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Voorwoord 
2007 is goed begonnen voor Landhorst. We zijn trots op de 
vierde ‘Kern met Pit’-titel. Daarnaast is de voortvarendheid 
waarmee de nieuwe starterswoning verrijzen een lust voor het 
oog. De werkgroep Woningbouw Landhorst hoopt hier een 
vervolg aan te kunnen geven. Een ander heuglijk feit dit jaar is 
het 50-jarig jubileum van RKVV MENOS, dat gevierd wordt in 
het weekend van 1,2 en 3 juni 2007.  
 

Kern met pit 
Vrijdag 30 maart 2007 is voor de vierde keer de Kern met Pit 
predikaat uitgereikt aan Landhorst. Deze keer kregen we deze 
titel voor het realiseren van het Servicepunt in de Kievitshof. 
Naast het predikaat kreeg Stichting Leefbaarheid Ouderen 
Landhorst ook een geldbedrag van €1.000.  
Graag willen we u helpen herinneren welke drie andere 
onderwerpen Landhorst het ‘Kern met Pit’ predikaat hebben 
gekregen. Dit zijn in 1995 de realisatie van de Dierenweide  
“De Vrije Loop” mede ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van Landhorst. Daarna in 1999 bij het opknappen van het 
Gruttoplein en het groen in de omgeving van de kerk. In 2003 
kreeg de heemkundegroep Landhorster Heem deze prijs.  
 
ALV 
21 maart 2007 is de 61e algemene jaarvergadering geweest. 
Het was een druk bezochte vergadering waar het gehele college 
van B&W met contactambtenaar voor dorpsraden de heer 
Diebels.  
Aan bod kwam onder andere het fietspadenplan langs het 
Defensiekanaal. Hier ontstaat een knelpunt/gevaarpunt op de 
Tweede Stichting bij de brug. Er is gestart met het rooien van 
bomen en de bedoeling is dat de fietser er in de zomer van 
2008 gebruik van kan maken. Ook de wegkanten van het 
buitengebied kwamen aan de orde. De nieuwe vijver in 
Landhorst Oost is geen vijver. Het is een WADI (WAter Data 
Infrastructuur: de oplossing voor de opslag en ontsluiting 
hemelwater) en deze zal niet beveiligd worden. Ouders ken hier 
uw verantwoordelijkheid. Landhorst krijgt een Pannaveldje. In 
plaats van de mobiele skatebaan, welke versleten is, heeft de 
Raggebende jeugd, samen met het bestuur 



Karekieten/Raggebende, bedacht dat een Pannaveldje wel erg 
leuk zou zijn voor de Landhorstse jeugd van 12 tot 16 jaar.  

 
 
 
Panna is een 
soort balspel wat 
met 2, 4 of 6 
personen 
gepeeld kan 
worden. De 
locatie van het 
veldje staat nog 
niet vast. 
 
 
 

 
Naast de beantwoording van veel vragen door het college 
vonden er bestuursverkiezingen plaats. Aftredend en herkozen 
zijn de heren Jan Geurts en Karel van der Velden. Nieuw in het 
bestuur is de heer David Driessen als vervanger van aftredend 
bestuurlid Helma Nabuurs-Van den Berg. Helma heeft 8 jaar 
deel uitgemaakt van het bestuur van Vereniging Peelbelang 
Landhorst. Naast haar bestuursfunctie was ze ook actief in de 
werkgroepen promotie, oranjecomité en de kermis, in deze 
laatste werkgroep zal Helma actief blijven.  
Zoals gewoonlijk bracht Piet van de Berg, met de nodige humor 
het jaarverslag van de dierenweide. Piet vraagt namens de 
Dierenweide of er nog meer vrijwilligers zijn die bij de groep 
willen komen. Wellicht iemand die het secretariaat of het 
penningmeesterschap van de dierenweide over wil nemen. Piet 
wil dit graag overdragen. Indien u nog geen donateur bent en 
de aanwezigheid van de dierenweide waardeert en het werk 
van de vrijwilligers ook wilt ondersteunen, is het mogelijk om 
ook donateur te worden.  
U kunt donateur worden door u aan te melden bij de heer Piet 
van de Berg, Heistraat 12, telefoon 478938 
 
Begroting 
In de uitnodiging van de laatste algemene ledenvergadering 
van Vereniging Peelbelang Landhorst is een fout geslopen. 

Pannaveld 



Zoals toegezegd tijdens de alv zouden we het juiste overzicht 
plaatsen in de Nieuwsbrief. Het goede financiële overzicht staat 
hieronder. 
 

