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Tegen de tijd dat u dit leest is de vakantieperiode alweer achter de 
rug, wordt er stevig doorgewerkt aan de N602 en zijn de scholen 
weer geopend. Met Dorpsraad Sint Tunnis hebben we ook het 
vizier op ‘vooruit’ staan. Maar oooh, wat is dat lastig. Deze maand 
horen we of de dorpsinvesteringsplannen door de gemeente-
raad worden gehonoreerd. Dat is spannend en bepalend voor 
wat wij voor Sint Tunnis kunnen betekenen de komende jaren. 
En normaal gesproken beginnen we na de vakantie met de voor-
bereiding van de nieuwjaarsborrel, die jaarlijks op 1 januari in het 
Oelbroeck is, maar dat lijkt nu letterlijk en fi guurlijk erg ver weg. 
Het lijkt erop dat we steeds meer op de korte termijn moeten 
plannen en het dus moeten laten afhangen van de omstandig-
heden, die we dan weer niet in de hand hebben. 
Ik realiseer mij dat alle verenigingen, vrijwilligersorganisaties 
en ondernemers last hebben van het moeilijk kunnen plannen. 
Wat brengt corona ons de komende maanden en wat mogen 

we wel of juist niet organiseren? Toch hebben we veel geleerd in 
dit jaar. Met name dat er een grote behoefte is aan hulpverlenen 
en samenzijn. Aan sociale ontmoetingsplaatsen, zoals de horeca 
op de Brink heeft bewezen. Maar ook het ontstaan en de uitgifte 
van dit blad voorziet in een sociale behoefte. 
Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn immers veel 
mooie initiatieven in ontwikkeling. Lees bijvoorbeeld het artikel 
over de BrinKiosk (waar bovenstaande foto bij hoort) maar eens, 
daarachter gaat een hele wereld van ideeën en samenwerking 
schuil. Deze maand staat de Trots weer bomvol artikelen, activitei-
ten en we hebben zelfs een heuse columnist gevonden. En Sint 
Tunnisse ondernemers steunen ons weer in zeer grote mate. Dat 
geeft ons het vertrouwen dat we moet blijven vooruitkijken. Want 
dan gaat het echt de goede kant op!

Jos van Duren
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Vooruitkijken en vooruitdenken



Sint Tunnisse Golfdag 
Al weer voor de vijftiende keer op rij vindt op zaterdag 12 
september op de golfbaan van Afferden de Sint Tunnisse 
Golfdag plaats. De sportieve krachtmeting waarin gestre-
den wordt voor de felbegeerde wisselbeker en andere leu-
ke prijzen.

Deelname staat open voor alle golfers van 21 jaar of ouder, 
woonachtig in de Gemeente Sint Anthonis en in het bezit van 
GVB of baanpermissie. Ook golfers die voorheen jaren in één 
van de kernen van de Gemeente Sint Anthonis hebben ge-
woond en daarmee nog steeds nauwe banden hebben, kun-
nen deelnemen. De gezellige golfdag kent de laatste jaren zo’n 
40 deelnemers en wordt natuurlijk afgesloten met de welver-
diende drankjes en een heerlijke barbecue. Door de organisa-
tie worden golfers jaarlijks uitgenodigd. Mocht je golfen maar 
geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan gerust even 
contact per e-mail: sinttunnissegolfdag@gmail.com.
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Preston All-Season matras
Dit is een 7 zone pocketvering matras met aan één zijde de
zomerkant voorzien van een Sence-Ice tijk die heerlijk verkoelt
en de winterzijde die heerlijk warm en behaaglijk is.

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

Oproep: Rubriek ‘Lief en leed’
In de rubriek ‘Lief en Leef’ willen we u de mogelijkheid geven 
om zowel blij als droevig nieuws te delen. Denk hierbij aan 
een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden. 
Bij geboorte vermelden we in ons blad de naam, geboorte- 
datum en de naam van de trotse ouders. Bij huwelijk de  
namen, datum en eventueel jubileumjaar. Bij jubileum het 
jubileumjaar en de reden van het jubileum. Bij overlijden de 
naam, leeftijd en overlijdensdatum. Een ‘Lief en leed’-bericht 
kan alleen door uzelf of directe familie worden ingediend.  
U kunt dit mailen naar redactie@trotssinttunnis.nl.

Stand-up comedy in Oelbroeck
The boys are back in town! Op 25 september kan er, na zes 
maanden vol coronapaniek en verplicht thuis puzzels leg-
gen en Netflix-kijken, eindelijk weer gelachen worden bij 
Oelbroeck met een paar geweldige stand-up comedians.

Het Comedyhuis in Utrecht regelt een line-up van grappen-
makers die ervoor zorgen dat jij gegarandeerd met een glim-
lach op het gezicht naar huis gaat. Wacht dus niet te lang en 
reserveer nu een plekje. Zelfs het RIVM kan niet ontkennen: 
lachen is gezond! Voor de eerste editie van het seizoen ‘20/’21 
staan op het podium: MC Edo Berger, Acts Jeroen Pater en Pa-
trick Meijer. De naam van de talentspot is nog niet bekend. 
De avond wordt afgesloten door headliner Jeroen C. Verburg. 
Hem kun je wekelijks horen op Radio 5 FM met de weekafslui-
ting bij Jeroen van Inkel.
Uiteraard volgt Oelbroeck de richtlijnen van het RIVM. Reser-
veren is daarom verplicht, men kan alleen gebruik maken van 
zitplaatsen en de anderhalve meter-regel wordt gehandhaafd.
De avond begint om 21.00 uur en de entree is € 12,50. Meer 
info en reserveren kan via  de vernieuwde Facebook- en Insta-
grampagina van Oelbroeck en op de website www.oelbroeck.nl. Samen Sint Anthonis zoekt 

buurtverbinder(s) 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en een stukje in-
vulling van je vrije tijd, die je zelf kan indelen in tijdsbeste-
ding en de rol die je wilt oppakken? Word Buurtverbinder!

