij het MFA. 
Op www.sintanthonishartveilig.nl is de gebruiksaanwijzing en 
een demonstratiefi lmpje hiervan te vinden. Wanneer er weer 
op een verantwoorde manier instructie gegeven kan en mag 
worden, worden de (herhalings)cursussen hervat. Waarschijnlijk 
wordt dat na de zomervakantie. In de lessen is uiteraard ook de 
mogelijkheid om te oefenen met het nieuwe type AED.
Maak het verschil tussen leven en dood en geef je nu op voor 
de AED- en reanimatie-
cursus (eenmalig 3 uur, 
kosten € 15,-). De cursus 
is bedoeld voor perso-
nen vanaf 15 jaar. Hoe 
meer aanmeldingen, hoe 
‘hartveiliger’ Sint Anthonis 
wordt! 
Aanmelden kan via de 
website of mail naar Jos 
Daverveld (sintanthonis@
sintanthonishartveilig.nl). 
Ook vragen of opmerkin-
gen kunnen via de mail 
worden verstuurd.

AED’s vervangen

	

	
niks		
is	
onmogelijk	

Nadat duidelijk werd dat het reguliere Pinkstertoernooi niet 
door kon gaan door de huidige maatregelen, werd al snel het 
idee geopperd om het toernooi te verplaatsen naar de zomer 
van 2021 en plaats te laten vinden op de Brink. Samen met de 
lokale horeca werd er enthousiast van start gegaan met het ma-
ken van plannen. Dit alles in de wetenschap dat het mogelijk een 
week van te voren nog afgeblazen kan worden in verband met 
de pandemie. Deze gedachte kan het enthousiasme van deze 
vernieuwde samenwerking echter niet temperen. Samen met 
Friends, ‘t Cafeetje en De 3 Burgemeesters is er de afgelopen we-
ken hard gewerkt om dit evenement te realiseren. 
Er is gekozen voor de organisatie van het ‘Tobtoernooi, The Brink 
edition’ aangezien het Pinkstertoernooi er vooral voor de ge-
meenschap wil zijn. Iedereen is welkom, maar gezien de ruimte 
op de Brink kan niet dezelfde capaciteit worden gewaarborgd als 
op sportpark De Laan. 
Op zaterdag 17 en zondag 18 juli kan er op verschillende niveaus 
gestreden worden in het centrum van Sint Tunnis. Houd de web-
site en de verschillende social media accounts van het Pinkster-
toernooi goed in de gaten voor de laatste info. 

Tobtoernooi: toch volleyballen dankzij ‘The Brink edition’
Ondanks dat het Pinkstertoernooi door corona dit jaar weer niet door kon gaan, kan er binnenkort toch gevolleybald 
worden in Sint Anthonis. Op zaterdag 17 en zondag 18 juli vindt namelijk ‘The Brink edition’ van het populaire Tob-
toernooi plaats op - zoals de naam al doet vermoeden - de Brink.



www.bloemsierkunstvandemortel.nl

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

www.tars.nl

www.sommers-installatietechniek.nl

Molenstraat 8  -  Sint Anthonis  -  Tel. 0485 - 381 256  -  www.bloemsierkunstvandemortel.nl

• GR AFISCH ONT WERP    • I LLUSTR ATIES

• DRUKWERK    • CRE ATIE VE CADE AU TJES

MIKS® | Karin van de Wardt
Grotestraat 36  |  5841 AB  Oploo
www.dejuistemiks.nl



Juni 2021 | nr 15 5

Deze keer gaat de ‘Trots op... duim’ naar Lily Sengers. Zij is al jaren 
actief als leidster van de dansgarde. Ze heeft diverse keren de 
jeugdpronkzitting georganiseerd en is lid van de jeugdcommis-

sie van D’n Uutlaot. Verder speelt ze al 
heel veel jaren saxofoon in De Gelegen-
heidsband, de begeleidingsband van 
de carnavalsvereniging. Een jonge sportieve dame die voor de 
volleybalclub al jaren actief is als speelster, maar ook betrokken is 
bij verschillende activiteiten. Denk daarbij onder andere aan het 
Pinkstertoernooi waar zij de dienstlijst mee regelde, jeugd bege-
leidde en daarnaast altijd bereid was om verschillende andere 
‘klusjes’ uit te voeren!
Net als veel andere bewoners van Sint Tunnis heeft Lily in het co-
ronajaar veel moeten missen. Ze heeft een groot gedeelte van 
het jaar haar beroep - ze is zwemdocent - niet kunnen uitoefe-
nen. Ze heeft zich in deze periode wel ingezet als vrijwilliger bij 
thuisonderwijs voor een aantal kinderen. 
Lily houdt ontzettend veel van feestjes, mensen ontmoeten, 
entertainen, gezelligheid en vooral veel vrienden om haar 
heen. Een echte ‘bezige bij’, een titel die zeker bij haar past. 
Zij verdient voor haar gezellige, actieve bijdrage en tomeloze 
inzet zeker de Duim!

Sint Tunnis is Trots op: Lily Sengers

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’.  

Voor de Sint Tunnisse jeugd: Nationale Buitenspeeldag op de Brink
Voor alle basisschoolkinderen van Sint Anthonis wordt op 
woensdag 9 juni weer de prachtige  Nationale Buitenspeel-
dag georganiseerd,  midden op de Brink in Sint Anthonis.

