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Voor en Door Sint Tunnis is voor de leefbaarheid in om-
geving Sint Anthonis, is voor alle leeftijden, is om jou te 
helpen en wil meer beleving in omgeving Sint Anthonis 
door middel van evenementen.
Deze evenementen komen natuurlijk niet uit de lucht 
vallen, maar daar is jouw hulp bij nodig! Heb je altijd al 

• Woensdag 4 september
 Openbaar overleg dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Zaterdag 28 september
 Sint Tunnis herdenkt en viert 75 jaar Vrijheid
 13.00 uur: Aanvang Bewegen in Vrijheid op de Brink
 13.30 uur: Ontvangst genodigden op het 
 gemeentehuis 
 14.00 uur: Toespraken en overhandiging decoraties 

aan de Gemeente door familie captain Ellis op het 
 gemeentehuis
 14.30 uur: Vertrek wandeling vanaf zorgcentrum Op 

‘t Hoogveld
 14.45 uur: Kranslegging monument ‘De zon van 
 onze hoop’ (hoek Lepelstraat - Kolonel Silvertoplaan)
 15.15 uur: Bloemen leggen op het oude kerkhof
 15.45 uur: Vendelen op de Brink door het gilde
 

 16.00 uur: Vervolg wandeling van de Brink naar 
 MFA Oelbroeck waar een expositie over de bevrijding 

van de Heemkundekring is te bezichtigen
 18.30 uur: Bevrijdingsconcert Muziekvereniging 
 Sint Cecilia in MFA Oelbroeck
 21.00 uur: Sinttunnisse Feestavond in MFA Oelbroeck 

met liveoptreden van de Koff erbent en enkele dj’s, 
waaronder Piet Stuufklei 

• Woensdag 2 oktober
 Openbaar overleg dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Woensdag 6 november
 Openbaar overleg dorpsraad
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Woensdag 4 december
 Openbaar overleg dorpsraad
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

info@dorpsraadsinttunnis.nl www.dorpsraadsinttunnis.nl

       Sint Tunnis

Het is inmiddels september en de historische zomer 
van 2019 loopt ten einde. Er is al veel gebeurd dit 
jaar en er staat nog veel meer te gebeuren. In deze 
nieuwsbrief praten we u bij over de stand van 
zaken rond het project Vitale Kernen, het dorps-
ontwikkelingsplan (en straks het dorpsinvesterings-
plan) en de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. 
Samen met onder andere de gemeente, het gilde, 
de muziekvereniging, lokale ondernemers, de KBO 
en de Heemkundekring Sint Tunnis organiseert 
de dorpsraad op 28 september een dag voor 
alle inwoners, om stil te staan bij het feit dat wij 
kunnen leven in vrijheid. Reserveer die dag alvast 
in uw agenda! Ik vraag u regelmatig te kijken op 
onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl voor het 
meest actuele programma, de tijden en de locaties. 

We gaan een druk najaar in. De dorpsraad heeft 
regelmatig overleg met de gemeente over de 
inrichting van het dorp, de N602 en andere zaken, 

zoals de inrichting van de ‘dorpendemocratie’ na 
de gemeentelijke fusie. Hoe houden we zoveel 
mogelijk zeggenschap en inspraak in het dorp in 
plaats van besturen op grote afstand? Een lastig 
onderwerp, maar we merken dat de betrokkenheid 
op dit punt groot is. En alleen dat al moeten we 
koesteren en benutten.

Als laatste willen wij u wijzen op de stichting Voor 
en Door Sint Tunnis. Een groep enthousiastelingen 
die graag voor wat meer reuring in het dorp wil 
zorgen. Zij zullen zich in 
deze nieuwsbrief presenteren.

Veel leesplezier,

Van de voorzitter

Trots

Jos van Duren

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis

Realisatie: steRk tekst en vorm  |  Teamfoto dorpsraad: Alles is Foto  |  Foto’s bevrijding: Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

Agenda

Voor en Door Sint Tunnis

Wij zijn Dorpsraad Sint Tunnis!

Linksboven van links naar rechts:  Mark van Erp en Paul 
Sommers; daaronder van links naar rechts: Monique 
Breijer, Maria Barten-Jans, Tonny Goossens, Huberiet 
Vollenberg,  Inge van den Berg-Loe� , René Teunissen en 
Jos van Duren. Inmiddels zijn ook Joep Baltussen en 
Marc Thijssen toegetreden.

