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Voorwoord 
Het is weer kermis. Zoals altijd ontvangt u dan de Nieuwsbrief. 
In deze Nieuwsbrief wordt meer informatie over actuele 
ontwikkelingen gegeven. We wensen u een plezierige kermis 
toe en hopen u te mogen begroeten op of bij het kermisterrein 
bij het Gruttopleintje. 
 
Werkgroep woningbouw Landhorst (WWL) 

Verslag informatieavond woningbouw Landhorst 
Woensdag 20 september 2006 waren ruim 50 belangstellenden 
aanwezig op de informatieavond over woningbouw in 
Landhorst. Achtereenvolgens kwam aan bod (voor meer 
informatie zie ook de link in de tekst hieronder): 
Werkgroep Woningbouw Landhorst (WWL) . Deze werkgroep is 
opgericht onder de vlag van Vereniging Peelbelang Landhorst. 
Er werd kort uiteen gezet wat de aanleiding vormde voor deze 
avond. Hetgeen besproken is kunt u teruglezen in het Rapport 
Woningbehoefte Landhorst.  
 
WWL zal als contactpersoon richting gemeente en aannemer 
fungeren. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u die 
via WWL stellen. 
   
Namens de gemeente waren aanwezig de heren Pierre Bos 
(Wethouder) en Jos van Asten (Beleidsmedewerker 
Economische Zaken). Allereerst ging wethouder Bos in op de 
ontwikkelingen over het beleid en het bouwen van 
starterswoningen in het algemeen. Door de wethouder werd 
aangegeven dat door de bouw van starterwoningen niet alleen 
in een woningbehoefte van starters voorzien wordt, maar dat 
deze woningen ook de doorstroming van mensen op de 
woningmarkt moet stimuleren. Niet alleen door nieuwkomers 
op de woningmarkt een kans te geven maar ook door deze 
woningen blijvend voor starters te bestemmen. Kort 
samengevat zal dit in toekomstige projecten gebeuren door de 
woningen, bijvoorbeeld door een stichting, uit te laten geven. 
De meest geschikte mogelijkheid hiervoor is uitgifte van de 
woningen door een woningcorporatie onder voorwaarden van 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom. In Landhorst zal dit 
echter nog niet gebeuren, aangezien de reeds in 2005 ingezette 
weg van rechtstreekse verkoop aan starters, gevolgd zal 



worden. Bij toekomstige projecten in o.a. Westerbeek en 
Stevensbeek (en mogelijk in 2008 in Landhorst) zal de uitgifte 
van starterswoningen daarentegen wel via woningcorporatie 
Pantein Wonen geschieden.  
  
Verder ging de wethouder in op het Volkshuisvestingsplan en 
bestemmingsplan waarin is aangegeven dat het wenselijk is om 
tot 2015 ruim 30 woningen te realiseren in Landhorst. Of dit 
aantal ook gehaald zal worden, zal met name afhangen van de 
beoordeling van de provincie. 
 
Door de heer Van Asten werd aangegeven wat de definitie van 
een starter is: De persoon die een sociale dan wel economische 
binding heeft met de kern Landhorst, de 18-jarige leeftijd heeft 
bereikt en thans niet over een in eigendom zijnde zelfstandige 
woonruimte beschikt. Daarnaast gaf de heer Van Asten kort het 
tijdspad inzake inschrijving en loting aan.  
   

De heren Raaijmakers van 
Bouw- en 
aannemingsbedrijf 
Raaijmakers b.v. gaven 
een uitgebreide presentatie 
en toelichting op de te 
bouwen starterwoningen. 
Belangstellenden konden 
na afloop van deze avond 
uitgebreide documentatie 

over de te bouwen woningen meenemen.  
 
Op 14 oktober 2006 is er voor iedereen uit Landhorst die nader 
kennis wil maken met Bouw- en Aannemingsbedrijf 
Raaijmakers BV een Open Dag.  
 
De mensen die hun naam opgegeven hebben ontvangen een 
uitnodiging voor de open dag. Mocht u ook geïnteresseerd zijn 
is wellicht onderstaande uitnodiging voor u interessant: 



Uitnodiging 
Naar aanleiding van de informatieavond op 20 
september 2006 in Landhorst willen wij u uitnodigen 
om een kijkje te komen nemen zodat u kunt zien wat 
wij als Bouwbedrijf Raaijmakers voor u zouden 
kunnen betekenen.  
 
