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In 2015 hebben we definitief afscheid moeten nemen van een van de leden van het
eerste uur: Ton Christiaans. Ton woonde al heel lang in Bergeijk, was ook daar actief
in de heemkunde, maar bleef tot het eind ook zeer betrokken bij zijn geboortedorp.
Hij was vanaf de oprichting betrokken bij de vereniging en stimuleerde de groei
ervan. Hij kwam trouw naar de ledenbijeenkomsten en had ook een actieve inbreng.
Hij vertelde over de historie van het onderwijs in ons dorp en mengde zich ook in
vele discussies over andere zaken omdat hij veel wist en er ook graag over sprak.
Enige tijd geleden was hij getroffen door een herseninfarct maar hij herstelde en wist
de weg naar Sint Tunnis weer te vinden. Op de ledenavond van 29 juni, tijdens de
voordracht van Thea en Nelly Derks over 100 jaar Derks & Co deed hij een flinke duit
in het zakje met zijn betoog over de problemen over geboortebeperking in de naoorlogse periode. Kort daarna werd hij ziek en ging hij snel achteruit. Op 26 juli is hij
te Bergeijk overleden. We zullen zijn inbreng en karakteristieke stemgeluid missen.
Op 23 december heeft de Sint Tunise gemeenschap afscheid genomen van Martien
Goossens, 88 jaar oud. Geboren en getogen in Sint Tunnis, een Sinttönnisse kèl bij
uitstek. Sint Tunnis heeft veel voor hem betekend maar hij heeft zeker ook veel voor
Sint Tunnis betekend! Op vele gebieden is hij actief geweest en heeft hij een meer
dan actieve bijdrage aan het dorpsleven geleverd. Meestal met veel plezier, maar
ook soms met wijsheid. Zo heeft hij een rol gespeeld in de geschiedenis van ons
dorp. Maar ook heeft hij bijgedragen aan de geschiedschrijving van ons dorp. Er zijn
diverse boeken verschenen van zijn hand of waar hij aan meegewerkt heeft en die
iets laten zien over het leven in ons dorp en over de oorlogsperiode. Bij de oprichting
van de heemkundevereniging was Martien er bij, hij stelde statuten en een
huishoudelijk reglement op, stuurde mee en verzorgde een enkele lezing. Toen het
laatste afscheid daar was, kreeg iedereen in de kerk een exemplaar van zijn
‘onsterfelijke’ versjesbundel Twellef Sinttönnisse Vôgelkus.
Op 4 februari was de eerste ledenavond, die traditiegetrouw begon met de Algemene
Jaarvergadering. De voorzitter richtte eerst de schijnwerper op Toon Nabuurs en riep
hem naar voren om hem een blijk van waardering te overhandigen voor al zijn
activiteiten rondom het inventariseren en registreren van alle gebruiksvoorwerpen en
andere zaken. Samen met Thea van de Weem, Sjaak Arts en een enkele keer Jan
de Kleijnen erbij, was die hele operatie het afgelopen jaar nog eens grondig
overgedaan. Na het voorlezen door de secretaris van het jaarverslag presenteerde
de penningmeester Dorry Eling het overzicht van de penningen, waarbij de
schenking vermeld werd van een aanzienlijk bedrag door mevr. Sprenkels,
ondermeer ten behoeve van het onderhoud van het graf van haar vader. De
kascommissie, bestaande uit Wim Derks en Annemarie Verberk-Nabuurs meldden
dat de penningmeester haar werk goed had gedaan. Harry van de Mortel zal het
stokje van Wim Derks overnemen als lid van de kascommissie. Marleen Verblakt
werd voor een nieuwe periode in het bestuur gekozen. Ook Thea van de Weem werd
in het bestuur gekozen en daarmee was het bestuur weer compleet. Vervolgens

vertelde Martien Mahler over de geschiedenis van de Vlagberg, waarover hij met
Sjaak en Astrid Arts een prachtig boek had gepubliceerd..