De Nationale Buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton en 
van de tv zender Nickelodeon. Jantje Beton vindt het belangrijk 
dat kinderen blijven spelen, zeker ook buiten. Buitenspelen is 
goed voor de motoriek van kinderen en is goed om hun ener-
gie kwijt kunnen. Ook worden kinderen socialer door het buiten-
spelen omdat ze samen zijn in groepen en zo nieuwe vriendjes 
maken. De entree van de Buitenspeeldag is gratis mede dankzij 
sponsoring van Dorpsraad Sint Tunnis, de Rabobank, Accoun-
tancy Kempen Küppers, Jan Linders, Eetwinkel Van Kol, Friends en 
Rongen Aktief.
De kinderen kunnen zich uitleven met klimmen op de 4-persoons 
mobiele klimrots en de 3-persoons mobiele klimpalmbomen, 
met klauteren op de 17 meter lange hindernisbaan en ze kunnen 
hun behendigheid testen in de trailer ‘Mission Impossible’. En er is 
nog veel meer. De kinderen worden in twee groepen verdeeld. 
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn er activiteiten van 
14.15 tot 15.45 uur en voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 

van 15.30 tot 17.00 uur. 
Vanwege de coronaregels mogen ouders hun kinderen afzetten 
maar niet blijven. Tip: de terrassen zijn natuurlijk open! Bij vragen 
kunt u contact opnemen met Rongen Aktief via 0485-383242. 

Voor de jeugd die graag kleurt: doe mee aan de kleurwedstrijd van 
deze Nationale Buitenspeeldag (zie pagina 11)!



TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

www.hjmtuinenmeer.nl

Sint Anthonis 
(0485) 38 22 72 

Overloon
(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl



Juni 2021 | nr 15 7

Column  

Terrascultuur
De afgelopen coronaperiode heeft de grote aandacht voor het 
terras mijn aandacht getrokken. De drang naar het terras lijkt 
bijna een eerste levensbehoefte te zijn. Alsof de gewone samen-
leving weer bestaat als er op een terras kan worden plaatsgeno-
men. Het terras wordt als een overeenkomst met vrijheid voor-
gesteld. Terras is afgeleid van het woord terra en dat staat voor 
aarde. Het terras heeft in onze huidige samenleving een invulling 
gekregen van eventualiteit tot noodzaak. Zeker in een stedelijke 
omgeving heeft het een belangrijke functie gekregen. Een sociale 
ontmoetingsplaats binnen de stenen bebouwing. In de lande-
lijke omgeving ligt het genuanceerder; er zijn relatief meer soci-
ale ontmoetingen van bekenden en de groene omgeving brengt 
een verbinding met de aarde tot stand. Dat het terras een relatie 
met vrijheid oproept is twijfelachtig. Wel door tegenstanders van 
de coronamaatregelen die de medische noodzaak tot beperkt 

terrasbezoek zien als een aantasting van de vrijheid. 
Als nu bij een terrasfoto het onderschrift staat van een his-
torische foto is deze foto net zo historisch als van het eerste 
sneeuwklokje  in je tuin.    
Mijns inziens liggen er twee fundamentele aspecten ten 
grondslag aan de terrascultuur. Enerzijds het wezenlijke ge-
geven dat de mens zich graag laaft aan de oerbron van ons 
bestaan, namelijk de zon. Anderzijds de ontmoeting van de 
mens met een medemens. Niet de ontmoeting in een zakelijke 
sfeer, maar in het wezen van de ontmoeting, namelijk ‘ont-
moeten’, niet noodzakelijk ‘moeten’. Op het terras kun je zo-
maar iemand ontmoeten. Het terras is ook het terrein buiten 
het besloten karakter van een café en de openbare ruimte. Je 
zit er gelegaliseerd en men wordt niet als een kroegtijger be-
schouwd. De plaats op een terras is zelfs rustiger dan de pas-
sant die zich bekeken of besproken voelt. Opvallend dat ook bij 
de presentatie van de geplande Brinkkiosk het terraselement 
zo nadrukkelijk wordt aangegeven.  
Tijdens de voormiddag bij Hemelvaart waren de terrassen bij 
De Heksenboom, Friends en De 3 Burgemeesters vol. Er moes-
ten, vanwege het maximaal aantal gasten, terrasgangers in 
de wachtrij worden geplaatst. Komt het toch nog goed met de 
ontmoeting tussen mensen en met hun oerbron van de  aarde. 

mama

Koningschieten St. Antoniusgilde op de Brink uitgesteld
Elk jaar schieten de leden van het St. Antoniusgilde om 
de koningstitel. Dit vindt volgens de traditie plaats op de 
zondag waarop het Sacramentsfeest wordt gevierd, de 
tweede zondag na Pinksteren. 

Al sinds vele jaren doet het gilde dit jaarlijks op de dorpsbrink, 
waarbij veel dorpsgenoten toeschouwer zijn van deze bijzon-
dere traditie. Vorig jaar kon het koningschieten vanwege de 
cornonacrisis helaas niet doorgaan. Koning Henk Derks draagt 
daarom nog altijd met trots het koningszilver.
Dit jaar stond het koningschieten gepland voor zondag 6 juni, 
maar helaas zijn dan nog altijd geen evenementen toegestaan 
en kan het koningschieten op de dorpsbrink niet doorgaan. 
Het gilde heeft echter goede hoop dat in de loop van deze 
zomer de strijd om het koningszilver alsnog aangegaan kan 
worden. In bijzondere gevallen biedt de Caert van het gilde 
de mogelijkheid om af te wijken van de tweede zondag van 
Pinksteren. Als dat binnen de coronaregels mogelijk is, wil men 
daar gebruik van maken!
Het gilde hoopt van harte dat het koningschieten op de Brink 
deze zomer nog kan plaatsvinden. Zodra er meer bekend is, 
wordt dit gedeeld via Trots Sint Tunnis, de lokale pers en social 
media. Wordt vervolgd!



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
5 lessen à € 7

St. Anthonis

www.ansvansummeren.nl

Reserveer nu!
We starten weer 
zodra toegestaan
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Brouwplaats gaf de pen door aan Kwizzut, dus ga ik op bezoek 
bij drie enthousiaste dames die staan te trappelen om weer met 
de dorpsquiz te starten: de PR-commissie bestaande uit Maike Me-
gens, Karlijn van den Boomen en Nicole Aben.