Wij willen ons traditioneel en ambachtelijk 
bouwbedrijf graag aan u laten zien, daarom 
organiseren wij speciaal voor u een Open Dag op ons 
kantoor en bedrijf.  
 
Op deze manier willen wij u laten zien waarom wij 
hoge kwaliteit voor lagere kosten kunnen bieden. 
 
De Open Dag zal zijn op: zaterdag 14 oktober 2006 
van 14.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom bij 
ons kantoor met bedrijf aan de Molenstraat 43 te 
Gemert. 0492-362625 
 
P.S.: Vervoer kan eventueel i.o.m. Dhr. K. van der Velden 
geregeld worden, mits tijdig aangemeld. 

 
 
 
Kermis 
Vrijdag 29 september 2006 zullen de activiteiten rond de 
kermis van start gaan met een vernieuwde show van de WC-
Experience. Dit belooft net als afgelopen jaar weer een 
sensationele avond te worden. In het voorprogramma zal de 
band Leftover optreden.  
 
Zaterdag zal om 19.00 uur, na de H. Mis, de kermis weer 
officieel geopend worden met een optreden van Fanfare en 
Slagwerkgroep Landhorst. ’s Avonds zal de coverband Noah in 
de kermistent voor u optreden.  
 
Dit jaar is er een extra activiteit op zondagmiddag voor jong en 
oud. Iedereen is van harte welkom om een sprintje te maken. 
Voor de jeugd geldt: MEEDOEN is WINNEN! 



Dit zal beginnen om 14.00 uur en zal overgaan in een, naar wij 
hopen, zeer gezellig matinee. Tijdens het matinee zal de band 
Be Positive optreden.  
 
Maandagmiddag is de middag voor 
de kinderen. Ook dit jaar is er een 
groot springkussen, kunnen de 
kinderen zich laten schminken, 
krijgen ze popcorn of snoep en 
ranja. Verder worden de 
prijswinnaars bekend gemaakt van 
de knutselwedstrijd. ’s Avonds is het 
de ‘Landhorstse avond’ met Santa 
Rosa.  
 
Dinsdag is de laatste dag van de 
kermis en kunnen de laatste bonnen 
omgewisseld en munten opgemaakt 
worden. Deze avond is de 
kermistent gesloten. MAAR…….. In de zaal van Café-
Partycentrum Buitenlust is een discotheek aanwezig met een 
wervelend optreden van de zingende slager: Christ Coppens.  
 
8 oktober grote rommelmarkt in Landhorst. 
De R zit weer in de maand, de R van rommelmarkt bij de 
Peelleuters. Als de kermis er op zit in Landhorst, begint een 
ware volksverhuizing.  
Van heinde en ver brengen mensen hun overtollige spullen naar 
de carnavalsvereniging. En omdat het voor een vereniging is 
die hart heeft voor Landhorst, strijkt menigeen over zijn hart en 
brengt de meest prachtige spullen. 
 
Het gevolg laat zich raden: op 8 oktober is de grote tent bij 
Café-Partycentrum Buitenlust in Landhorst weer tot de nok toe 
gevuld met vele bruikbare spullen. Van speelgoed tot boeken, 
van serviezen tot hele inboedels, van elektronica tot 
schemerlampjes, je kunt het zo gek niet bedenken. Ook voor u 
zit er beslist wat bij. En dat alles tegen zeer schappelijke 
prijzen.  
 
De meest bijzondere spullen worden per opbod verkocht. 



Natuurlijk is er weer een veilingmeester die u de laatste euro 
uit uw portemonnee probeert te praten. 
Maar misschien hebt u die euro liever over voor een lekker 
kopje koffie of een broodje, want ook daarin wordt voorzien.  
Kortom een gezellig dagje snuffelen kan op 8 oktober in de tent 
bij café Buitenlust in Landhorst van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
Tot dan! 
 