Op 23 maart was de tweede ledenavond met ditmaal een groepskwis op het
programma verzorgd door Jan de Kleijnen: meerkeuzevragen aan de hand van foto’s
over de geschiedenis van Sint Tunnis. Het vorig jaar geïntroduceerde idee werkte
ook dit jaar weer goed en het werd een genoeglijke avond.
In het weekend van 4 mei werd in verband met de viering van 70 jaar bevrijding een
tentoonstelling ingericht met allerlei zaken uit Sint Tunnis uit de periode van de 2e
Wereldoorlog en de bevrijding. Het was veel werk voor de voorbereidingscommissie
maar het wierp ook zijn vruchten af: de tentoonstelling was een groot succes.
Op 20 mei vertelde Henk van Schijndel over zijn ervaringen met onderduikers en
evacués en vertelde Jan Vloet, lang geleden naar Australie gemigreerd en via
Amerika en België weer naar de thuisbasis teruggekeerd over zijn avonturen
gedurende deze levensreis.
Gedurende diverse besprekingen binnen het bestuur en andere groepen is
gesproken over de wijze waarop we met Facebook en een website om willen gaan:
wat zetten we er wel en niet op, hoe wordt het beheer georganiseerd. Eerst zijn de
afspraken afgerond over de facebook pagina ‘Herinner je St. Tunnis’. Vervolgens is
er gewerkt aan de website www.Heemkundesinttunnis.nl, die in september in de
lucht ging.
Op 29 juni kwamen Thea en Nelly Derks vertellen over de geschiedenis van hun
familie, die op de Peelkant woonde. Het hele verhaal was al opgetekend en was net
in boekvorm uitgekomen: Honderd jaar Derks & Co.
Op 16 september vertelde Meester Hein van der Heijden over zijn zestig jarige
carrière als meester en hoofd der school. Hij bracht het verhaal met veel humor en
met veel herkenbare situaties: zo ging dat vroeger…en zo zou het nu zeker niet meer
kunnen.
Op 17 en 18 oktober is de zogeheten ‘Fotodag’ gehouden in het heemhuus: er was
een grote verzameling portretfoto’s te zien van vooral gewone mensen uit Sint Tunnis
door de jaren heen. Er was door Thea van de Weem, Jan de Kleijnen en Harry
Peeters weer heel veel werk verzet om alle foto’s netjes en met tekst en uitleg
voorzien op te hangen. De zaal was mooi aangekleed. Velen kwamen weer van
heinde en verre een kijkje nemen.
Op 14 november presenteerde Martien Mahler zijn nieuwe boek ‘Zo’n gemeente Sint
Anthonis toch!’ De ondertitel verraadt beter waar het precies om gaat: het cultureel
erfgoed en cultuurhistorische verkenningen in de gemeente Sint Anthonis. Hij heeft
het boek in eigen beheer uitgegeven maar het is evenzogoed een mooie verrijking
van de geschiedschrijving van Sint Tunnis.
Het jaar werd afgesloten met de laatste ledenbijeenkomst, op 16 november. Hoewel
op die dag ook een Cicero-lezing werd gehouden in de kerk, was de opkomst als
vanouds. Harrie Verkampen uit Gemert, waar hij directeur is van het
Boerenbondsmuseum, kwam vertellen over de coöperatieve gedachte bij de

ontwikkeling van Oost-Brabant en zeker ook in Sint tunnis waarvan de boerenbond
als model werd gezien voor de streek. Het was een mooi verhaal, in dialect, waarin
Harrie helder uit de doeken heeft gedaan hoe belangrijk samenwerken kan zijn.
Toen restten nog voorbereidingen voor het nieuwe jaar die het bestuur ondermeer in
de laatste bestuursvergadering verrichtte op 16 december, waarna onder de
kerstboom nog eens werd nagemijmerd over een bewogen jaar.
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