Hoe, wanneer en waarom is Kwizzut begonnen?
“Leo Boeijen was acht jaar geleden de initiatiefnemer, het idee 
ontstond in Berghem waar hij vandaan komt. Daar heeft hij 
het Kwizzutvirus gekregen: meer reuring, verbondenheid, een 
gevoel van ‘samen’ en ‘gezelligheid’ te creëren in het dorp. Leo 
maakte mensen enthousiast om mee te gaan naar de uitslag/
feestavond in Berghem... de energie spatte er vanaf. Het eerste 
Kwizzutteam was een feit!”

Zijn jullie dat?
“Nee, wij zijn het derde organiserende team. Het team rou-
leert steeds, omdat het een quiz is voor en met het dorp. Als 
er gewisseld wordt in het organiserend team dan blijft het een 
dorpsquiz, niet een quiz die door een bepaalde groep wordt 
georganiseerd. Door de gevarieerde samenstelling van het 
team blijft de verbondenheid met álle inwoners.”

Wat doet het organiserend team?
“Van A tot Z alles betreft Kwizzut,” lacht Maike. “Zoals het be-
denken van de vragen, de quiz laten leven in het dorp, de 
feestavond organiseren en alles wat er verder bij komt kijken. 
In februari beginnen we met het aanvragen van de vergun-
ningen en het bedenken van de categorieën. Op iedere cate-
gorie worden twee mensen gezet die vragen gaan bedenken. 
Dit doe je eigenlijk het hele jaar door, de vragen haal je niet 
van het internet af.” Karlijn vult aan: “Dus in ons dagelijks leven 
houden we ogen en oren goed open. In het begin van het jaar 
komen we elke zes weken bij elkaar, na de zomervakantie elke 
twee weken. Dat doen we met elf fanatiekelingen, die ieder zo 
hun eigen taken hebben. Zoals de feestavond, de PR en het 
Kwizzutboekje.” 

Met wie werken jullie samen?
“Kwizzut is al vier keer met Oploo en Westerbeek georganiseerd, 
zodat het draagvlak nog groter is. De quiz is in de basis het-
zelfde, aangevuld met een categorie over het eigen dorp. De 
feestavonden vieren we apart. Voor onze quiz- en feestavond 
werken we heel fi jn samen met het MFA. Daarnaast hebben we 
een nauwe band met de ondernemers in het dorp, zonder hen 

kan Kwizzut simpelweg niet bestaan”, vertelt Nicole.

Wat moeten we nog weten?
“We hopen dat Kwizzut dit jaar doorgaat, zeker omdat we 
al een jaar hebben moeten overslaan. Ons enthousiasme is 
enorm om het dit jaar wel voor elkaar te krijgen. Dat enthou-
siasme horen we ook in het dorp, we verwachten veel aan-
meldingen voor 27 december. We blijven nadenken over leuke 
veranderingen. Zodat het voor echt íedereen een leuke Kwiz-
zut wordt! Dus: houd sociale media en onze site in de gaten, 
zodat we 27 december met zijn allen in Sint Anthonis en Lede-
acker een avondvullend programma vol plezier gaan beleven. 
Aan ons zal het in ieder geval niet liggen!”

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij geven graag de pen door aan de Buurtbus. Omdat zij met 
hun diensten mensen met elkaar in verbinding brengen.”

Normaal op 27 december is het muisstil in het dorp, wetende dat 
iedereen hetzelfde aan het doen is, hoe samenhorig kan het zijn? 
Kwizzut: een vereniging die letterlijk is ontstaan voor en met het 
dorp.  

Contactgegevens Kwizzut
www.kwizzut.nu  |  info@kwizzut.nu

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

Wat is een dorp zonder verenigingen? Een organisatie die meestal gerund wordt door vrijwilligers, waar leden hun hobby of sport kun-
nen uitvoeren, samen met anderen of alleen. Sint Tunnis kent veel verenigingen. Grote maar ook wat kleinere verenigingen, wellicht zelfs 
verenigingen waar u het bestaan niet eens van kende. Daarom gaat Judith Driessen elke maand op pad voor de rubriek ‘Dries wil weten...’ 
waarin in elke uitgave van Trots Sint Tunnis een vereniging voor het voetlicht wordt gebracht. 

De winnaars van de vorige editie van Kwizzut.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jutta van Nassaulaan 5, Sint Anthonis              T: 06 12915161

Reisadvies op maat, gewoon bij u thuis

www.travelxl.nl/saskia-ponsen

WWW.FRIENDSHORECA.NL

IN & OUTDOOR EVENTS | PRIVATE PARTYS

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

www.kempenkuppers.nl



Kom naar de Buitenspeeldag van Dorpsraad Sint Tunnis en lever jouw prachtige kleurplaat in! Vul hieronder je gegevens in om 
kans te maken op een leuke prijs. De prijswinnaars worden op 9 juni  ‘s avonds bekend gemaakt en gebeld.

Naam: …………………………………………………………………………………   Leeftijd:  ………   Ik zit in groep:  ………

Mijn telefoonnummer is: ……………………………  Mijn e-mailadres: ………………………………………………………



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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Drie inwoners van Sint Anthonis koninklijk onderscheiden 

Sjaak Arts is vanaf het begin in 1998 
al in de buurtvereniging De Leugen-
stert actief geweest. Het grootste deel 
van zijn vrijwilligerswerk heeft hij bij 
sportvereniging DSV verricht. Met zijn 
inzet en ondersteuning maakte hij het 
mede mogelijk dat de vereniging haar 
‘diensten’ op zo’n hoog niveau kan aan-
bieden. Ook verzorgt hij de maaltijdbe-
zorging vanuit thuiszorg Pantein en het 
klaar-over-werk voor de school. Hier-
naast schreef Sjaak mee aan de boeken 
‘Achterste Peelkant’ en ‘Het jongste ont-
ginningsgebied’.