U kunt ons vinden op:
• www.dorpsraadsinttunnis.nl
• www.facebook.com/dorpsraad.sint.anthonis 
• Twitter: Dorpsraad Sint Tunnis @sint_tunnis
• Instagram: dorpsraadsinttunnis

E-mail: info@dorpsraadsinttunnis.nl 

een zeepkistenrace, vriendentoernooi, muziekevenement, 
touwtrekwedstrijd of een ander evenement in ons mooie 
dorp willen organiseren? Hielden het ontbreken van con-
tacten, kennis, vrijwilligers en fi nanciën je altijd tegen om 
dit te doen? Dan is Voor en Door Sint Tunnis er voor jou!
Voor en Door Sint Tunnis helpt jou met het organiseren van 
een evenement. Geen commerciële doeleinden, maar 
gewoon iets willen doen voor het dorp. 
Voor en Door Sint Tunnis ondersteunt nu 
ook de dorpsraad met het organiseren 
van Sint Tunnis herdenkt en viert 75 
jaar Vrijheid. 
Kijk ook op: www.facebook.com/
VoorenDoorSintTunnis

Bevrijdingsoptocht trekt door 
de Lepelstraat.



Sinds oktober 2018 loopt in onze gemeente het project 
Vitale Kernen. Dit is een project om lokale initiatieven – die 
de leefbaarheid in de dorpen verbeteren – te ondersteunen.
Op donderdag 7 februari werd hiervoor een ideeënavond 
georganiseerd.
Meer dan 35 inwoners – jong en oud – gingen met elkaar 
aan de slag om ideeën uit te werken. De wensen waren 
divers: van een ‘trimtuin’ waar (ook) ouderen kunnen bewe-
gen onder begeleiding van een bewegingscoach tot het 
gezamenlijk opzetten van een wandelvierdaagse. Er was veel 

aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen 
en ook de jongeren van ons dorp lieten zich horen.

In het dorp is een adviesraad – voor het beoordelen van 
initiatieven – opgericht. 
De bezetting van de adviesraad Sint Anthonis is: Huberiet 
Vollenberg, Didi Claessens, Henri van Gemert, Tonny 
Goossens, Marc Thijssen, René Ponsen en René Teunissen.

Lees verder op de volgende pagina.

Inmiddels zijn de volgende positieve adviezen aan het 
gemeentebestuur verstrekt:
 • Tennis Vereniging Sint Tunnis: o.a. de bereikbaarheid 

van de locatie rolstoelvriendelijk maken.
• Muziekvereniging Sint Cecilia: organiseren 100 activitei-

ten in de gehele gemeente in het kader van het jubileumjaar.
• Kindcentrum Leander: het opzetten van een Lego Studio. 

Een LEIS (Lego Education en Innovation Studio) geeft 
volop mogelijkheden om kinderen op een innovatieve, 
creatieve en uitdagende wijze in aanraking te laten komen 
met technologie.

• Oranjecomité: een impuls voor een herstart en vernieuw-
de opzet van het Koningsfeest in Sint Anthonis-Ledeacker.

• Buurtvereniging De Tweekant: organiseren van een week-
end voor het verbinden van de bewoners aan De Tweekant.

 
Een aantal aanvragen zit nog in de pijplijn.

Om te vieren dat inwoners van Sint Anthonis al 75 jaar in 
vrijheid mogen leven, organiseert Dorpsraad Sint Tunnis in 
samenwerking met plaatselijke organisaties op zaterdag 28 
september een reeks van activiteiten voor jong en oud. Wat 
de dorpsraad betreft wordt het een memorabele dag van 
herdenken, beleven en zeker ook van feesten. 

Hoewel de bevrijders offi  cieel op 25 september 1944 Sint 
Anthonis binnentrokken, heeft de dorpsraad er om praktische 
redenen voor gekozen om driekwart eeuw vrijheid op zater-
dag 28 september te vieren. Er is een dagprogramma samen-
gesteld met voor elk wat wils. 
Een offi  cieel moment waarmee de dag wordt gestart, is het 
in ontvangst nemen van de oorlogsdecoraties van captain 
Ronald Ellis. Captain Ellis sneuvelde op 28 september 1944 en 
werd begraven op het kerkhof aan de Breestraat.  Zijn neef, die 
de decoraties bezit, komt vanuit Nieuw-Zeeland naar Sint Tun-
nis om deze over te dragen aan de gemeente Sint Anthonis.

Speciaal voor de jeugd is er ’s middags op het grasveld aan 
de Brink ‘Bewegen in Vrijheid’. Tijdens deze middag kunnen 
de jongeren zich naar hartenlust uitleven op de verschillende 
toestellen die Rongen Aktief hier zal opstellen. 
Een andere activiteit die middag is ‘Wandelen in Vrijheid’, een 
dorpswandeling voor alle inwoners die langs historische locaties 
in Sint Anthonis voert. De wandeling begint bij zorgcentrum 

Op ’t Hoogveld. Van daar gaat het naar het monument ‘De zon 
van onze hoop’, waar iedereen kan aansluiten voor een muzi-
kale groet en kranslegging. Vervolgens gaat het naar de vier 
oorlogsgraven op het kerkhof voor een kranslegging, gevolgd 
door een vendelgroet van het 
Sint Antoniusgilde op de Brink. 
Met het gilde voorop trekt de 
‘vredesstoet’ via de Peter Zuid-
straat en de Jutta van Nassau-
laan naar MFA Oelbroeck. Na 
aankomst worden de bezoekers 
onder het genot van koffi  e/thee 
met iets lekkers kort toegespro-
ken, waarna in de grote zaal de 
expositie ’75 jaar Vrijheid’ van de 
heemkundekring Sint Tunnis 
kan worden bekeken.
Gasten in Oelbroeck worden 
vervolgens getrakteerd door 
muziekvereniging Sint Cecilia, 
met een speciaal Bevrijdings-
concert. Aansluitend wordt het 
podium vrijgemaakt voor de 
Sinttunnisse avond met de Ko� erbent, een plaatselijke band 
die zijn naam uiteraard helemaal zal waarmaken. Ook zullen 
enkele dj’s, waaronder Piet Stuufklei, acte de présence geven. 
De toegang is de gehele dag gratis.

