Jaarverslag 2016
In 2016 werd het 15-jarig bestaan op een betrekkelijk rustige wijze gevierd. Er waren de
ledenvergaderingen, de fotodagen in oktober en natuurlijk de lustrumviering in september. De
Algemene Jaarvergadering werd gehouden op 3 februari. Ton Christiaans en Martien
Goossens waren ons in het voorgaande jaar ontvallen en werden herdacht. De secretaris en
penningmeester presenteerden hun jaarverslag. Er bleek een nadelig saldo dat vooral
veroorzaakt was door aanschaf van printer, laptop en de onkosten voor de website
ontwikkeling. De kascommissie was tevreden over de boekhouding maar merkte ook op dat
de post ‘drukwerk’ (foto’s printen en de nieuwsbrief) aan de hoge kant waren en dat daar naar
gekeken moest worden. Na décharge van de kascommissie werden Harry van de Mortel en
Henk van Schijndel gekozen voor de nieuwe kascommissie. Thea van de Weem had zich om
gezondheidsredenen uit het bestuur teruggetrokken en er had zich geen vervanger gemeld.
Harry Peeters en Paul Eling werden bij acclamatie herkozen en zo kon het bestuur in de
vertrouwde formatie verder gaan. Na de pauze vertelde Harry van Heijster over Hoe wej
vruuger speulden! Tal van kinderspelletjes kwamen uit de oude doos tevoorschijn en dat riep
veel herinneringen op.
Op 21 maart presenteerde Jan de Kleijnen weer een quiz over ons dorp Sint Tunnis. Het
bleken behoorlijk lastige vragen te zijn grotendeels uit de Peelrandwijzer uit 1996. Harry van
Heijster kende heel veel antwoorden: hij was dat jaar wethouder en kende het reilen en zeilen
van ons dorp van nabij. En de groep van Harry ging dan ook naar de finale waarbij Paul Eling
er verrassenderwijs met de ‘buit’ vandoor ging.
Op 18 mei verzorgde Marco van de Plasse een indrukwekkende presentatie over zijn 90jarigen project. Het was al in boekvorm uitgekomen en nu zijn er ook al delen van op film
vastgelegd en wij konden daar stukken van zien. De korte biografieën waren mooi,
emotioneel, soms zelfs overweldigend.
Een werkgroep ‘Vliegtuigcrashes’ met daarin twee van onze leden, Jan de Kleijnen en Harry
Peeters, heeft lang en intensief gespeurd, in archieven in binnen en buitenland, maar ook in de
weilanden en bossen van Sint Tunnis, naar het verhaal achter de gecrashte vliegtuigen in Sint
Tunnis. Op 5,7,8, 14 en 15 mei was hierover een mooie tentoonstelling in ons heemhuus
ingericht.
Op 27 juni vertelde Joop Hendriks uitvoerig over vliegtuigen die over Nederland vlogen in de
2e Wereldoorlog, over de wijze waarop Duitsers probeerden om deze te onderscheppen en
waar getroffen vliegtuigen dan neerkwamen. Het was verbazingwekkend om te zien hoe tot in
detail alles kon worden uitgezocht.

Op woensdag 14 september vierden we het 3e lustrum. Goos Lomme en Jos Christiaans
zouden ons een leuke avond bezorgen, was het plan van de feestcommissie. Maar het pakte
anders uit. Goos moest om medische redenen afhaken en ook Jos was niet helemaal fit. Er
moest snel een alternatief programma gemaakt worden. En dat kwam er en het werd een
gezellige avond, met een heerlijk lustrum cakeje en lekkere hapjes, verzorgd door het ‘team
van Harry en Dop’. De groep Valse Hoop zong uit volle borst, Sint Tunnise klassiekers en
liederen uit hun eigen repertoire. Daartussendoor memoreerde Paul Eling de belangrijkste
wapenfeiten uit onze 15 jarige geschiedenis. En Jan had weer een pittige quiz gemaakt waar
ditmaal Annie en Harm Douma als winnaar uit de bus kwamen. Het hoogtepunt van de avond
was natuurlijk het erelidmaatschap van Harry Peeters. De voorzitter somde een lange lijst van
verdiensten binnen onze vereniging op, van catering tot timmerman, van penningmeester tot
ledenwerver, en dat samen met andere ereleden, van de oprichting af. Wij namen ons petje af
en de voorzitter overhandigde Harry een mooi bord waarop zijn erelidmaatschap was
bevestigd.
Op 17 september was de traditionele Fokpaardendag en wij waren uitgenodigd om acte de
presence te geven. Enkele bestuursleden en José Haggenburg hebben een kraam bevolkt en
enthousiast verteld over onze vereniging en dat resulteerde gelijk in een paar nieuwe leden.
Al het werk van de vliegtuigcrashes groep was uiteindelijk in boekvorm vastgelegd onder
leiding van Ruud Wildekamp. Op 25 september werd een bijeenkomst gehouden waarop het
eerste exemplaar van het boek met alle bevindingen aan de burgemeester werd uitgereikt.
Onze vereniging was zijdelings bij dit project betrokken, vooral via de inzet van Jan en Harry.
In het weekend van 15 en 16 oktober vierden we nogmaals ons 15 jarig bestaan maar dan nu
vooral met het publiek samen via een tentoonstelling. Een commissie had veel voorwerk
verricht om de belangrijkste zaken uit die 15 jaar op een rij te krijgen, om foto’s en attributen
te voorschijn te halen en op de borden te monteren. De etalagewerkgroep had een huiskamer
gemaakt waarin ook een keur aan poffers te zien was. De opkomst was mager. Op de zondag
was de opkomst beter maar toch ook niet zoals we gewend waren. Maar Jac en Marietje
waren wel gekomen, en niet zonder reden. Het eerste exemplaar van Jac’s boek over de
mensen aan de Sambeeksedijk in de periode dat Jac zelf nog een kind was werd hem
uitgereikt en het was tegelijk voor liefhebbers te koop. Het is weer een mooi boek geworden
waarin een stukje Sint Tunnis is vastgelegd. Op de ledenavond van 14 november vertelde Jac
nog eens over die periode. Hij schudde de verhalen over zijn familie en de mensen die aan de
Sambeeksedijk woonden. Hoe mooi zou het zijn als we dit ook zouden kunnen doen voor
andere buurten?
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