Pedro Bardoel is bij meerdere vereni-
gingen actief geweest. Hij verrichtte het 
grootste deel van zijn vrijwilligerswerk 
bij Dorpsvereniging ‘t Leker. Met zijn 
inzet en ondersteuning maakte hij het 
mede mogelijk dat er voor jong en oud 
activiteiten zijn. Met het door hem op-
gezette nieuwsblad en de nieuwsbrief 
draagt hij actief bij aan het gevoel van 
verbondenheid voor de inwoners van 
Ledeacker.

Ger van Sambeek is buitengewoon 
actief in het vrijwilligerswerk. Door zijn 

inzet maakt hij het mede mogelijk dat 
de multifunctionele accommodatie Oel-
broeck, muziekvereniging Sint Cecilia en 
de sportvereniging DSV met hun beperk-
te budgetten toch een hoog niveau van 
‘dienstverlening’ aan de gemeenschap 
kunnen leveren. Ger draagt op deze ma-
nier echt bij aan de leefbaarheid van het 
dorp.

Alle informatie over de verdiensten van 
de bovenstaande gedecoreerden kunt 
u vinden op www.sintanthonis.nl onder 
het kopje ‘Nieuws’.

De gemeente Sint Anthonis feliciteert de inwoners van Sint Anthonis Sjaak Arts, Pedro Bardoel en Ger van Sambeek om-
dat zij bij Koninklijk Besluit zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op maandag 26 april, tijdens de jaarlijkse 
lintjesregen, werden zij verrast door burgemeester Fränzel. Hij kwam hen de versierselen, die bij deze Koninklijke Onder-
scheiding horen, uitreiken en feliciteerde hen met deze prachtige en welverdiende onderscheiding. 

KBO Sint Anthonis is een vereniging met circa 480 leden vanaf 
50 jaar. Wekelijks komen (soms meerdere keren) de volgende 
activiteiten aan bod: biljarten, countrydansen, sjoelen, gym-
nastiek, kaarten, wandelen, jeu de boules, handwerken, brid-
gen en koersbal. Elke maand kunt u kienen en wordt er in de 
zomerperiode een fi etstocht georganiseerd. Elke zes weken is 
de Leeskring in de bieb (boekbespreking) en in de winterpe-
riode wordt een kookclub georganiseerd (meestal met vooral 
mannen). De meeste activiteiten vinden plaats in het MFC. Ook 
zijn er jaarlijks een kerstviering, één of twee jaarvergaderingen 
en worden er uitstapjes georganiseerd door de enthousiaste 
activiteitenwerkgroep.

De vereniging is aangesloten bij KBO Brabant dus zijn leden 
automatisch lid hiervan. Zij profi teren hierdoor van interes-
sante aanbiedingen zoals energievoordeel en korting op de 
(zorg)verzekering van VGZ. Maandelijks ontvangen leden het 
magazine ‘ONS’, de nieuwsbrief van KBO Brabant met mooie 
interviews en reportages, ontspanningstips en voordeelacties. 
Hier worden de mededelingen van KBO Sint Anthonis aan toe-
gevoegd. De jaarcontributie bedraagt 22 euro per persoon. 
Heeft u interesse in een lidmaatschap voor uzelf, of voor uw 
vader en/of moeder, alleenstaande oom of tante? Neem dan 
contact op via kbo.sintanthonis@gmail.com of bel Ellen van 
den Berg (secretaris): 06-53782076. 

Een nadere kennismaking: KBO Sint Anthonis 

Sjaak Arts.

Pedro Bardoel.

Ger van Sambeek.



Nieuw in Oploo! 

Frank “de Kapper”
 

Momenteel ben ik werkzaam in de zorg wat mij erg veel 
voldoening geeft, echter miste ik het kappersvak en 

heb ik besloten beide jobs te gaan combineren.

Ik zou het leuk vinden u te mogen begroeten in mijn 
nieuwe kapsalon! U bent op woensdag en vrijdag 

van harte welkom voor alle kappersbehandelingen.
 

Openingsactie!
 De hele maand juni knippen / model drogen € 18,50

 

                                                   Graag 
                                           tot ziens!

                                                   
                                           tot ziens!

SPORTAKKOORD
�������������

Maak kans op budget 
voor jouw sportinitiatief! 

Werk je idee uit en meld je  
bij het sportakkoord.
Kijk voor meer informatie op  
www.sportakkoordsintanthonis.nl

Beheersing eikenprocessierups
In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan 
veroorzaakt door de eikenprocessierups. Om de overlast in 
het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, heeft 
de Gemeente Sint Anthonis een beheerplan opgesteld.  

Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging voor de volksge-
zondheid. De brandharen die zich op de rupsen en in de nesten 
bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. 
Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandha-
ren, kunnen vele allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, 
ogen en luchtwegen. Meer informatie over gezondheidsklach-
ten vindt u op de website van de GGD via www.oakie.info.
De Gemeente Sint Anthonis heeft met een gespecialiseerd be-
drijf een beheerplan opgesteld, waarmee getracht wordt de 
overlast tot een minimum te beperken. De bomen in gebieden 
waarin de meeste overlast wordt verwacht worden bespoten. 
Er wordt met een biologisch bacteriepreparaat gespoten, waar-
door alleen de rupsen worden gedood. Op die locaties waar 
niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, zal worden 
overgegaan naar bestrijding door middel van zuigen of plukken. 

Meldingen doorgeven
Meldingen van rupsennesten kunt u doorgeven via www.
sintanthonis.nl. Hier staat een interactieve kaart waarop u per 
boom de melding kunt doen. Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op www.processierups.nu of bellen naar (0485) 38 88 88. 