Sint Tunnis herdenkt en viert 75 jaar Vrijheid

Bevrijdingstoespraak 
burgemeester Goossens.

Bevrijdingstoespraak 

Vitale kernen

Eerste bevrijdingsvoertuigen arriveren in het dorp.

Het Vitale Kernen project zal worden opgevolgd door 
een Dorpsontwikkelingsplan. 

Op 4 juli heeft de dorpsraad samen met de gemeente en 
een twintigtal betrokken inwoners gesproken over dit dorps-
ontwikkelingsplan. Vanuit dit plan zal het dorpsinvesterings-
plan tot stand komen, iets wat in alle zeven kerkdorpen van 
de gemeente gebeurt. De gemeente heeft een budget van 
2 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in de dorpen. 
Waarin die investering wordt gedaan, komt uit de ideeën van 
de inwoners zelf. Op 4 juli hebben we met elkaar gesproken 
over de toekomst en wat Sint Tunnis heeft en nodig heeft. 
We constateren dat Sint Tunnis de nodige basisvoorzie-
ningen heeft (en moet houden). Wat betreft het leven en 
wonen, maar ook voor de aanwezige zorg, krijgt Sint Tunnis 
hoge cijfers. De veiligheid, de rust en sfeer, de voorzieningen 

en het onderwijs scoren 
hoog. Wel zijn er veel 
zorgen over het (gebrek 
aan) ondernemers-
klimaat in het dorp, maar 
ook over de afgebrok-
kelde horeca en weinig 
activiteiten op onze 
mooie Brink. Ook de matige uitstraling van de doorgaande 
weg is een doorn in het oog en zal met dit ontwikkelplan 
aangepakt moeten worden. Vanuit deze inventarisatie gaat 
de groep van 20 verder om middels projecten het goede te 
behouden en het mindere aan te pakken. Dat zal leiden tot 
een dorpsinvesteringsplan van waaruit die 2 miljoen wordt 
besteed. Ook het gebrek aan betaalbare woningen voor 
jongeren zal daarin worden meegenomen. 

Dorpsontwikkelingsplan

In de nieuwsbrief van december 2018 hebben we u geïnfor-
meerd over de stand van zaken rondom MFA Oelbroeck. 
Sinds die tijd is er veel gebeurd en inmiddels heeft de verant-
woordelijk wethouder overleg gevoerd met de ‘kartrekkers’ 
van het ‘oude’ plan en hen bereid gevonden om – samen met 
enkele ambtenaren en een extern begeleider – een alternatief 
plan op te gaan stellen. De opdracht is:

Bij de ontwikkeling van het nieuwe alternatieve plan wordt 
zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van het materiaal (onder-
zoeken, concepten, tekeningen, begrotingen en uitwerkingen) 
van het plan dat in 2018 is ingediend, vanwege de kwaliteit 
en mate van onderbouwing van dat plan. De onderliggers 
van het plan van 2018 kunnen prima als basis dienen voor het 
alternatieve plan. Uitgangspunt is dus om niet alle werkzaam-

heden opnieuw uit te voeren, maar om – op basis 
van het materiaal uit 2018 – alternatieven en 
keuzemogelijkheden te ontwikkelen. Vanzelfspre-
kend legt de projectstructuur de vorderingen 
van tijd tot tijd voor aan de (beoogde) gebruikers 
van de accommodatie, omwonenden, het brede 
publiek en de Raad.

Voortgang
In september 2019 of zo spoedig mogelijk daarna 
leggen zij de Raad een voorstel voor om een be-
sluit te nemen over de verschillende varianten met 
een advies over de meest wenselijke variant.

Verbouwing MFA Oelbroeck

Ontwikkel een alternatief plan voor een toekomstbestendig 
MFA Oelbroeck. Voer deze opdracht uit door middel van:

1. De ontwikkeling van enkele varianten voor de toekomst van MFA 
Oelbroeck. Voor elke variant wordt in ieder geval uitgewerkt:

 a. De maatschappelijke functie en het dienstverleningsconcept.
 b. Een beschrijving van de noodzakelijke herinrichting (fysiek) 
  van de accommodatie.
 c. De te verwachten stichtingskosten en exploitatieresultaten.
2. Maak een vergelijkende beoordeling van elk van de varianten.
3. Geef een advies over de meest wenselijke variant. 