Ben je een betrokken, actieve en enthousiaste inwoner van de 
Gemeente Sint Anthonis en wil je een verbindende rol spelen 
in je dorp/buurt? Dan is Samen Sint Anthonis op zoek naar jou!  
Kom jij het team Buurtverbinders versterken?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je er meer van weten? Het 
Team Buurtverbinders van Samen Sint Anthonis zou het leuk 
vinden om je te ontmoeten. Je kan contact opnemen met een 
van de buurtverbinders: Kees Hoogenboom, Wendy Huijbers en 
Hanny Markerink, zie www.samensintanthonis.nl/wie-zijn-wij. 
Of stuur een e-mail naar contact@samensintanthonis.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, Willem van Kasteren, Ronald 
Korsten, Hella Kuijpers, Henny Lenkens, René Teunissen, 
Rian Weemen

Het digitale archief 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 vrijwillige bezorgers

Zorg goed voor elkaar: volg de RIVM-richtlijnen!

Vijf jaar geleden startte op Facebook de bier-en frisdrank-
dopjesactie voor het Diabetesfonds. Nicolle van der Put-
ten en Yvonne Kusters waren meteen enthousiast omdat 
zij zelf ook te maken hebben met diabetes. Ze zijn toen 
direct gestart met sparen van metalen bier- en frisdrank-
dopjes en metalen conservendeksels. 

Op Den Hoek, waar Nicolle woont, is een groot inzamel-/op-
slagpunt waar iedereen uit de regio en zelfs spaarders uit de 
regio Horst, Elst en Eindhoven hun doppen brengen. De actie 
is inmiddels erg succesvol en heeft landelijk 50 inleverpunten.
In zes jaar tijd is er landelijk 60.000 euro opgehaald voor we-
tenschappelijk onderzoek naar behandeling en genezing van 
diabetes.
In augustus zijn er 21 grote bigbags in Sint Anthonis opgehaald 
(maar liefst 7000-7500 kilo, in minder dan 1,5 jaar gespaard). De 
doppen gaan naar een recyclingfabriek in Leeuwarden waar ze 
de tin recyclen. De opbrengsten gaan daarna direct naar het 
diabetesfonds. 
Wie helpt er mee sparen? En wie heeft, of kent iemand met 
transportmogelijkheden naar Leeuwarden? Daar zou het de-
pot in Sint Anthonis erg mee geholpen zijn! Inleverpunten in 
Sint Anthonis en Ledeacker zijn bij Nicolle van der Putten, Den 
Hoek 17 in Sint Anthonis en bij Yvonne Kusters, Dorpstraat 35 

Actie diabetesfonds: bier- en frisdankdopjes sparen

Liefst 21 bigbags met doppen werden in Leeuwarden afgeleverd.

Geen Goede Doelen Actie 2020 
Gezien de ongewisse situatie rondom het coronavirus 
heeft de organisatie van de Week van de Goede Doelen 
Sint Anthonis besloten dit jaar geen collecte te houden. 
Tot voor kort was er nog de stille hoop dat de actie van 
eind maart verschoven kon worden naar september maar 
helaas gaat dit niet door.

De organisatie van de Week van de Goede Doelen betreurt het 
dan ook dat er in 2020 geen bedragen gestort kunnen worden 
op de vijftien CBF-goedgekeurde goede doelen. Doelen waar-
voor ruim 150 collectanten, waarvan velen tot de kwetsbare 
leeftijd behoren, jaarlijks met de rode bus met groene deksel 
bij de inwoners van Sint Tunnis voor de deur staan. Voorals-
nog staat de nieuwe datum van de collecte op dinsdag 30 en 
woensdag 31 maart 2021.
Zoals ook te lezen viel in de landelijke pers kampen de goede 
doelen dit jaar door annulering van collectes met een groot 
tekort aan inkomsten. Daarom tot slot een onbescheiden 
vraag: wilt u in 2020 toch de goede doelen steunen, maak dan 
alsnog een bedrag over naar NL 09 RABO 0302400206 t.n.v. 
Stichting Week van de Goede Doelen Sint Anthonis. Waarvoor 
dank namens de vijftien deelnemende goede doelen: Amnes-
ty International, Longfonds, Brandwondenstichting, Epilepsie-
fonds, Fonds Gehandicaptensport, Fonds Verstandelijk Gehan-
dicapten, Hartstichting, Jantje Beton, KWF, Maag Lever Darm 
Stichting, Nierstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Prinses 
Beatrixfonds, ReumaNederland en Rode Kruis.

in Ledeacker. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen  
naar nicollevdputten@gmail.com of kijken op Facebook: www.
facebook.com/diabetesactie.



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.nlwww.bloemsierkunstvandemortel.nl

www.bloemenhuisdewingerd.nl www.autobedrijfzegersbv.nl



Door Ronald Korsten

Vooral in de druppelfotografi e heeft Martien zich enorm ver-
diept. Het is verrassend te zien wat er gebeurt in de fractie dat 
twee of drie druppels met elkaar in botsing komen. Door het 
gebruik van kleurfi lters op fl itslampen, ecoline en verdikkings-
middel ontstaan de mooiste fotografi sche eff ecten. De foto’s 
zijn weinig bewerkt. “Ik schuif hoogstens wat met de kleuren 
waardoor deze iets feller worden”, aldus Martien. “Bijzonder is 
dat mensen in de beelden die ontstaan allerlei fi guren gaan 
zien. En anderen menen dat het glas of porselein is waar ik 
mee werk.” 
Sinds 7 juli is Martien lid van KunstKring Sint Anthonis. “Ik had 
nooit gedacht dat ik daar voor gevraagd zou worden. Vorig jaar 
had ik weliswaar best veel succes met mijn expositie bij het 
Kunstdorp in een tent op het grasveld op de Brink. Ik vond het 
erg fi jn om te laten zien wat ik maak en vooral ook het contact 
met de bezoekers heeft me veel inspiratie gegeven om verde-
re stappen te zetten met de druppelfotografi e. Met kunst zelf 
hield ik me echter niet zo bezig. Volgens de KunstKring maak ik 
toegankelijk werk. Ik wil ook niet hoogdravend doen en maak 
wat ik mooi vind.” 
Op de eerste zondag van september wordt normalerwijze 
Kunstdorp Sint Anthonis georganiseerd. In verband met de 
beperkingen die corona met zich meebrengt, heeft de orga-
nisatie dit jaar voor een andere opzet gekozen. Op 5 en 6 sep-
tember vindt het Atelierbezoek plaats. Bezoekers zijn welkom 
om bij de kunstenaars op bezoek te gaan. Natuurlijk wordt re-
kening gehouden met de geldende RIVM-richtlijnen. Het werk 

van Martien is te bewonderen bij Miriam Janssen Meulepas, 
Millseweg 9 in Wanroij. Kijk eventueel op de website www.
kunstkring.com/dit-doen-wij voor ook de diverse andere te 
bezoeken adressen. De eigen website van Martien is www.
scootshootfotografi e.nl.