Verenigingenavond 
14 november 2006 wordt weer de jaarlijkse Verenigingenavond 
georganiseerd door Vereniging Peelbelang Landhorst. Tijdens 
deze avond zullen de volgende onderwerpen op de agenda 
staan: actualiteiten rondom de BHV, onderwerpen uit 
verenigingenavond WAC. Het verslag van de vorige 
Verenigingenavond kunt u vinden op www.peelbelang.nl onder 
werkgroepen-> verenigingenavond.  
 
Ook staat hier de lijst van de contactpersonen van de 
verenigingen, wilt u deze controleren en wijzingen doorsturen 
aan verenigingen@peelbelang.nl. Wanneer u onderwerpen 
heeft voor deze avond kunt u deze via e-mail doorgeven. De 
verenigingen uit Landhorst ontvangen te zijner tijd een 
uitnodiging om met een vertegenwoordiging aanwezig te zijn.  
 
Activiteitenkalender 
Sinds enige tijd kunt u via Internet uw activiteiten aanmelden 
op de WAC-site (www.wac.nu). Als u hier gebruik van maakt 
staat uw activiteit direct op Internet. Voor u als organisatie is 
dit een snelle en makkelijke manier om uw evenementen en 
activiteiten bekend te maken. U kunt dan meteen zien of er op 
de datum dat u iets wilt organiseren al andere evenementen 
georganiseerd worden. Wij roepen u op om hier gebruik van te 
maken.  
 
Landhorst Mooi  
Tijdens de laatste Landhorst Mooi dag is er geen aandacht 
besteed aan het voetpad vanuit Landhorst Oost naar De 
Staatsbossen. Komende tijd wil de werkgroep Landhorst Mooi, 
samen met u als vrijwilliger, dit voetpad verbeteren. Dit doen 
we door extra houtsnippers aan te brengen. Het is de bedoeling 



om het voetpad te verlengen. Het voetpad zal de rand van het 
voetbalveld gaan volgen tot aan het nieuwe stuk, van de 
binnenkort aan te leggen Snavelbiesstraat.  
 
Door de droge periode zijn een aantal planten uit de 
Beukenhaag bij het Gruttopleintje en bij de kerk doodgegaan. 
Hier worden op deze dag nieuwe geplant. Bij het nieuw 
aangelegde Scheperspleintje zal een haag geplant worden. De 
datum zal binnenkort via het Wanroijs Nieuws aan u bekend 
gemaakt worden.  
 
ALV 
Op 20 maart 2007 zal de 61e algemene ledenvergadering 
gehouden worden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 
Stichting LOL 
Prikpost in Landhorst 
 
Op woensdag 6 september 2006 opende de prikservice van 
Maasziekenhuis Pantein voor een proefperiode van 3 maanden 
een nieuwe prikpost in Landhorst. Deze prikpost is gevestigd in 
de Ontmoetingsruimte van “De Kievitshof”, Kievitshof 11 in 
Landhorst. 
 
Op woensdagmorgen van 08.15 uur tot 08.30 uur kan men hier 
terecht voor bloedafname. Indien blijkt dat de proefperiode 
succesvol is zal deze prikpost op dezelfde locatie en met 
dezelfde openingstijden gehandhaafd blijven.  
 
In het Servicepunt bij de Ontmoetingsruimte kunt u voortaan 
ook terecht voor boeketten, planten en bloemstukjes. Komt u 
eens kijken, er zit zeker iets voor u bij. Ook leuk als cadeautje.  
 
Afgelopen voorjaar hebben velen van u deelgenomen aan een 
computercursus in de Ontmoetingsruimte in de Kievitshof. 
Komende tijd zal de cursus opnieuw georganiseerd worden. We 
zijn nog op zoek naar een vrijwilliger om deze cursus mee te 
verzorgen. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie over 
wat er van u verwacht wordt, neem contact op met  
Dhr. Ruud Nap, 478530. 
 



Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang 
Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier.  
Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de 
contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of 
volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij  
Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778 
 
 
 
 
Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.  

 

 
 

www.peelbelang.nl 
 

Naam 
 
 

 Rekeningnummer  

Adres 
 
Postcode 

 Geboortedatum  

Telefoon 
nummer 

 Handtekening  
(voor afgeven machtiging 
automatische incasso) 

 


