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Op 1 januari om 16.00 uur houden wij voor de zesde 
keer de daverende Nieuwjaarsborrel in MFA Oelbroeck! 
Na het openingswoord van onze voorzitter zal de 
cabaretgroep Iets van NIKS op humoristische en scherpe 
wijze terugblikken op het afgelopen jaar. Natuurlijk 
wordt ook de aanmoedigingsprijs (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!

• Dinsdag 1 januari
 Nieuwjaarsborrel Dorpsraad Sint Tunnis 
 met cabaret Iets van NIKS 
 MFA Oelbroeck  |  16.00 uur  |  gratis entree

• Zondag 3 februari
 Energiebeurs
 MFA Oelbroeck  |  10.00  - 16.00 uur

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

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

• Woensdag 3 april
 Openbaar overleg dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

info@dorpsraadsinttunnis.nl www.dorpsraadsinttunnis.nl

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.

       Sint Tunnis

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Dorpsraad 
Sint Tunnis. Na de positieve reacties op onze 
eerste versie en het groeiend aantal volgers op 
Facebook en Instagram gaan we vol enthousiasme 
door op de ingeslagen weg. 
In dit nummer stellen wederom drie dorpsraad-
leden zich aan u voor en leest u meer over onze 
activiteiten. We zijn op dit moment vooral actief 
op het gebied van Vitale Kernen, duurzaamheid, 

jongeren, buurtpreventie en natuurlijk onze 
jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsborrel. 
We informeren u tevens over de stand van zaken 
rondom de verbouwing van het MFA en sluiten af 
met de agenda.

Ik wens u  veel leesplezier en zie u graag op 
1 januari tijdens onze borrel in MFA Oelbroeck.

Van de voorzitter

Trots

Jos van Duren

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

In onze vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen 
dat wij duurzaamheid hoog op de agenda hebben 
staan. Als aanvulling daarop kunnen wij aankondigen 
dat Dorpsraad Sint Tunnis op zondag 3 februari 2019 
van 10.00 tot 16.00 uur een energiebeurs organiseert. 
Lokale en regionale ondernemers zijn aanwezig om 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van energie-

besparing en duurzaamheid te laten zien. Laat u 
informeren over eigen zonnepanelen, een collectief 
zonnedak, vloer- en spouwisolatie, warmtepompen en 
andere duurzame mogelijkheden. Ook de gemeente is 
aanwezig om de subsidieregelingen toe te lichten.

U bent van harte welkom in het MFA!

Onze activiteiten

Energiebeurs

Nieuwjaarsborrel



Verbouwing MFA Oelbroeck
De dorpsraad heeft een actieve rol in de realisering van 
een vernieuwd, toekomstbestendig MFA Oelbroeck. Een 
afgevaardigde van onze dorpsraad is lid van de stuurgroep 
die samen met de projectgroep en het bouwteam tot een 
volledig uitgewerkt plan is gekomen. De defi nitieve plannen 
zijn inmiddels aangeboden aan de gemeente en worden 
ondersteund door de gebruikers van het MFA. Met de om-
wonenden is de projectgroep in gesprek om tot oplossingen 
voor mogelijke parkeer- en geluidsoverlast te komen. Een 
toekomstbestendig MFA zal nog meer bijdragen aan de 
verbinding tussen de diverse verenigingen, sportclubs en 
andere doelgroepen die gebruik maken van deze locatie. 
MFA Oelbroeck moet een laagdrempelig ontmoetings-
centrum worden voor Sint Anthonis.

We hopen dat de gemeente nog dit jaar een besluit gaat 
nemen over het ingediende plan!