Martien van Dommelen nieuw lid van de KunstKring

September 2020 | nr 6 5

Voor velen is Martien van Dommelen een bekend gezicht in Sint Anthonis en met de naam ScootShoot een regelmatige 
verschijning als fotograaf bij sportevenementen. Daarnaast is hij ruim tien jaar lid van Fotoclub Kiekus en werd hij daar-
mee op diverse fronten als fotograaf uitgedaagd om artistieke foto’s te maken. Drie keer is hij met zijn foto’s in de prijzen 
gevallen bij regionale wedstrijden van Fotobond Nederland. 

Deze vraag wordt vaak aan de dorpsraadsleden gesteld. 
Maar ook komen er veel complimenten over hoe het 
Landschapspark er nu bij ligt. En vervolgens komt de be-
langstellende vraag: Wat gaat er wanneer nog allemaal 
gebeuren?

De werkgroep heeft verschillende suggesties aangedragen 
voor verbeteringen van de concepttekening. Vanuit de ge-
schiedenis van vroegere jaren en het belang ook in deze tijd 
om water beter vast te houden, werd gewezen op onder an-
dere de meanderende beek. Ook wordt overtollig water van 
de Dr. Verbeecklaan via een bodempassage afgekoppeld op 
de beek. Richting de provinciale weg is een grondwal en be-

planting toe te voegen om het zicht en geluid van de weg 
wat te onttrekken. Daarnaast is voorgesteld om ruimte te re-
serveren voor een authentieke hooimijt die tevens als opslag 
voor het park kan functioneren. Alle suggesties worden na de 
vakantie opgenomen in de concepttekening, die vervolgens 
defi nitief wordt. Intussen worden ook de benodigde vergun-
ningen aangevraagd en onderzoeken uitgevoerd. Zo worden 
de bodem en de huidige natuurwaarden onderzocht. Ook 
moet nog een archeologisch onderzoek worden verricht.
En dan - als alles is onderzocht en de vergunningen rond zijn - 
kan de schop in de grond. Dorpsraad Sint Tunnis houdt u op 
de hoogte!

Hoe is het nou met... Landschapspark Op ’t Hoogveld?

Martien van Dommelen met enkele van zijn druppelfoto’s.



Hypotheek

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

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elke woensdag van 12 tot 18 uur in Sint Tunnis op de markt.

www.harrieentoon.nl

www.sterk-tekstenvorm.nl

www.fysioronaldkorsten.nl
www.deslaapmeesters.nl



September 2020 | nr 6 7

Samen Sint Anthonis biedt als online dorpsplein veel mo-
gelijkheden. Het is een interactieve website, van én voor 
én door inwoners van de Gemeente Sint Anthonis. 

Op samensintanthonis.nl kun je op een leuke en ongedwon-
gen manier elkaar ontmoeten, elkaar helpen, hulp vragen of 
iets delen. Het verbeteren van contacten tussen inwoners staat 
centraal, het digitale dorpsplein is daaraan ondersteunend. Er 
gebeuren heel veel mooie dingen in de gemeente, het is mooi 
dat dit zichtbaar wordt zodat mensen elkaar nog meer weten 
te vinden. Zo blijven de kerkdorpen levendig en leefbaar. Doe 
je ook mee? De website is gebruiksvriendelijk en voor iedereen 
toegankelijk. Deelname is gratis en informatie vrij opvraagbaar 
voor iedereen. 

Informatie delen
De website is ook interessant voor clubs, verenigingen, stich-
tingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven om infor-

matie over hun activiteiten en/of dienstverlening te delen. 
Na inschrijving op de website kun je nieuws en berichten de-
len, activiteiten in de agenda plaatsen, een hulpvraag stellen 
of je hulpaanbod plaatsen, het prikbord gebruiken om een 
oproep te plaatsen of iets te koop aan te bieden. Verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers kunnen 
heel makkelijk door middel van een pagina doorverwijzen 
naar hun eigen website maar zo wel zichtbaar zijn in de gids 
en activiteiten delen in de agenda. 

Buurtverbinders
Enthousiaste en betrokken buurtverbinders beheren Samen 
Sint Anthonis. Het team bestaat momenteel uit Hanny Mar-
kerink, Mieke van Lanen (buurtverbinder van Bronlaak), René 
Teunissen en Kees Hoogenboom. Zij staan voor u klaar. Spreek 
hen aan in het dorp of klik op de website op de foto op de 
pagina van Buurtverbinders voor persoonlijk e-mailcontact of 
stuur een e-mail naar contact@samensintanthonis.nl.

Digitale Dorpsplein: www.samensintanthonis.nl

Aan het begin van de zomer heeft Zorgcentrum Op ‘t 
Hoogveld nieuwe banners ontvangen, waarvoor de me-
dewerkers en bewoners Tars van den Broek hartelijk willen 
bedanken. 

De teksten op de banners zijn van Ton Keizers, echtgenoot van 
medewerkster Wilma. Er was een prijsvraag uitgegaan waarin 
iedereen een pakkende tekst aan kon leveren. De winnende 
spreuken zijn:

“Zorgen doe je samen, niet alleen. 
Daarom een zonnestraal voor iedereen! “

“Even dacht ik dat het niet meer kon, 
maar daar is ze weer: DE ZON”

Velen hebben vakantie gevierd, maar helaas neemt corona 
geen vakantie, daarom heeft Op ‘t Hoogveld nog altijd een 
aangepaste bezoekregeling. Ter bescherming van de gezond-
heid van bewoners en medewerkers gelden de volgende ba-
sisregels:
 
• Er zijn aangepaste bezoektijden. 
• Check vooraf uw gezondheid via www.pantein.nl/corona-

vragen. 
• Bent u onlangs in een land/gebied met code oranje of rood 

geweest? Dan heeft u na terugkeer gedurende tien dagen 
geen toegang tot het zorgcentrum.