GEZOCHT: 

Iedereen kan energie besparen, maar niet iedereen weet 
hoe. Wil jij inwoners van onze gemeente helpen met 
energie besparen? Dan kun jij je inschrijven voor een 
training tot energie bespaarcoach! 

Lees verder op www.sintanthonis.nl 
bij nieuws en geef je op.

ENERGIE BESPAAR 
COACHES



Aanmelding Alternatieve 
4-daagse Oploo geopend
Wandelaars die deze zomer toch een Vierdaagse willen 
lopen, kunnen zich vanaf nu al inschrijven voor de Alter-
natieve 4-daagse van Oploo. Liefhebbers kunnen kiezen 
uit afstanden van 30, 20 en 10 kilometer per dag. 

Het kleinschalige wandelevenement vindt plaats van dins-
dag 20 tot en met vrijdag 23 juli. Grote wegen worden ge-
meden, er wordt gewandeld over paden en verkeersluwe 
wegen. Uiteraard is de 4-daagse van Oploo ‘coronaproof ’, 
waarbij de coronarichtlijnen in acht worden genomen. De 
dagtochten van 30 kilometer zijn bedoeld voor geoefende 
wandelaars, de routes met dagelijkse afstanden van 20 en 
10 kilometer zijn geschikt voor beginners en mensen die 
een kortere afstand prefereren. Deelname is gratis.
Voor alle deelnemers geldt dat er gestart kan worden tus-
sen 7.00 en 10.00 uur. Begin- en eindpunt van de Alterna-
tieve 4-daagse is Koffiehuis Ons Moe aan de Grotestraat 
10A in Oploo. Op elke route zijn onderweg één of meer 
gelegenheden waar men onder het genot van een drankje 
kan rusten.
De organisatie wil vanwege corona maximaal honderd 
deelnemers toelaten. Liefhebbers kunnen zich nu al in-
schrijven via een link op de website van de stichting 
Graancirkel Oploo (www.graancirkeloploo.com/events/
alternatieve-vierdaagse-oploo). Voor meer informatie: 
bel Piet Bruisten (06-23195493) of Henny Lenkens (06-
13818526).

Column  |  Biblioplus

Boekenweek
Er is nu nog geen bibliotheek die open is – tenminste niet 
op het moment dat ik deze column schrijf* – maar wel een 
Boekenweek (de 86e). Een week die jaarlijks in maart wordt 
gehouden, maar vanwege de coronamaatregelen uitge-
steld moest worden en nu wordt gehouden van 29 mei tot 
en met 6 juni 2021. Want waar konden we in maart terecht 
voor een boek? Niet in de boekhandel en niet in de bieb. Ten-
minste, niet op de manier zoals we zo graag zouden willen. 
Ja eerst reserveren, maar daar gaat de spontaniteit vanaf. 
Lekker snuff elen tussen de boeken was er helaas niet bij...
Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel: de boek-
handel is weer open en het ziet er naar uit dat ook de bieb 
weer mag openen. Dan kunnen we weer wegduiken in een 
wereld waarheen het boek ons leidt. Naar de spanning bij 
het lezen van een Nicci French of de verbluff ende verhalen 
van de ‘Zeven Zusters’. Of lekker bladeren in een tuinboek 
en dromen dat je tuin ooit net zo mooi wordt. Boekenweek 
2021, met als thema ‘Tweestrijd’, kietelt je om naar de boek-
handel te gaan. Koop een boek en ontvang het boeken-
weekgeschenk geschreven door Hanna Bervoets: ‘Wat wij 
zagen’. En wil je niet kopen, dan is er binnenkort weer een 
open bieb die je met open armen ontvangt.

E.V.

*Noot van de redactie: inmiddels is de bieb weer geopend!
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Na de oproep voor nieuwe leden heeft Dorpsraad Sint 
Tunnis de club kunnen uitbreiden. Twee nieuwe leden - 
Emiel Jansen en Peter Willems - stellen zich in deze Trots 
Sint Tunnis graag even aan u voor!

Emiel Jansen
“Ik ben geboren en getogen in ons prachtige Sint Anthonis. Na 
heel even over ‘de grens’ gewoond te hebben, sinds kort weer 
woonachting in het mooie Sint Tunnis. 
Sinds 1 mei ben ik lid van de dorpsraad. Ik heb zin om samen 
met de dorpsraad en alle inwoners van Sint Tunnis ons fraaie 
dorpje weer te laten leven en bloeien. Gezien alle ontwik-
kelingen die er op de planning staan, moet dat zeker gaan 
lukken.”

Peter Willems
“Geboren in Boxmeer en opgegroeid in de Rips. Inmiddels 
woon ik alweer ruim 25 jaar in Sint Tunnis. Ik ben werkzaam als 
accountmanager bij Colt International te Cuijk. 

Twee nieuwe leden van Dorpsraad Sint Tunnis stellen zich voor
Waar mijn meest waardevolle bijdrage aan de dorpsraad en 
dus Sint Tunnis ligt, zal de komende tijd duidelijk worden.”

Emiel Jansen.                                                        Peter Willems.



Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autobedrijfzegersbv.nl

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!

Maja en Wilfred: “Net als bij Fleurop staat bij ons duurzaamheid 
hoog in het vaandel.  Dit betekent onder andere bloemen inko-
pen met een milieukeurmerk en werken met afbreekbaar verpak-
kingsmateriaal en steekschuim. Ook afval scheiden, groene ener-
gie, et cetera hoort bij duurzaam ondernemen.”  Na 2021 moet 
elk lid van Fleurop het certifi caat ‘Duurzaam Bloemist’ hebben, dat  
wordt uitgegeven door SGS, die de keuringen uitvoert. “Wij heb-
ben het certifi caat zilver, wat ruimschoots voldoet aan de eisen 
die gesteld worden. Het voelt goed dat we werken met een mooi 
product,  waarmee wij het milieu zo min mogelijk  belasten. Neem 
eens een kijkje op onze website www.bloemenhuisdewingerd.nl 
en kijk wat wij als Fleurop-lid voor jullie kunnen betekenen voor 
het verzenden en/of ophalen van bloemen en planten. Tot gauw!”