Jongerenpanel
Als dorpsraad vinden wij het belangrijk dat Sint Tunnis voor 
jongeren een aantrekkelijk dorp is om in te (blijven) wonen. 
Maar wat maakt een dorp voor jongeren nu eigenlijk aan-
trekkelijk? Om dat te inventariseren, organiseerden wij op 
2 november het eerste jongerenpanel. 
Maar liefst 40 jongeren gingen met elkaar in gesprek over wat 
hen trots op Sint Tunnis maakt en wat hun dromen zijn voor 
het dorp. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond 
die veel ideeën opleverde. De meeste deelnemers hebben dan 
ook de behoefte aan een tweede bijeenkomst, die over circa 
drie maanden zal worden gehouden. Hou de agenda op onze 
website dus in de gaten.

Communicatie

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

U kunt contact met ons opnemen via e-mail:
info@dorpsraadsinttunnis.nl. 

Dorpsraad Sint Tunnis bestaat op dit moment uit negen leden. In elke nieuwsbrief stelt een aantal leden zich nader aan u voor. 
In deze nieuwsbrief zijn dat Huberiet Vollenberg, Mark van Erp en Monique Breijer.

Huberiet Vollenberg
Aandachtsgebieden: Sociale projecten en Leefbaarheidsfonds

“Ik ben geboren in Sint Tunnis en woon alweer 18 jaar in dit mooie dorp. Werkzaam bij 
Sociom (een organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk) en sinds april 2014 lid van 
de dorpsraad. Door mij in te zetten voor het leefbaarheidsfonds en de sociale projecten, wil ik 
graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Sint Anthonis.”

Mark van Erp
Aandachtsgebieden: Agro en Buitengebied

“Geboren in Boxmeer en getogen in Sint Tunnis heb ik van mijn 
hobby mijn werk kunnen maken als melkveehouder. Mede door 
deze achtergrond ben ik voor de dorpsraad vooral bezig met de 
belangenbehartiging van de buitengebieden. Ik doe dit al sinds 
2013 en met veel plezier!”

Monique Breijer
Secretaris  |  Aandachtsgebieden: Communicatie en Nieuwsbrief

“Geboren en opgegroeid in Den Haag en in 2015 verhuisd naar het geweldige 
Sint Tunnis. Ik werk als leerkracht basisonderwijs in de regio Geldrop. Door als 
secretaris en schrijver van onze nieuwsbrief zitting te nemen in de dorpsraad, 
maak ik kennis met de mensen uit de buurt en draag ik graag bij aan de groei 
en bloei van het dorp waar ik nog vele jaren met plezier wil blijven wonen.”

Wie zijn wij?

Vitale Kernen
Op 11 oktober was de goedbezochte infoavond 
over de Vitale Kernen. De gemeente gaf uitleg over 
de achtergrond, de regels en de procedure omtrent 
deze omvangrijke subsidiepot. De aanvragen zullen 
beoordeeld worden door lokale adviesraden, die zijn 
samengesteld door de verschillende dorpsraden. De 
adviesraad voor Sint Tunnis is inmiddels gevormd en 
de eerste initiatieven liggen al klaar. Heeft u ook een 
goed idee voor de leefbaarheid van uw buurt of het 
dorp? Ga naar de site www.vitalekernen.nl en kijk 
hoe uw plannen kunnen worden ondersteund.

Onze activiteiten (vervolg)

Buurtpreventie
Sint Anthonis is een van de veiligste gemeentes in 
Nederland en daar zijn we trots op. Als dorpsraad 
zetten we ons in voor de leefbaarheid van ons dorp en 
daarom vinden wij het belangrijk dat u zich veilig voelt. 
Om dit te waarborgen wordt in de gemeente gewerkt 
aan het opzetten van WhatsApp buurtpreventie 
groepen. Diverse WhatsApp groepen zijn inmiddels al 
actief. Het doel van zo’n groep is het zorgen voor meer 
ogen en oren in de buurt. Bewoners kunnen elkaar 
waarschuwen bij verdachte situaties en indien nodig de 
politie alarmeren.

Wilt u ook een WhatsApp buurtpreventie groep starten 
of deelnemen aan een bestaande groep? Kijk op onze 
website. Daar vindt u alle benodigde informatie.

Grote opkomst tijdens het eerste jongerenpanel op 2 november.