• U wordt verzocht om uw handen te ontsmetten bij bin-
nenkomst en uw naam te noteren in de map bij de afdeling 
waar u op bezoek gaat. 

Nieuwe spandoeken bij Zorgcentrum Op ‘t Hoogveld
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 Column  |  Biblioplus

Het blijft schipperen
Kijken we allemaal verlangend uit naar de verruiming van 
de openingstijden van de bibliotheek, is die verruiming he-
laas nog niet in zicht. Niet omdat de bibliotheek de lezer 
niet ter wille wil zijn, maar eenvoudigweg omdat de mens-
kracht ontbreekt. Veel vrijwilligsters die de bieb draaiend 
houden, behoren tot de ‘kwetsbaren’ en die worden, terecht, 
door het bestuur uit de ‘coronawind ‘ gehouden. Het gevolg 
is dus beperkte menskracht met als gevolg helaas beperkte 
openingstijden. Maar dat wil niet zeggen dat er niet gele-
zen kan worden. Ooit gehoord van de Leesclub? Samen 
hetzelfde boek lezen en na een zestal weken met elkaar dat 
boek bespreken. Een boek dat aangeleverd wordt door de 
bibliotheek. Dit kan ook op anderhalve meter! 
Regelmatig krijgen we bij de bibliotheek het verzoek of er 
aangesloten kan worden bij de reeds bestaande Leesclub. 
Jammer genoeg is dat niet mogelijk, omdat tien personen 
in een Leesclub het maximum is. 
Maar wat is er mis met het opstarten van een tweede Lees-
club via de bibliotheek? Niets toch! Bent u geïnteresseerd? 
laat het ons weten. Loop even de bieb binnen en laat uw 
naam achter. Een mailtje kan ook: bibliotheeksintanthonis@
biblioplus.nl. Uiteraard is het niet nodig om meteen met 
tien personen te beginnen. Samen lezen, ik praat uit erva-
ring, is een aanrader.

E.V.

Bijeenkomst ‘De Verwondering’ 
Reeds voor de coronatijd kwamen geïnteresseerden regel-
matig in Oelbroeck bijeen om samen te kijken naar een van 
de uitzendingen van het tv-programma ‘De Verwondering’. 
Op 30 september krijgt dit initiatief een vervolg.

In het KRO-NCRV-programma De Verwondering ontvangt An-
nemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met 
uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar 
gasten mee de stilte van de zondag in om met hen, weg van de 
waan van de dag, toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden 
en met hen te praten over hun inspiratie en spiritualiteit.
U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 30 september 
om 10.00 uur in Oelbroeck samen met andere geïnteresseer-
den, onder het genot van een kop koffi  e of thee, te kijken naar 
een afl evering. Deze keer met Dirk van de Glind. De uitzending 
biedt stof tot nadenken en geeft handreikingen om met elkaar 
in gesprek te gaan over het leven en zaken die er toe doen.  In 
verband met corona is er een beperkte deelname mogelijk. 
Graag aanmelden via 06-31379988 of per e-mail: rienelomme@
kpnmail.nl.

Zondag 6 september organiseert de TOS haar Herfst Veld-
toertocht in de bossen van Sint Anthonis, met het ‘Extra 
Goed Geregeld’ keurmerk van de NTFU.

Een schitterend parcours wordt uitgezet met linten over onver-
harde paden en wegen in de bosrijke omgeving van Sint Antho-
nis en Oploo. Het parcours is geschikt voor de geoefende en voor 
de beginnende mountainbiker. Natuurlijk zijn de veldrijders en 
bezitters van de fat bikes ook van harte welkom. Deelnemers heb-
ben de keuze 35 of 50 kilometer te fi etsen. Op de pauzeplaats is 
een watervoorziening aanwezig voor het vullen van de bidons en 
wordt er iets te eten aangeboden ter versterking van de inwen-
dige mens. De start en de fi nish zijn bij MFA Oelbroeck in Sint An-
thonis. In verband met de huidige coronamaatregelen vraagt de 
organisatie de deelnemers om zich vooraf in te schrijven. Dit kan 
via de volgende link: www.fi etssport.nl/inschrijven/48300. Starten 
kan van 8.30 tot 10.00 uur. Na de toertocht kan de fi ets gereinigd 
worden en er is een bewaakte fi etsenstalling.

TOS organiseert Herfst Veldtoertocht 2020

N602: Omleiding via Hoefstraat 
De werkzaamheden aan de doorgaande weg in Sint Anthonis 
zijn inmiddels zover gevorderd dat sinds maandag 24 augustus 
de afslag Henri Dunantstraat is afgesloten. Om die reden is de 
bestaande omleiding aangepast; doorgaand verkeer kan via 
de Kolonel Silvertoplaan, Lepelstraat, Molenstraat en Hoefstraat 
verder in de Breestraat. De nieuwe omleiding via de Hoefstraat 
wordt aangegeven met de bekende gele borden. Ook zijn er ex-
tra borden geplaatst om automobilisten te wijzen op de maxi-
mumsnelheid. De projectorganisatie vraagt weggebruikers de 
veiligheid in acht te nemen, in verband met fi etsende kinderen 
die via de Hoefstraat naar kindcentrum Leander gaan. 
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De Brink(iosk) komt weer tot leven…

De scholen zijn weer begonnen en de schoolboeken zijn 
gekaft. Maar wie weet door wie het boek geschreven is? 
Waar bij een leesboek de schrijver vaak in één zin met de 
titel genoemd wordt, vraagt bij een schoolboek zelden ie-
mand wie de schrijver is.