Bloemenhuis de Wingerd: de duurzame bloemist  
Maja en Wilfred Olijhoek van Bloemenhuis de Wingerd zijn vanaf de start van hun bedrijf meteen lid geworden van Fleurop. 
Fleurop is de bekendste bloemenverzendorganisatie in  Nederland én wereldwijd al jaren een begrip. 
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Oelbroeck: op weg naar een dynamisch centrum met uitstraling

Door Ronald Korsten

“De partijen hebben elkaar grotendeels kunnen vinden en sa-
menwerking tussen de gebruikers zal nog beter worden dan 
voorheen”, zo spreekt Wilma Smit. Zij is één van de vrijwilligers 
die zich bezighouden met de inrichting van het pand. “We 
zijn met een divers gezelschap van betrokken dorpsbewo-
ners aan de slag gegaan. Eén van de uitgangspunten is dat de 
ruimtes nog beter door alle partijen gebruikt kunnen worden. 
Oelbroeck is van ons samen en waar mogelijk mag je gebruik 
maken van elkaars faciliteiten. Een voorbeeld is de bibliotheek. 
Die komt net achter de ontvangstruimte bij de hoofdingang. 
Het is echter de bedoeling dat bij grote evenementen zoals 
Cicero en de nieuwjaarsborrel een aantal kasten van de biblio-
theek gemakkelijk zijn te verzetten zodat de grote zaal maxi-
maal kan uitdijen.”
Wilma is gevraagd aan te sluiten bij de commissie vanwege 
haar expertise als interieurstylist. Met haar bedrijf Plan de Cam-
pagne houdt ze zich onder andere bezig met verkoopstyling 
van koophuizen. Het interieur wordt aangepast zodat de wo-
ning aantrekkelijk is voor een groot publiek en het huis op z’n 

best gepresenteerd wordt. Daarnaast doet ze interieurstyling 
en dan is het juist de bedoeling dat het interieur een uitstraling 
krijgt passend bij de bewoners. “Klopt. Ik vind het een uitda-
ging een interieur te creëren dat jouw persoonlijke stempel 
draagt. Een plek waar je je thuis voelt en kunt ontspannen. 
En wat ik nu bij het multifunctioneel centrum met de andere 
commissieleden mag doen, gaat meer naar projectinrichting. 
Een mooie uitdaging waarbij je met meer partijen rekening 
moet houden.”
Het blijkt nog vrij lastig om nu al in detail aan te geven hoe 
het er straks uit gaat zien. Daarbij moet bijvoorbeeld rekening 
worden gehouden met onderwerpen als een lichtplan, akoes-
tiek, ringleiding voor slechthorenden en rolstoeltoegankelijk-
heid. “Net zoals in een woonhuis moeten mensen er zich thuis 
kunnen voelen. Ook bijvoorbeeld om een krantje te komen 
lezen, creatief bezig te zijn of om laagdrempelig met sociaal-
maatschappelijke problemen aan te kunnen kloppen bij So-
ciom. De kernwoorden die wat mij betreft hier mooi bij aan-
sluiten zijn fris, groen, natuurlijk, aqua, vrolijk. Maar daar ga ik 
niet alleen over. We komen hier graag later nog eens op terug 
in onze Trots Sint Tunnis.”

Menig bestuurder heeft zich de afgelopen jaren de haren uitgetrokken over het multifunctioneel centrum Oelbroeck. 
De belangen van beheerders, verenigingen, bibliotheek, jongerencentrum en andere gebruikers sloten bepaald niet 
altijd op elkaar aan. En dan de kosten: besproken bedragen varieerden van 5 ton tot 3,2 miljoen. De krantenkoppen 
werden regelmatig gehaald. Maar gelukkig kwam er toch consensus en de verbouwing is gestart!

Beweeg TV Omroep Land van Cuijk
Sporten en bewegen is gezond. In deze lastige tijd waarin 
veel sport- en beweegmomenten zijn afgelast, kan het 
lastig zijn om voldoende te bewegen. Daarom is Cuijk 
Beweegt in samenwerking met Wijk TV en Omroep Land 
van Cuijk gestart met Cuijk Beweegt TV. Op deze manier 
wordt het Land van Cuijk in beweging gebracht. 

Aan de hand van oefeningen wordt duidelijk dat ook senioren 
die minder mobiel zijn in beweging kunnen komen. Iedereen 
kan meedoen. Het beweegprogramma kent een breed scala 
aan oefeningen voor lenigheid, kracht, coördinatie en conditie.
Het beweegprogramma is iedere doordeweekse dag om 
10.00 uur te zien en de herhaling is om 15.30 uur. Een afleve-
ring duurt tussen de 15 en 20 minuten. Tijdens een aflevering 
is er voldoende tijd om een slokje water te nemen of de oefe-
ningen op eigen niveau uit te voeren. Dus wilt u fit blijven in 
de coronaperiode? Ga voor de televisie klaar staan of zitten en 
zet om 10.00 uur of om 15.30 uur Omroep Land van Cuijk op.
Kijk voor meer informatie en op welk tv-kanaal u kunt afstem-
men op www.omroeplvc.nl of op www.cuijkbeweegt.nl. 

