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Datum: 25 mei 2022 (Teamkamer Oelbroeck) 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: René, Jos, Frans, Peter, Hanny, Emiel, Didi  
Gast: Egidia Jetten 
Afwezig: Henk, Maria, Tonny, Pien 
Notulist(e): Didi 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig 
belang. 
Nee 
 

2. Ingekomen post, mededelingen en vragen: 
a. Bedank mail evenementen commissie Oelbroeck (add) 
b. Mail Sociom  

 
3. Notulen vorige bijeenkomst 

Akkoord 
 

4. Speerpunten Dorpsraad: 
a. Communicatie: 

i. Website Dorpsraad     Hanny 
1. Uitwerking van speerpunten/ website dorpsraad 

Op de website van de dorpsraad gaan we beter toelichten wat de speerpunten en 
commissies inhouden. We verwerken hierin ook wat het doel is. Tijdens de komende 
heisessie zullen we de verschillende werkgroepen nog eens tegen het licht houden 
tov de speerpunten. Over de structuur van deze werkgroepen, commissies en de 
vergaderingen kunnen we dan ook nog eens nadenken. Dit kan tijd besparen en 
verdeeld de druk onderling. In het dagelijks bestuur wordt de bespreking hiervan 
voorbereid.  
à De vraag aan allen om de huidige teksten op de website nog eens te bekijken en 
reacties hierop naar Renee te sturen. 

b. Klaar voor de toekomst: 
i. Servicebureau verenigingen 

De werkgroep servicebureau is verdergegaan met het vormgeven van een kapstok 
vereniging. Zo is er gesproken met stichting het middelpunt. Hieruit bleek dat deze 
rol niet bij hen past. In het servicebureau komen diensten waar verenigingen 
behoefte hebben. Uit de inventarisatie onder de verenigingen naar behoeftes bleek 
behoefte aan een kapstokstichting waar werkgroepen of organisaties onder kunnen 
vallen.  
In de DOP/DIP van Sint Tunnis staat als doel een welzijnsstichting waar allerlei 
activiteiten onder kunnen vallen. Hiervoor is geïnventariseerd waar behoefte aan 
was. Hieruit bleek interesse aan losse activiteiten. Deelnemers willen hierbij geen lid 
worden van een verenging, maar per activiteit betalen. Hieruit is het idee ontstaan 
om een kapstok stichting op te richten waar deze activiteiten onder kunnen vallen. Dit 
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is dus in principe het zelfde idee en kan elkaar versterken. Vanuit Oelbroeck is ook 
eenzelfde idee ontstaan en het is dus belangrijk om ook daarmee samen op te 
trekken.  
 
De twee werkgroepen van de Dorpsraad en de werkgroep van Oelbroeck zullen bij 
elkaar gaan zitten en concreet maken wie hiermee verder gaat en hoe. We vinden 
het als dorpsraad belangrijk om ter voorbereiding op deze afspraak nog intern te 
overleggen over wat onze visie nu exact is en hoe het we het willen sturen. Stappen 
daarna zijn om een bestaande stichting nieuw leven inblazen of een nieuwe stichting 
op te richten. 
 

c. Levendig dorp 
i. Bruisende Brink 

1. Kermis programma 
Op de vrijdag wordt de Kiosk geopend. Op de zaterdag hadden we ouderwets eten 
van het varken bedacht, maar dat blijkt al een bestaande activiteit te zijn. Het wordt 
nu dus ouderwetse koude schotel met amusement erbij in Oelbroeck. Mensen 
moeten zich hiervoor opgeven. Er zullen huis-aan-huis uitnodigingen gestuurd 
worden omdat het niet meer op tijd in de Trots gepubliceerd kan worden. Op zondag 
worden de Sint Tunnise spelen georganiseerd voor alle leeftijden. Teams kunnen 
zich hiervoor opgeven. Er zit veel vaart en energie in de organisatie hiervan. Op de 
zaterdagmiddag en zondagmiddag zijn waarschijnlijk vrijwilligers nodig om te helpen. 
Meer informatie daarover volgt nog. 