Het werk van Joyce Dost uit Sint Anthonis ligt bij veel mensen 
thuis. Jaarlijks worden er ruim 50.000 boeken verkocht waar-
aan zij heeft meegewerkt. Misschien ken je Pincode, Edu4all of 
Handelsroute wel. Dit zijn boeken en lesmethodes waar Joyce 
als educatief auteur aan heeft meegewerkt. Een educatief au-
teur werkt vaak in een team van auteurs, uitgever en (beeld)
redacteuren. Als auteur ben je tegenwoordig niet alleen schrij-
ver van schoolboeken, steeds vaker wordt er ook gevraagd 
naar ander educatief materiaal. Denk hierbij aan infographics, 
e-learnings en scripts voor animatie- en trainingsfi lmpjes. Het 
maken van deze verschillende soorten producten vindt Joyce 
Dost uitdagend en maakt het werk leuk en afwisselend.
Naast haar werk als educatief auteur verzorgt Joyce ook trai-
ningen en cursussen op het gebied van ondernemerschap en 
(online) marketing. Ze begeleidt studenten en (startende) on-
dernemers bij het maken van marketingplannen, contentplan-
nen en ondernemingsplannen. Twee maal per jaar verzorgt ze 
in opdracht van Qredits een Ondernemersschool. Dit zorgt 
voor een mooie dynamiek in haar werk tussen enerzijds veel 
alleen achter de computer en anderzijds het begeleiden van 
mensen bij het uitwerken van hun dromen.

Schoolboeken: wie is eigenlijk de schrijver?

Joyce Dost: educatief auteur van schoolboeken.

Door Ronald Korsten

Vijf enthousiastelingen (Jan van Raaij, Henri Cocu, Jos Hendriks, 
Johan de Bruin en Tars van den Broek) hebben via Stichting 
BrinKiosk het initiatief genomen een ontmoetingsplaats te 
realiseren voor alle inwoners, waar dorpsactiviteiten kunnen 
worden georganiseerd. Waar faciliteiten en voorzieningen aan-
wezig zijn om deze activiteiten makkelijk te kunnen organise-
ren (overkapping, stoelen, tafels,  geluids- en lichtinstallatie, et 
cetera). Wil je een jazzmiddag organiseren, maak een afspraak 
met een band en de musici hoeven hun instrumenten alleen 
maar in te pluggen... 
Jan van Raaij: “De kiosk is zo ontworpen dat het ook stede-
bouwkundig een duidelijke meerwaarde heeft voor de histo-
rische Brink, door schrijver Anton Coolen niet voor niets ooit 
het mooiste plein van heel Brabant genoemd. De realisatie van 
de kiosk creëert een moment/attentiewaarde om dit ook naar 
buiten toe te ‘verkopen’. De kiosk en de activiteiten er omheen 

kunnen een impuls geven aan recreatie en toerisme én daar-
mee aan de bedrijvigheid in de gemeente Sint Anthonis.”
“De Stichting BrinKiosk is inmiddels opgericht en er is voor het 
initiatief de volle steun van zowel de gemeente als de Dorps-
raad”, aldus Henri Cocu. “De gemeente subsidieert vanuit haar 
programma ‘Vitale Kernen’ voor een belangrijk deel de bouw-
kosten van de (onderkelderde) kiosk en voor het resterende 
deel van de kosten wordt gebruik gemaakt van fondsen en 
worden acties georganiseerd. Daarnaast zal een - nog deels te 
benaderen - groep van vrijwilligers zelfwerkzaamheid inbren-
gen.”
Binnenkort is er een informatieavond voor verenigingen en be-
langengroepen waar de plannen en de activiteiten van 2021 
nader worden toegelicht. Uiteraard is er voor eenieder (jong 
en oud) nog alle ruimte om bij deze plannen aan te haken. 
De kiosk kan bestaande en nieuwe activiteiten/evenementen 
faciliteren én groepen of verenigingen een mooi podium bin-
nen de gemeenschap bieden. ‘Opening’ medio 2021.

In Sint Anthonis heeft een groep van betrokken inwoners een initiatief opgepakt om op de historische Brink een kiosk 
te realiseren. Een brink moet leven, moet bruisen van activiteiten, moet het kloppend hart van de gemeenschap zijn. 
Menigeen zag echter met pijn in het hart dat dit in Sint Tunnis de laatste jaren te weinig het geval was. 



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
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Column  

Kernzorgen
Het centrum van Sint Anthonis verdient duidelijk aandacht 
om een aangename kern in het fraaie dorp te houden. In de 
Lepelstraat staat het mooie huis van de dorpsschilder te koop 
en bij de buurman, voorheen de drogisterij, kijken we al twee 
jaar tegen verouderd papier achter de grote winkelruiten aan. 
Tegenover is de historische Bottermien onlangs van eigenaar 
verwisseld. Begin Lepelstraat een pand met onbestemde be-
stemming, vervolgens in de Molenstraat de voormalige super 
van Emté. Wat verder de oude winkel van Novy. De donkere 
ruiten van deze panden geven een beklemmende sfeer. Aan de 
Breestraat bevindt zich het verlaten café Het Hert en de daar-
naast gelegen garage en het oude winkelpand van de Heem-
kundekring zijn geen oogstrelende panden voor een gezellig 
dorpscentrum. Als in 2022 ook nog het gemeentehuis, als ge-
volg van de herindeling tot één gemeente Land van Cuijk, leeg 

komt te staan en mocht de supermarkt van Jan Linders op 
De  Merret dicht gaan vanwege een verhuizing naar het oude  
EDAH-gebouw aan de Breestraat, dan is er grote leegstand in 
het centrum van het dorp. Daarover zal van gedachten gewis-
seld dienen te worden met bewoners van Sint Anthonis en al-
lerlei instanties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
een fraai dorpscentrum.
Uiteraard hebben we niet alles in de hand; particuliere kopers 
mogen hun pand, met inachtneming van welstandsvoor-
schriften, aanpassen aan hun woonwensen. De Breestraat 
wordt momenteel opgeknapt en zal een geschikte straat door 
het centrum van het dorp worden,  althans dat is de verwach-
ting na de talrijke bijeenkomsten en inspraakrondes met be-
langstellenden en de dorpsraad. Het centrum met als pronk-
stuk de prachtige groene Brink met historische kerk zal in de 
naaste omgeving een fraai aanzicht, aangepaste bebouwing 
en functionaliteit nodig hebben en geen kantoren waar na 
werktijd en in het weekend de  zakelijkheid nog nagalmt.  
De tijd is kort en gaat snel en het is van groot belang om van 
het centrum van Sint Anthonis een leefbare kern te maken 
waar de inwoners en bezoekers met een prettig gevoel kun-
nen leven, een terras kunnen bezoeken, gezelligheid beleven, 
kortom de echte Sinttunnisse menselijkheid en gastvrijheid 
kunnen ervaren.  