Stichting Leergeld: juist nu!
Door het coronavirus zijn er veel gezinnen die in een onze-
kere financiële situatie terecht zijn gekomen, of hier bang 
voor zijn. Geen enkele ouder wil dat de kinderen eronder 
lijden, maar soms lijkt het niet anders te kunnen dan het uit-
stellen van die nieuwe fiets of het schrappen van de sport. 
Maar wist je dat er een stichting bestaat die kan helpen? 

Stichting Leergeld Land van Cuijk is er voor ouders met geldzor-
gen. Zij heeft als doel zoveel mogelijk schoolgaande kinderen te 
kunnen ondersteunen, zodat zij niet buiten de maatschappij val-
len. In deze regio zijn er vermoedelijk zo’n 1.000 kinderen die hulp 
zouden kunnen gebruiken. Schoolgaande kinderen die om fi-
nanciële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor 
hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan hierdoor vaak 
letterlijk aan de zijlijn. De grens voor hulp ligt iets boven bijstands-
niveau. Ben jij een alleenstaande ouder en verdien je minder dan 
1.400 euro netto, of ben je gehuwd of samenwonend en verdie-
nen jullie minder dan 2.000 euro? Ben jij of ken jij iemand met 
geldzorgen, wijs ze dan op de website voor hulp en doe een aan-
vraag. Daar is Stichting Leergeld voor! Meer weten? Kijk op www. 
leergeldlandvancuijk.nl.
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In herinnering: Theo Kroot

‘Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering be-
waart’. Op 26 april 2021 is Theo Kroot (geboren op 4 de-
cember 1936) overleden. Wij willen iedereen bedanken die 
samen met Theo op pad ging tijdens zijn werkzame leven, 
met hem muziek heeft gemaakt en gezongen, gediscussi-
eerd heeft en op stap ging. Wij bedanken ook iedereen die 
er was toen er zorg nodig was, hem en zijn echtgenote Riet 
opving en ondersteunden met aandacht en liefde.
Theo had een groot hart voor Harmonie Sint Cecilia. Daar 
deed hij alles voor! Diegenen die jonge muzikanten een 

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!

mooie start willen geven met een mooi instrument, vragen 
wij om namens Theo een donatie te doen aan het instru-
mentenfonds van Sint Cecilia. De donatie mag contant in 
de brievenbus gedaan worden op Noordkant 10, 5845 EW 
in Sint Anthonis of overgemaakt worden op rekeningnum-
mer NL40 ING 0005 1045 07 t.n.v. MHE Bernards-Kroot o.v.v. 
‘instrumentenfonds’.

Bedankt namens Riet, kinderen en kleinkinderen

“Het doel van mijn dienst is het creatief vormgeven van ideeën 
en wensen van bedrijven zodat ze een karaktervolle en zake-
lijke identiteit krijgen die de doelgroep raakt. Door een pak-

kende huisstijl straal je herkenbaarheid, vertrouwen en profes-
sionaliteit uit en daardoor kiezen klanten sneller voor jou. 
Wat extra bijzonder is, is dat ik mijn aangeboren creativiteit kan 
inzetten voor al mijn werk. Dat geldt voor zowel de tekeningen 
van www.KIPZESENDERTIG.nl en www.KLEURENMIKS.nl als de 
ontwerpen die ik inzet voor ondernemers uit allerlei beroeps-
groepen.
Mijn ontwerpen zijn uit de vrije hand en ik ga aan de slag op 
basis van gevoel. Ik hoor de wensen van mensen en vertaal 
ze naar een tekening. Elke tekening wordt daardoor anders en 
uniek, niemand anders kan ze maken, omdat ze uit mijn her-
senspinsels ontstaan. Ik vind het fi jn om mensen blij te maken 
en het is een eer als ik ergens een ontwerp zie verschijnen. 
Daar word ik best een beetje trots van. 
De kleurplaat in deze uitgave is van mijn hand, gemaakt voor 
kinderen. De tekening is niet te moeilijk, niet te bedacht, wel 
lekker vrolijk en met een hoog uitdagingsgehalte.”

MIKS® | Omdat ik niet anders kan!
Karin van de Wardt- Huiberts  |  Grafi sch ontwerper en illustratrice
MIKS®  |  Grotestraat 36  |  5841 AB  Oploo  |  www.dejuistemiks.nl

Karin van de Wardt-Huiberts maakt met MIKS® de wereld mooier  
“MIKS® bestaat omdat ik de wereld een stukje mooier wil maken. Ik help bedrijven met het vormgeven van hun zakelijke 
identiteit. Ook bied ik creatieve producten aan waar mensen blij van worden”, vertelt Karin van de Wardt-Huiberts.



Na de verbouwing heeft MFC Oelbroeck een gezellige ruimte 
waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Deze ruimte moet uiter-
aard een mooie naam krijgen. Wie o wie bedenkt een originele 
naam voor deze ontmoetingsruimte? De werkgroep komt niet 

Wat wordt de naam van de ontmoetingsruimte in Oelbroeck?
verder dan ‘Ontmoetingscentrum’ of ‘Trefpunt’, maar dat kan 
natuurlijk veel creatiever! Weet u een leuke naam? Stuur deze 
dan vóór 10 juli naar: binmess.nieuw@gmail.com. De beloning: 
eeuwige roem en een verrassing! 
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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