d. Overige onderwerpen 
i. Vluchtelingen 

De originele vraag vanuit de gemeente was of wij voor de komst van de Oekraïense 
vluchtelingen hulp / begeleiding wilde organiseren en in informatievoorzieningen aan 
vrijwilligers en Oekraïners wilden voldoen. Er staan 13 chalets en op dit moment zijn 
5 chalets bezet. De gemeente verwacht binnen 3 weken meerdere gezinnen met 
Oekraïners die al wat langer in Nederland zijn en nu een andere plek nodig hebben. 
De vluchtelingen zijn erg tevreden over de gastvrijheid, begeleiding en 
betrokkenheid. De vraag is wel of we niet teveel hooi op de vork nemen door te goed 
voor hen te willen zorgen. Jos gaat hierover in gesprek.  
  

ii. SA: subsidieaanvraag 
De gemeente betaald nu direct aan mijnbuurtje de website van Samen Sint Anthonis. 
De huidige subsidie verloopt 1 juni en hier is al vaak een gesprek over geweest. 
Onlangs is hier opnieuw een overleg met de gemeente geweest. Deze week is de 
subsidieaanvraag officieel binnen de gemeente voortgezet. Het is de vraag of de 
subsidie op tijd geregeld is, dit is afwachten. 
 

iii. Afstemming werkgroepen (wie doet wat en is waar mee bezig) 
Dit is bij de andere onderwerpen besproken. 
 

5. Rondvraag en sluiting 
Notulist(e) volgende vergadering: René Teunissen 
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Add 2a 

Beste Dorine en Emiel, 
Langs deze weg wil ik de gemeente Land van Cuijk en de dorpsraad van Sint 
Anthonis 
hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan de seniorenmiddag van afgelopen 
maandag. 
Het is een geweldig succes geworden met maar liefst 225 deelnemers. De middag 
is geheel verzorgd door lokale artiesten, die met de gasten onder muzikale 
begeleiding 
terug gingen in de tijd. 
Door jullie bijdrage konden we dit evenement gratis aanbieden en was er ook nog 
ruimte om naast de versnaperingen, de gasten enige snacks te verstrekken. 
Ik denk dat de aanwezigen nog lang met een prima gevoel terug kunnen kijken 
op deze zeer geslaagde middag. 
 
Hartelijke groet 
Ben Fransen 
Namens het organiserend comité 

Add 2b 
 

Beste dorpsraad, 
 
Mijn collega en ik zijn bezig met het organiseren van verschillende activiteiten voor 
jongeren binnen de voormalig gemeente Sint Anthonis. 
Voor een activiteit zijn we samen met Smaakcentrum een foodtrucktour langs 
verschillende jongeren keeten aan het organiseren. 
 
Daarom is het onze vraag of u jongeren kent die een keet beschikbaar hebben en 
mee willen doen. 
Ook vroegen wij ons af of u de poster in de bijlage kan plaatsen in het dorpsblad en 
op andere kanalen van u? 
 
Wij horen graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Ivo van der Horst 
Jongerenwerker Sociom Land van Cuijk 

 
 
Add 5,c, iv, 2 

Werkwijze duim 
• Namen aandragen iedereen. 
• Keuze maken; gehele dorpsraad (Het DB kan zonder overleg met dorpsraad 

kiezen als daar redenen voor zijn) 
• Omdat de DR-vergadering openbaar is; discretie vragen aan bezoekers.   
• Wie de duim overhandigd zorgt ook voor foto’s en stukje tekst. Er kan voor het 

schrijven hulp gevraagd worden. 
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• Vraag: Willen we meer röring omtrent de Duim? Optie, week na het uitkomen 
van de Trots, artikel plaatsen op Social media?  