mama

In het kader van 75 jaar Vrijheid heeft de DorpsRaad van 
Stevensbeek het initiatief genomen om een vrijheidsroute 
samen te stellen. De route van ruim 30 kilometer is tot stand 
gekomen in samenwerking met de heemkundeverenigin-
gen van Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek. 

De route is met de fi ets, te voet en in aangepaste vorm ook 
met de auto af te leggen. Zestien punten waar in de oorlog of 
tijdens de bevrijding een bijzondere gebeurtenis heeft plaats 
gevonden, zijn in de route met elkaar verbonden. Van elk punt 
staat een verhaal in het routeboekje. Bij sommige verhalen 
heeft de gebruiker door middel van een QR-code met zijn te-
lefoon toegang tot aanvullende informatie.
Op zondag 13 september wordt de route in gebruik genomen. 
Dat gebeurt om 11.00 uur met een kort offi  cieel moment bij 
de kiosk op het park in Stevensbeek. Daarna kunnen belang-
stellenden in Stevensbeek, maar gelijktijdig ook in Oploo (bij 
de Heemschuur) starten. In Oploo zal Henny Lenkens zijn boek 
‘Piet Vloet, illegale strijder’ presenteren. 
Langs de route zullen tijdelijk kruisen geplaatst worden op 
plaatsen waar tijdens de oorlog slachtoff ers zijn gevallen. Dit 
is een project waarin leerlingen van Metameer participeren. Zij 
maken de kruisen en zorgen met hulp van TARS Visuele Presen-

taties voor de opschriften.
De boekjes, waarin alle informatie over de route staat, zijn gratis. 
Na 13 september worden deze over de deelnemende dorpen 
verspreid, zodat zij ook later door belangstellenden gebruikt 
kunnen worden. Speciaal voor 13 september bevat elke boekje 
een inlegvel met informatie over de extra activiteiten op die dag 
zelf. In Oploo en Stevensbeek kunt u op deze dag bij de start-
punten ook terecht voor een kop koffi  e. 

Vrijheidsroute wordt in gebruik genomen

Leerlingen Metameer voorzien de kruisen van informatie.
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Breestraat 47   0      0485 - 38 47 59 

www.arts-verzekeringen.nl 

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

www.vdrijt.nl

In Hospice de Cocon in Sint Anthonis, maar ook bij men-
sen thuis in het Land van Cuijk, begeleidt een team van 
betrokken en gedreven vrijwilligers mensen in de laatste 
fase van hun leven. De begeleiding thuis is bekend on-
der de naam Vrijwillige palliatieve terminale zorg (VPTZ). 
Voor dit mooie, zinvolle werk zijn vrijwilligers ‘die er wil-
len zijn voor die ander’ meer dan welkom.

COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat Hospice de Cocon tijde-
lijk gesloten is. Ook is de inzet van de vrijwilligers thuis vanaf 
medio maart stopgezet. Er wordt hard gewerkt om te kunnen 
voldoen aan de richtlijnen van de RIVM om alle werkzaamhe-
den veilig en vertrouwd weer uit te kunnen voeren. VPTZ en 
Hospice de Cocon hopen snel weer door te kunnen gaan met 
het bieden van goede palliatieve terminale zorg bij mensen 
thuis en in Hospice de Cocon. Dit is tevens het moment om 
het team van vrijwilligers uit te breiden voor goede ondersteu-
ning in de laatste levensfase.

Ondersteunende directe zorg vrijwilligers
De vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en integere 
mannen en vrouwen die een luisterend oor en emotionele 
ondersteuning kunnen bieden. Zij hebben in hun begeleiding 
aandacht voor zowel de lichamelijke als geestelijke situatie van 
mensen die voor het afscheid van hun leven staan. De onder-
steuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoeften en wensen 
van de gast of cliënt en de directe naasten. Er is behoefte aan 
vrijwilligers in de directe zorg. Directe zorg is het helpen bij 
de lichamelijke verzorging, samen met de thuiszorg, of bij het 
eten en drinken, voorlezen, zorg voor de gastenkamer en wat 
huishoudelijke taken. De verpleegkundige zorg wordt gele-
verd door een thuiszorgorganisatie. Voor de medische bege-
leiding blijft in principe de eigen huisarts verantwoordelijk.
Hebt u interesse om vrijwilliger te worden of wilt u meer in-
formatie? Dan kunt u bellen naar 0485-381927 of mailen naar 
info@vptzlandvancuijk.nl. Ook kunt u een kijkje nemen op de 
website www.vptzlandvancuijk.nl.

VPTZ/Hospice de Cocon: er zijn voor die ander



Deze keer ben ik uitgenodigd in Oploo, waar voorzitter Cor
Bongers van Judovereniging Kodokan woont. In de woonkamer 
zit ik met hem en bestuurslid René van Loosbroek.

Wat betekent Kodokan?
“Judo is een Japanse zelfverdedigingssport en betekent letterlijk 
‘zachte weg’. Bij judo worden veel Japanse termen gebruikt. Ko-
dokan is de hoofddojo in Japan, de plek waar je judo beoefent.”

Hoe lang bestaat de judovereniging al?
“De vereniging is in 1969 opgericht, dus al 51 jaar. We begonnen 
in Oploo in de voormalige gymzaal. Daar misten we veel facilitei-
ten zoals bijvoorbeeld doucheruimtes. Via ‘de Oude Heerlijkheid’, 
sporthal ‘De Remmensberg’, gymzaal ‘De Hoefslag’ en ‘de oude 
landbouwschool’ zijn we naar het MFC in Sint Anthonis verhuisd.”

