
Goede avond dames en heren, 

  

Mijn naam is Tonny Goossens  en ik ben lid van de Dorpsraad Sint Tunnis. En ik ben hier om 
namens de dorpsraad te spreken.  

Wij zijn namelijk heel bezorgd, zeg maar gerust heel verontrust m.b.t. het dossier “MFC 
Oelbroeck”. Wij weten dat u ook met dit dossier in de maag zit, maar ik wil graag namens 
zeer veel inwoners van Sint Tunnis onze zorgen aan u kenbaar maken.  

Het gaat momenteel bergafwaarts met het MFC. De stuurgroep heeft haar functie 
neergelegd, het bestuur eveneens. Onder de vrijwilligers is onrust en onbegrip en daarnaast 
zijn er ook al vrijwilligers gestopt met hun vrijwilligerstaken. Hoe kan dit in vredesnaam 
gebeuren. De vrijwilligers steken veel vrije tijd in het MFC om dit draaiende te houden. Mede 
door hen schrijft het MFC nu zwarte cijfers en is het MFC een levendig ontmoetingspunt in 
onze gemeenschap.  

Daar komt nog bij dat de huidige beheerder binnenkort met pensioen gaat en professionele 
aansturing zal wegvallen. 

En als klap op de vuurpijl zal het bestuur binnenkort de sleutels bij de gemeente inleveren en 
staat de gemeente voor een enorme uitdaging een nieuw bestuur samen te stellen en 
nieuwe vrijwilligers te vinden 

Wij vrezen dat, als er niet op korte termijn gehandeld wordt, het MFC leeg komt te staan. 
Stil, donker en verlaten. En dat voor een complex dat voor meer dan 100 vaste gebruikers 
keihard nodig is om hun activiteiten uit te oefenen. 

Het MFC is deze week in de krant beschreven als de levensader van Sint Tunnis. En daarmee 
dus van levensbelang voor een levendig en leefbaar dorp.  

Het bestuur en de stuurgroep zijn erin geslaagd de gebruikers voor de toekomst op één lijn 
te krijgen met  een sluitende exploitatie in het vooruitzicht. Daarmee is één van de 
belangrijkste voorzieningen in ons dorp voor de langere termijn zelfstandig levensvatbaar.  

Wij appelleren nu aan uw morele plicht zich in te zetten voor ons dorp. Wij zijn ervan 
overtuigt dat iedereen naar eer en geweten heeft gehandeld, maar dat brengt dit dossier nu 
in een troosteloze impasse. Het gaat nu niet meer om gelijk of ongelijk, maar om actie. Actie 
om ons mooie MFC voor de toekomst veilig te stellen.  

Wij roepen u op om op zeer korte termijn met elkaar in gesprek te komen. Stuurgroep en 
gemeente, met als enige doelstelling te doen wat goed is voor ons dorp. Niet om met 
terugwerkende kracht uw gelijk te halen, maar om de leefbaarheid van ons mooie Peeldorp 
niet langer in gevaar te brengen. De tijd dringt. 



Met goede wil en een portie gezond boeren verstand moet dat mogelijk zijn, naar onze 
mening. Dat er links en rechts water bij de wijn moet, mag daarbij volgens ons geen 
breekpunt zijn. 

Ik dank u voor uw aandacht 

Was getekend 

Dorpsraad Sint Tunnis 

 

 