Inkomsten Gerealiseerd Begroting  Begroting  
 2006  2006  2007 
Werkgroepen 12.502,40  1.300,00  1.300,00 
Bank 299,68  250,00  250,00
Gemeente 856,00  640,00  640,00 
Boek Landhorst 50 48,00  0,00  0,00 
Contributie 1.805,00  1.700,00  1.800,00 
Diversen 150,00  0,00  0,00 
      

Uitgaven Gerealiseerd Begroting   Begroting  
 2006  2006  2007 
Werkgroepen 13.961,21  2600  2600
Bank 14,42  10  15
Gemeente 151,30  0  0
Boek Landhorst 50 0,00  0  0
Contributies 56,63  50  55
Abonnementen 17,00  0  20
Vergaderkosten 120,00  500  450
"De Stek" 75,00  75  75
Representatiekosten 148,55  130  150
Secretariaat 5,79  25  25
Diversen 0,00  0  0
Verzekeringen 579,11  500  600
 
B.O.A. in gemeente Sint Anthonis 
Sinds kort heeft de gemeente Sint Anthonis een bijzonder 
opsporingsambtenaar (BOA). Dit is de heer Piet Hubers. Een 
BOA gaat over vernielingen, vervuiling, hondenpoep en diverse 
kleine wetsovertredingen. De politie kan hier vaak geen 
prioriteit meer aan geven. En als door de politie niet meer 
wordt opgetreden, zullen ook burgers onderling minder snel 
geneigd zijn om elkaar hierop aan te spreken. De gemeente 
kan door bijzondere opsporingsambtenaren aan te stellen 
daadwerkelijk handhavend optreden waar dat nodig is.  
 
 

GVVP 
Met het Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsPlan (GVVP) zal de 
gemeente uitvoering gaan geven aan de resultaten uit de eind 



2006 gehouden Veiligheidsenquête. Vereniging Peelbelang 
Landhorst heeft de volgende prioriteiten voorgesteld:  

- veiligheid van De Quayweg, zowel ter hoogte van de 
bebouwde kom als in het algemeen. Denk hier ook aan de 
veiligheid ter hoogte van de kruising met De Quayweg en 
De Waterval 

- verbeteren van de straatverlichting; niet perse meer maar 
wel beter. Sneller de armaturen vervangen, zoals dit 
bijvoorbeeld in de Heistraat gebeurd is 

- verbetering van wegkantbeheer. Dit mede gezien de 
recente ervaringen ter hoogte van de Heistraat, Eerste 
Stichting en Boekelsebaan 

- punaises verlagen en eventueel beter accentueren. Dit 
laatste geldt vooral voor die ter hoogte van het 
sportcomplex.  

Namens Vereniging Peelbelang Landhorst heeft de heer Karel 
van der Velden zitting in de klankbordgroep GVVP. De 
klankbordgroep GVVP toets het GVVP en geeft mede richting en 
aan dit nieuwe beleid. 
 

Dorpsschouw 
Zondag 18 maart 2007 heeft een afvaardiging van het bestuur 
van Vereniging Peelbelang Landhorst samen wethouder Bos een 
dorpsschouw gehouden. De dorpsschouw komt voort uit de 
resultaten van de dorpsontwikkelingsplannen. Hierin staat dat 
de communicatie tussen gemeente en de dorpen verbeterd 
moet worden. Zodoende kunnen relatief kleine, maar 
langlopende problemen aangepakt worden. Tijdens de 
dorpsschouw in Landhorst is gekeken naar: 

- keerplaats bij kerkhof 
- diepte van de molgoten langs de wegen en in het 

bijzonder bij openbare gebouwen 
- de eikenbomen langs de kerkstraat 
- de kwaliteit van het fietspad langs de Heistraat. Ook kon 

de wethouder heeft met eigen ogen gezien hoe het 
bermveegsel op dit fietspad de veiligheid van de fietsers 
belemmerde 

- bekeken is of de ruimte tussen dit fietspad en de Heistraat 
buiten de bebouwde kom net zo uitgevoerd kan worden 
zoals dit binnen de bebouwde kom gebeurd is 

- de punaises zijn onder de aandacht gebracht en vooral het 
er om heen rijden hiervan 



- tijdens de rondwandeling is ook gekeken hoe er omgegaan 
word met de gemeentegrond die ligt tussen de kavels en 
de openbare wegen 

- de situatie rondom de WADI is besproken 
- de overgang van de fietspad langs De Quayweg en de 

ventweg is kritisch bekeken. Hier zijn enkele scherpe 
kanten die gevaar opleveren voor fietsers en skeeleraars 

- Het hoogteverschil tussen De Quayweg en de ventweg is 
opnieuw onder de aandacht gebracht 

- er is aangegeven dat voortaan de voorkeur voor de plek 
van de kermis uitgaat naar het Gruttoplein 

- de kwaliteit van het wegdek van de Schapendreef is 
besproken  

Bovenstaande zaken worden zeker ook op de 
Leefbaarheidsagenda geplaatst zodat ze volgens een vast 
stappenplan aangepakt gaan worden. Samen met de gemeente 
zal het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst dit volgen. 
 

Beregenen 
Regelmatig ondervindt het verkeer hinder van 
beregeningsinstallaties die over de wegen spuiten. Hierdoor zijn 
er in de regio al enkele ongelukken gebeurd. Wij vragen 
betrokkenen om bij het plaatsen en afstellen van de 
beregeningsinstallaties hier rekening mee te houden.  
De gevolgen van een ongeluk zijn niet alleen voor het 
slachtoffer, maar kunnen ook voor u als aansprakelijke, 
vervelende gevolgen hebben. Mensen die hinder ondervinden 
kunnen contact opnemen met de politie. 
 