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

Elham en Parmida Baladi blijven het positieve zien

Door Hanny Markerink

Ik ben in gesprek met twee bijzondere mensen: moeder Elham 
Baladi, 47 jaar en dochter Parmida Baladi, 24 jaar. Drie jaar gele-
den gevlucht uit Iran. Ze wonen in het AZC. Het is er nooit stil, 
er is geen privacy, ze delen het toilet en de douche met vier 
families. Ze mogen niet werken. Niets kunnen doen dan alleen 
maar wachten is niet prettig. Parmida mag niet naar school en 
dat vindt ze heel erg. Faraz, haar broer, zit op het ROC te Box-
meer.
Wat betekende vluchten voor hen? “We hadden geen andere 
keus. We zaten opgesloten in ons huis, zelfs daar was het niet 
veilig voor ons, we konden niemand meer vertrouwen. Ik mis 
mijn vader, ik mis alles...”, zegt Parmida.
In het begin was het vreselijk moeilijk. Het vertrouwen in de 
mensen was weg. Er was veel angst en stress. Hoe moet je le-
ven als vluchteling? Ze begrepen de taal niet en voelden zich 
niet veilig. Alles achter moeten laten wat je lief is, is verschrik-
kelijk zwaar. “Alle ervaringen hebben een prijs. Ik probeer in het 
moment te leven, niet meer in de verleden tijd”, vertelt Par-
mida.
Gelukkig hebben ze lieve mensen ontmoet - vrijwilligers - zo-
als Jac de Cock. Ze geven aan vaardigheden te willen leren die 
ze hier nodig hebben en willen zich nuttig maken. “We zouden 

graag vrijwilligerswerk willen doen.”
Op de vraag hoe het voelt om hier te zijn, zegt Elham dat zij 
zich alleen voelt en heimwee heeft. Parmida heeft een Neder-
landse vriendin. Daar is ze erg blij mee. Ze willen graag voor 
zichzelf zorgen, studeren en werken. Ze willen iets voor Ne-
derland doen. Hun levensmotto? “Slecht en goed gaat altijd 
samen, blijf altijd het positieve zien”. 
Het volledige interview met Elham en Parmida is te lezen op 
www.samensintanthonis.nl.

“Contact met goede en lieve mensen maken ons leven makkelijker, zie ons niet als vluchteling, maar als mens.” 

Elham en Parmida Baladi.
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Woensdag 9 juni

Nationale Buitenspeeldag
Sportieve midag voor alle basis-
schoolkinderen van Sint Tunnis
Locatie: Brink
Tijd: 14.00-17.00 uur
Deelname: gratis

Zaterdag 12 juni

Opening speelterrein
Scouting St. Patrick organiseert de 
Grandioze Opening Openbaar Na-
tuurlijk Speelterrein
Locatie: Blokhut, St. Patrickpad 5
Tijd: 14.00-17.00 uur

Zondag 4 juli

Bosfestival Op de Hoef
Opbrengst van dit bosfestival komt 
ten goede aan Ventoux3
Locatie: Geldersoord, St. Patrickpad 6
Aanvang: vanaf 14.00 uur

Woensdag 7 juli

Dorpsraadvergadering
Openbare vergadering van 
Dorpsraad Sint Tunnis
Locatie: Blokhut, St. Patrickpad 5
Aanvang: 19.30 uur

Za 17 en zo 18 juli

Volleybaltoernooi
Het Pinkstertoernooi organiseert het 
Tobtoernooi ‘The Brink edition’
Locatie: Brink
Aanvang: vanaf 9.00 uur

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 3 juli. 
Kopij aanleveren kan t/m 20 juni 
per e-mail via: 
redactie@trotssinttunnis.nl.

De bibliotheek is weer geopend!
De bibliotheken mogen door de versoepelde coronamaa-
tregelen weer leners ontvangen. Opgelucht haalt ook de 
bieb in Sint Anthonis weer adem en ontvangt zij de lezers 
met open armen. 

De openingstijden van de bibliotheek in Sint Anthonis: maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op donder-
dag van 14.00 tot 19.00 uur.
Bezoekers dienen zich wel aan een aantal maatregelen te hou-
den. Er mogen maximaal acht bezoekers tegelijkertijd binnen, 

Doe mee aan het Sociom-traject flexibel vrijwilligerswerk

In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet slaat Oost-Brabant 
de handen ineen! In 2021 vragen Onis Welzijn, Contour-
deTwern Boxtel, LEVgroep, Galant Vrijwilligersnetwerk, 
VughtvoorElkaar, Cordaad Welzijn, Eindhoven Doet en 
Vrijwilligerspunt Sociom extra aandacht voor vrijwil-
ligerswerk. Zij laten zien dat dit voor alle leeftijden en 
agenda’s mogelijk is en nodigen jou uit dit ook te doen! 

NLvoorelkaar heeft onderzocht dat vrijwilligers zich gemiddeld 
elf dagen per jaar extra in willen zetten, als ze beter passend 
vrijwilligerswerk zouden vinden. Ze gaven aan dat fl exibel je 
eigen tijden kunnen indelen, zinvol en nuttig vrijwilligerswerk 

inclusief kinderen. De bieb is alleen open voor het lenen van 
boeken en het ophalen van reserveringen. Er kunnen nog 
geen kranten en tijdschriften gelezen worden. Bij binnen-
komst wordt gevraagd naam en telefoonnummer te noteren. 
En uiteraard is het mondkapje - voor volwassenen - nog ver-
plicht. 
De bibliotheek aan de Remmensberg is bereikbaar via tele-
foonnummer 0485-382182 of via bibliotheeksintanthonis@
biblioplus.nl.

én een ruim aanbod helpt om dit jaar meer vrijwillige inzet te 
leveren. Dat klinkt fantastisch! 
Maar hoe maak jij jouw organisatie klaar voor nieuwe gezich-
ten? Om jullie hierbij te ondersteunen kun je meedoen aan het 
traject ‘fl exibel vrijwilligerswerk’. Dit traject bestaat uit de drie 
onderdelen ‘leren’, ‘inspireren’ en ‘doen’. De onderdelen kunnen 
apart van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van wat jouw or-
ganisatie nodig heeft. Data en meer informatie is te vinden op 
www.sociom.nl onder de tegel ‘Vrijwilligerspunt’.
Heb je vragen over het traject? Neem dan contact op 
met Samantha Regeer via samantharegeer@sociom.nl of 
06-13508839.


