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Een groep enthousiaste jongeren onder de naam ‘Voor 
en Door Sint Tunnis’ is op dit moment druk doende om 
de komende carnaval in Sint Tunnis te organiseren.
De carnaval in Sint Tunnis zal in het teken staan van het 
evenement Brouwplaats. Dit evenement wordt gehou-
den in een tent die op de Brink wordt geplaatst. In de 
tent worden de hoofdactiviteiten gehouden.
Op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 februari 
2020 zal Brouwplaats voor het eerst haar deuren ope-
nen op de Brink in Sint Anthonis. Brouwplaats werkt 
samen met veel ondernemers en verenigingen in het 
dorp. Zo verzorgen Friends Events en ’t Cafeetje de 
horeca, werkt D’n Uutlaot mee aan het evenement, is er 
veel hulp van Dorpsraad Sint Tunnis, verzorgen Boerderij-

• Woensdag 1 januari
 Nieuwjaarsborrel
 16.00 - 19.00 uur  |  MFA Oelbroeck

• Woensdag 8 januari
 Openbaar overleg dorpsraad 
 19.30 - 22.00 uur  |  MFA Oelbroeck

• Woensdag 5 februari
 Openbaar overleg dorpsraad 
 19.30 - 22.00 uur  |  MFA Oelbroeck

• 22, 23 en 24 februari
 Brouwplaats, carnaval 2020 in Sint Tunnis 
 De Brink

• Woensdag 4 maart
 Openbaar overleg dorpsraad 
 19.30 - 22.00 uur  |  MFA Oelbroeck

info@dorpsraadsinttunnis.nl www.dorpsraadsinttunnis.nl

       Sint Tunnis

Het is winter en de avonden zijn weer langer. En 
dat komt mooi uit, want we hebben het erg druk 
binnen Dorpsraad Sint Tunnis. We kunnen terug-
kijken op een geweldige dag rond de viering van 
de 75e Bevrijdingsdag op 28 september. Samen 
met meer dan twintig lokale partijen hebben we 
een prachtige dag georganiseerd die vele honder-
den inwoners op de been bracht. 
Op dit moment gaat veel van onze tijd naar het 
schrijven van het Dorpsontwikkelingsplan, dat uit-
eindelijk zal leiden tot een investeringsplan waar 
Sint Tunnis nog jaren plezier van kan hebben. Met 
een groep van twintig inwoners hebben we prio-
riteiten bepaald, die nu worden uitgewerkt. Met 
klinkende namen als ‘Bruisende Brink’,  ‘Imago 
Impuls’,  ‘Wonen voor de jongeren’,  ‘De Evene-
mentenagenda’. Ook de N602, de kerstverlichting 
en het landschapspark staan nog steeds op onze 
agenda, maar dit zijn erg taaie dossiers. 
Als ik alvast vooruit kijk naar het aankomende jaar, 
ben ik optimistisch. Eerst gaan we elkaar natuurlijk 

ontmoeten op 1 januari voor de nieuwjaarsborrel,
samen met het cabaret ‘Iets van NIKS’. Bovendien 
werken we met een groep jongeren aan plannen 
voor een mooie carnaval, zal Vitale Kernen haar 
laatste aanvragen gaan behandelen en liggen 
er nog vele andere plannen. Kortom, we gaan 
een druk maar boeiend 2020 in. Hier kunnen we 
iedereen bij gebruiken die een steentje wil bijdra-
gen aan een leefbaar en prettig Sint Tunnis. De 
gemeentelijke fusie zal onze rol mogelijk wat ver-
anderen. Hoe zal de dorpendemocratie uitpakken 
en hoe houden we zoveel mogelijk zeggenschap 
en inspraak in het dorp in plaats van besturen op 
grote afstand? Wilt u hier een rol in spelen, laat 
het ons weten. Er is genoeg 
werk aan de winkel.

Veel leesplezier,

Van de voorzitter

Trots

Jos van Duren

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis
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Agenda

Carnaval 2020 in 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 

winkel Verdaasdonk en Mobi-snack 
Stamhuus het eetgedeelte op het 
evenement en levert RM Sound 
Sint Anthonis het licht en geluid 
voor het gehele evenement. 
Brouwplaats Carnaval 2020 gaat drie 
dagen duren, waarbij er diverse arties-
ten komen optreden. Op zaterdag 22 
februari wordt er een biercantus gehouden. 
Op zondag 23 februari, de dag van de optocht in Sint 
Tunnis, is er een familiedag met aansluitend een feest-
avond. Vervolgens is op maandag 24 februari de laatste 
feestavond die de eerste editie van dit evenement afsluit. 
De dorpsraad ondersteunt dit plan met raad en daad.
 
Meer informatie over het evenement is te vinden 
op www.brouwplaatsfestival.nl  of de Sociale Media-
kanalen van Brouwplaats (Facebook en Instagram).

Nieuwjaarsborrel 1 januari met het cabaret ‘Iets van NIKS’.