Hoeveel leden telt de vereniging?
“Op dit moment hebben we 36 leden. Het jongste lid is 4 jaar en 
het oudste lid is 67 jaar. Elke woensdagavond trainen er drie groe-
pen. Judo is een budosport (krijgskunst), oftewel een verdedi-
gingssport met een wedstrijdelement. Judovereniging Kodokan 
vindt zelfweerbaarheid, zelfverzekerdheid en respect voor elkaar 
het belangrijkste. Het is een gedisciplineerde traditiesport.”

Wat houdt traditiesport in?
“Binnen de judosport kennen we veel tradities, zoals het bui-
gen (groeten) naar elkaar. Die buiging maken de judoka’s bij 
binnenkomst in de dojo, voor en na de training en voor en na 
een wedstrijdje. Het drukt dankbaarheid en respect uit.”

Mag je judo buiten de dojo gebruiken?
“Nee, zeker niet.” René vertelt dat hij wel ooit heeft meegemaakt 
dat hij in een situatie kwam die hij niet zag aankomen en automa-
tisch reageerde. Maar normaliter mag dat alleen in de dojo. Cor 
vertelt over de zelfverdedigingscursussen via ‘Sjors sportief’ en 
over de judolessen die hij tijdens een aantal gymlessen op de ba-
sisschool verzorgt. “Met beiden als doel dat kinderen meer zelfver-
trouwen krijgen, maar ook om te ontdekken en ervaren hoe leuk 
judo is. Alle kinderen krijgen dan een witte judojas aan. Want in 
een witte judojas is iedereen gelijk. Kodokan doet ook mee aan de 
koningsspelen, georganiseerd door school. In het verleden was er 
een dorpenderby, georganiseerd door de gemeente om vereni-
gingen met elkaar kennis te laten maken. Kodokan heeft aan een 
team van DSV valtraining gegeven om blessures te voorkomen. 
Helaas heeft dit geen vervolg gekregen, maar wie weet!”

Welke activiteiten organiseert de vereniging?
“Elk jaar organiseert de judovereniging een ouder/kind trai-
ning. Hierbij traint het jeugdlid samen met zijn of haar ouder. 
Zij kunnen dan de geleerde technieken en vaardigheden laten 
zien. Daarnaast organiseert Kodokan ook één keer per jaar een 
vriendjes/vriendinnetjes les. Dan worden er vriendjes uitgeno-
digd om mee te doen aan een judoles. En natuurlijk heeft de 
vereniging haar jaarlijkse clubkampioenschappen. Als jaaraf-
sluiting organiseert de vereniging een spellenmiddag.”

Wat moeten wij nog weten? 
“Er is bewezen  dat judo een uitlaatklep kan zijn, waardoor er rust 
ontstaat in het hoofd. Voor sommige kinderen is dat belangrijk. 
Ook kan judo een positieve bijdrage leveren aan het ontwikke-
len van een goede motoriek. Ook hebben bewoners van woon-
gemeenschap Bronlaak in het verleden aan trainingen deelge-
nomen. Vanuit Kodokan wordt ervaren dat vooral kinderen door 
het judospel op een verantwoorde manier hun energie kwijt 
kunnen. Binnen de vereniging staat respect hoog in het vaandel 
en iedereen is welkom. Mocht je willen kijken of judo iets voor je 
is, dan mag je drie keer gratis meetrainen.”

Aan wie geven jullie de pen door?
“Wij willen graag de pen door geven aan EHBO-vereniging ’t 
Zwaluwstaartje.”

Contactgegevens Judovereniging Kodokan
www.kodokan-sintanthonis.nl  |  info@kodokan-sintanthonis.nl 

In deze editie van ‘Dries wil weten...’: Judovereniging Kodokan
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Kodokan paste ter ere van het 50-jarig jubileum het logo aan.

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. 



Ruimtelijke Ordening | Ruimtelijke Ontwikkeling

Trots-sponsor worden of adverteren?

Vindt u het ook fi jn dat er elke maand een dorpsblad 
op de deurmat valt bij de inwoners van Sint Anthonis? 
Draag dan ook uw steentje bij aan Trots Sint Tunnis en 
word ook Trots-sponsor (zoals hierboven)! 
Of wilt u uw bedrijf, product of dienst met een adver-
tentie 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!

TanteSjaan
genieten als vanouds

w w w.tantesjaan.nu

Trots Sint Tunnis wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.htbaccountants.nl

• accountancy

• fiscale advisering

• (salaris) administratie

• advies en begeleiding

Visie vanuit 

Huldigingsconcert: oproep aan 
gouden en diamanten echtparen 
Muziekvereniging Sint Cecilia geeft op 20 september in 
Oelbroeck een huldigingsconcert voor echtparen die in 
2020 hun gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar) of zo mo-
gelijk briljante (70 jaar) jubileum vieren. 

De vereniging zal deze dag ook Jan van Sambeek en Jeanne 
Wientjes-Van Lanen huldigen, die in 2020 koninklijk onderschei-
den zijn. Het concert wordt zorgvuldig voorbereid en het zal 
voldoen aan de coronamaatregelen. De uitvoering en tijden 
worden hierop aangepast en u zult tijdig geïnformeerd worden 
zodra duidelijk is hoeveel echtparen er zijn aangemeld. U kunt 
jubilerende echtparen en/of hun familie aanmelden via info@
mvsintcecilia.nl of via het secretariaat (Duizendmonnikenstraat 
19 – 5845 BS Sint Anthonis). In verband met de voorbereidingen 
graag uiterlijk 6 september aanmelden of u bij dit prachtige en 
inmiddels traditionele huldigingsconcert aanwezig wilt zijn. 
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Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3  |  Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
tel. 0485-388888