Koninginnedag 
Maandag 30 april hebben de “Oranje Games 2007” 
plaatsgevonden op het sportpark van Menos in Landhorst. 
In tegenstelling tot vorig jaar waren de weergoden ons dit jaar 
wel erg goed gezind. De spellen waarbij water aan te pas kwam 
zorgden zelfs voor een welkome afkoeling bij de steeds 
fanatieker wordende deelnemers.  
Een attractie die onmiddellijk in het oog sprong was de grote 
tobbedansbaan. Alle deelnemers konden hier maar niet genoeg 
van krijgen. Door de brandweer was deze attractie gevuld met 
5000 liter water. De organisatie heeft nu al een nog grotere en 
spectaculairdere attractie voor volgend jaar laten vastleggen. 



Onder bezielende leiding van Ronald streden de 20 teams, (119 
deelnemers) om de felbegeerde (nieuwe) wisselbeker en de 
kampioenen shirts. Door de teams waren leuke, knotsgekke 
“jokers” gemaakt. De 1e prijs voor de joker ging dit jaar naar 
“De Polly’s” van captain Ilona van Crey. Proficiat meiden! 
Nieuw was de balonnen-opblaas-race. Welk team kon zo snel 
mogelijk met hindernis de grote ballonnen laten klappen. Dit 
was een erg leuk gezicht en de knallen waren spectaculair. Het 
“levend kegel-spel”, waarbij de dolgedraaide deelnemers over 
een afstand van ongeveer 20 meter al buikschuivend over het 
met groene zeep besmeurde plastic heen schoven was erg leuk 
om te doen maar ook om naar te kijken. Helaas moesten we 
het “bierkratten stapelen” na enkele rondes aflassen, omdat 
enkele deelnemers een krat op hun hoofd kregen door de 
onvoorspelbare wind. Door de EHBO werden de pechvogels van 
een pleister of verbandje voorzien, waarvoor dank. Alle overige 
spelen waren leuk om te doen en naar te kijken. Wij nodigen 
iedereen uit Landhorst en Wanroij uit om zelf dit spektakel te 
komen aanschouwen. Dit jaar werd het door de deelnemers 
zeer op prijs gesteld dat er zoveel publiek aanwezig was. Dit 
geeft toch een extra sfeer aan het evenement. Omstreeks 
14.30 uur waren de games afgelopen. Door Ronald werden de 
prijzen uitgereikt.  

• 1e prijs: “De Verkes”,(teamcaptain Stef de Kleijne). 
• 2e prijs: “De Herrieschuppers”, (teamcaptain Koen 

Selten). 
• De gedeelde 3e prijs is gegaan naar: 

“Apetrots” (teamcaptain Harm van Duijnhoven) en  
“De Tisjoes”, (teamcaptain Nadieh van Crey). 

Aan de Wanroijse jeugd de uitdaging om volgend jaar in 
Wanroij de prijzen te pakken. 
 
Rest ons nog een aantal mensen te bedanken, zonder wie deze 
games niet kunnen plaatsvinden. Alle vrijwilligers, spelleiders 
die behulpzaam zijn geweest bij de organisatie, opbouw, 
spelleiding, afbreken, opruimen etc. St. JOE en De 
RAGGEBENDE. Mensen jullie waren fantastisch, bedankt. 
Verder bedanken wij alle deelnemers. Dit jaar hadden we een 
record aantal deelnemers. Aan jullie de eer om dit volgend jaar 
te verbeteren, zodat we er met z’n allen een nog groter feest 
van kunnen maken. Veel dank aan VV Menos, voor de 
geweldige spontane samenwerking en gastvrijheid. Niemand is 



iets tekort gekomen, waarvoor nogmaals dank. Tenslotte 
kunnen we terugzien op een van de meest geslaagde Oranje 
Games tot nu toe. Foto’s van de Oranje Games en van de 
Fietstocht zijn te bekijken op www.wac.nu en op 
www.peelbelang.nl 
 

De Quayweg 
Woensdag 25 april 2007 is er een informatieavond over de 
plannen van De Quayweg gehouden. Een uitgebreid verslag van 
deze avond staat op onze internetsite. Afgesproken is dat de 
gemeente de plannen naar aanleiding van de discussie tijdens 
deze avond bijstelt. De wijzigingen zullen via Vereniging 
Peelbelang Landhorst met de inwoners gecommuniceerd 
worden, waarna de definitieve plannen vastgesteld kunnen 
worden.  
 

Koninklijke Onderscheiding  
De heer Piet van Den Berg is, op voordracht van de KBO afd. 
Landhorst, vrijdag 27 april 2007 benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Nadat Piet ’s morgens door de 
burgemeester verrast werd met deze Koninklijke 
onderscheiding, hebben veel mensen ’s avonds van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om Piet en Tina te feliciteren. 
 

Lid worden van Vereniging Peelbelang 
Landhorst  
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.  

Naam 
 
 

Rekeningnummer 

Adres 
Postcode 

Geboortedatum 

Telefoon 
nummer 

Handtekening  
(voor afgeven machtiging automatische incasso) 