De gemeente Sint Anthonis heeft als opvolger van Vitale 
Kernen een project met dorpsontwikkelingsplannen opgezet. 
De zeven kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen 
van twintig inwoners aan een plan om hun dorp te verbe-
teren. De dorpsraad is hier nauw bij betrokken. Onze groep 
van twintig inwoners zal uiteindelijk komen tot een plan met 
concrete projecten en investeringen om de leefbaarheid 
van Sint Tunnis te verbeteren. Daarmee kunnen vastgelopen 
projecten weer worden aangezwengeld en nieuwe projec-
ten worden gestart.
 
Het projectteam heeft op dit moment enkele doelen in 
het vizier: het behoud en aantrekken van vrijwilligers voor 

verenigingen en organi-
saties en de organisatie 
van activiteiten op onze 
mooie Brink. Ook de 
matige uitstraling van de 
entree van ons dorp is 
een doorn in het oog van 
velen. Deze onderwerpen 

willen we met dit ontwikkelingsplan gaan aanpakken. Naar 
verwachting zullen we begin komend jaar een infoavond 
over de projecten organiseren voor onze inwoners. Houd 
daarvoor de media goed in de gaten! Wilt u in het komende 
proces een rol spelen, laat het ons weten!

Op 1 januari om 16.00 uur organiseert Dorpsraad Sint Tunnis 
voor de zevende keer de daverende Nieuwjaarsborrel in 
MFA Oelbroeck! Na het openingswoord blikt de cabaretgroep 
‘Iets van NIKS’ op humoristische en scherpe wijze terug op 
het afgelopen jaar. Natuurlijk wordt ook de aanmoedigings-
prijs (de Oliebol) uitgereikt en is er gratis koffi  e, een oliebol 
en een glaasje bubbels om te proosten op het nieuwe jaar. 
De avond sluit om 19.00 uur en de entree is gratis. 
Wij zien u graag!

Nieuwjaarsborrel

Variant 3 MFA Oelbroeck.

Dorpsontwikkelingsplan

Variant 3 MFA Oelbroeck.

Dorpsraad Sint Tunnis bestaat op dit moment uit elf leden. In elke nieuwsbrief stelt een aantal leden zich nader aan u voor. 
In deze nieuwsbrief zijn dat Joep Baltussen en Marc Thijssen.

Joep Baltussen
Aandachtsgebieden: Jeugd en Dorpsontwikkelingsplan

“Ik woon van jongs af aan in Sint Tunnis en studeer politicologie in Nijmegen. Ik krijg veel energie 
van mensen die ergens de schouders onder zetten en dingen voor elkaar krijgen. Toen in 2017 over 
opheffi  ng van ‘mijn’  buurtvereniging De Leugestert werd gesproken, besloot ik dat het tijd was om 
zelf ook in actie te komen. Omdat het bestuurswerk in de buurt zo goed beviel, werd ik ook actief 
bij de dorpsraad. Sinds dit voorjaar kan ik me daar voor het héle dorp inzetten.”

Marc Thijssen
Aandachtsgebieden: Jeugd, Cultuur en Adviesraad Vitale Kernen

“Opgegroeid in Sint Tunnis en sinds 2018 lid van de dorpsraad. Als 
orkestdirigent ben ik werkzaam bij diverse verenigingen. Tevens actief bij 
muziekvereniging Sint Cecilia en Heemkunde Sint Tunnis in Oelbroeck. 
Leefbaarheid en cultuur zijn erg belangrijk, ik zet mij hier graag voor in. 
Samenwerking en bruggen slaan, zijn hierbij een pré!”

Wie zijn wij?

Terugblik ‘Sint Tunnis herdenkt en viert 75 jaar vrijheid’

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
7 november heeft de gemeenteraad unaniem 
besloten om in te stemmen met de voorkeurs-
variant van de stuurgroep en regiegroep. Een 
formele instemming van de provincie en de 
andere fusiegemeenten - volgens de Ahri 
procedure, wat is vastgelegd tussen de fusie-
partners - volgt hierop. Na goedkeuring zal 
zo spoedig mogelijk worden gestart met de 
realisatie van het masterplan Toekomstbesten-
dig MFA Oelbroeck. Naar verwachting zal dit 
tweede helft 2020 zijn. Om het proces voor-
spoedig te laten verlopen, zal er een nieuwe 
organisatie-opzet worden gemaakt. Wij houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen en felici-
teren stuurgroep en regiegroep met dit resultaat. 

Toekomstbestendig MFA Oelbroeck                                                                              

Om te vieren dat inwoners van Sint Anthonis al 75 jaar in vrijheid 
mogen leven, organiseerde Dorpsraad Sint Tunnis in samenwer-
king met plaatselijke organisaties op zaterdag 28 september een 
reeks activiteiten voor jong en oud. Het werd een memorabele 
dag van herdenken, beleven en zeker ook feesten. Er was een pro-
gramma samengesteld met voor elk wat wils. Sint Anthonis beet 
de spits af in de gemeente, want de meeste zusterdorpen hebben 
in 2020 ook één of meer activiteiten. 
De dorpsraad wil iedereen bedanken die aan dit evenement heeft 
meegewerkt. Zonder deze medewerking was het geen groot 
succes geworden.

Overhandiging van de oorlogsdecoratie aan Captain Ellis.

 Kranslegging bij het monument  
‘De zon van onze hoop’.

Overhandiging van de oorlogsdecoratie aan Captain Ellis.