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

Politie 
tel. 0900-8844 

Alarmcentrale: tel. 112

www.verbeterdebuurt.nl

Belangrijke telefoonnummers

Helaas kan de jaarlijkse seizoensopening van volleybalver-
eniging Somas Activia op zondag 13 september vanwege 
de (nieuwe) RIVM coronarichtlijnen niet op de gebruikelijke 
wijze plaatsvinden. 
De teampresentaties komen te vervallen maar de geplande 
oefenwedstrijden van Somas Activia Dames 1 (14.30 uur) en 
eredivisionist FAST (17.00 uur) tegen VCN DS 1 en VCN DS 2 
zullen vooralsnog ‘gewoon’ doorgaan. Kijk voor actuele infor-
matie op www.activia.tv. 
Seizoen 2020-2021 is ook de start van een nieuw avontuur 

voor Dames 1. Zij gaan namelijk in de TOP-divisie spelen, het 
één na hoogste niveau van Nederland! Een nieuwe uitdaging 
met spectaculaire wedstrijden in het vooruitzicht. Inmiddels 
zijn de dames druk aan het trainen om zich optimaal voor 
te bereiden. De oefenwedstrijd op zondag 13 september om 
14.30 uur is er één uit de reeks van geplande oefenwedstrij-
den tot de competitie begint. Van harte welkom in de Acti-
viahal!
Uiteraard houdt de vereniging rekening met de dan gelden-
de RIVM coronarichtlijnen.  

De start van het nieuwe volleybalseizoen staat voor de deur! 

De volleyballers en volleybalsters van Activia zijn weer klaar voor een nieuw volleybalseizoen!

Het Dorpsontwikkelingsplan, waar 20 inwoners van Sint 
Tunnis en de dorpsraad sinds juli 2019 aan werken, nadert 
de slotfase. 

Dit plan bestaat uit de oprichting van Trots Sint Tunnis, nieu-
we kerstverlichting, een modern infobord aan de Dokter Ver-
beecklaan, plaatsing van komborden met het dialect erop, 
een fonds en organisatie voor activiteiten op de Brink, een 
infoavond over woningbouw en twee keer per jaar overleg 
over hoe verenigingen beter kunnen gaan samenwerken met 
elkaar. Ook de oprichting van een welzijnscoöperatie voor de 

nieuwe senioren van het dorp staat op de planning.
Het Dorpsontwikkelingsplan werd door een groep Sint Tun-
nisse vrijwilligers uitgewerkt, met hulp van gemeenteambte-
naren. Met dit plan wil de initiatiefgroep af van ’vroeger was al-
les beter’ en ‘er is niets meer te doen’ en wordt gewerkt aan een 
positieve ontwikkeling voor het hele dorp. Volgens de laatste 
berichten gaat de gemeenteraad op 17 september beslissen 
over het plan. Als die het goedkeurt, kunnen de vele vrijwil-
ligers aan de slag om er werkelijkheid van te maken. Wilt u ook 
iets betekenen bij de uitvoering van de plannen? Neem dan 
contact op met de dorpsraad via info@dorpsraadsinttunnis.nl. 

Dorpsontwikkelingsplan nadert de slotfase
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Zaterdag 5 en zondag 6 
september

Open atelierroute
De Kunstkring organiseert atelier-
bezoeken bij diverse kunstenaars
Locaties: zie www.kunstkring.com
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Entree: gratis

Zondag 6 september

Veldtoertocht
TOS organiseert de Herfst Veldtoer-
tocht in de bossen van Sint Anthonis
Startpunt: MFA Oelbroeck
Start: 8.30 - 10.00 uur
Deelname: € 5,00
Inschrijven: fi etssport.nl/inschrijven/48300

Woensdag 9 september

Informatiebijeenkomst
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk 
organiseert infobijeenkomst over PGB
Locatie: online via Zoom
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis
Aanmelden: 0485-846739 of 
info@mantelzorglvc.nl

Zaterdag 12 september

Sint Tunnisse Golfdag
Golfers uit de gemeente strijden om 
de wisselbeker
Locatie: Golfbaan Aff erden
Contact: sinttunnissegolfdag@gmail.com

Zondag 13 september

Opening volleybalseizoen
Somas Activia D1 en FAST spelen 
oefenwedstrijden
Locatie: Activiahal
Aanvang: 14.30 uur (Somas Activia) 
en 17.00 uur (FAST)
Entree: gratis

Zaterdag 19 september

Landelijke opschoondag
Samen de handen uit de mouwen 
steken voor een afvalvrije buurt
Locatie: in de eigen buurt
Aanmelden: www.afvalaanbieden.nl/lod

Zondag 20 september

Huldigingsconcert
Muziekvereniging Sint Cecilia zet 
bruidsparen muzikaal in het zonnetje
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis

Vrijdag 25 september

Comedy Night
Een avondje lachen met verrassende 
stand-up comedians
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 12,50 (reserveren via o.a. 
Facebook of www.oelbroeck.nl)

Woensdag 30 september

De Verwondering
Samen kijken naar het tv-programma 
De Verwondering
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 10.00 uur
Entree: gratis
Aanmelden: rienelomme@kpnmail.nl

Woensdag 7 oktober

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

Woensdag 21 oktober

Informatiebijeenkomst
KBO en Dorpsraad Sint Tunnis orga-
niseren een informatiebijeenkomst 
over de nieuwe donorwet
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 15.00 uur
Entree: gratis

Vrijdag 23 oktober

Comedy Night
Een avondje lachen met verrassende 
stand-up comedians
Locatie: MFA Oelbroeck
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 12,50

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

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

Op woensdagavond 9 september organiseert het Centrum 
Mantelzorg Land van Cuijk een online informatiebijeenkomst 
voor mantelzorgers over het Persoons Gebonden Budget (PGB).
De bijeenkomst vindt online plaats via het programma Zoom 
van 19.30 tot 21.00 uur. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar, 

Informatiebijeenkomst Mantelzorg en Persoons Gebonden Budget 

De volgende Trots Sint Tunnis komt uit in het weekend van 3 oktober. 
Kopij aanleveren kan t/m 20 september per e-mail via redactie@trotssinttunnis.nl.

vol = vol. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en een 
link voor de bijeenkomst. Ook ontvang je dan meer uitleg over 
het programma Zoom. Voor meer informatie en aanmelding 
neem je contact op met Centrum Mantelzorg Land van Cuijk 
via 0485-846739 of info@mantelzorglvc.nl. 


