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Voorwoord
Vanwege het 33 jarig bestaan van CV De Peelleuters is het
carnavalseizoen in Landhorst al volop bezig. Zoals U in de
prachtige jubileumkrant kunt zien is er een vol programma.
Omdat de sleuteloverdracht dit jaar in Landhorst is zal er een
grote tent geplaatst worden op het kerkplein. Omdat er op deze
manier voldoende ruimte is, zijn alle inwoners uit Landhorst
van harte welkom tijdens deze gebeurtenis. Namens Vereniging
Peelbelang Landhorst feliciteren wij de carnavalsvereniging met
hun 33 jarig bestaan en wensen wij U veel voorspoed en
gezondheid toe in 2008.

Dienstenveiling
Korfbalvereniging Ajola en stichting LOL gaan
samen een dienstenveiling organiseren op
zondag 25 mei 2008. Bedrijven en
particulieren kunnen diensten aanbieden waar
iedereen op mag bieden. Voor de kinderen
worden activiteiten georganiseerd zodat ook
zij zich niet zullen vervelen.
De diensten die aangeboden worden kunnen
nuttig en leuk, maar ook grappig zijn. De
inwoners van Landhorst zullen gevraagd
worden om diensten aan te bieden. Misschien
kun je goed kerststukjes maken,
carnavalskleding maken of mag er iemand met
je vriendengroep een keer op stap. Wij hopen
dat er vele diensten aangeboden worden!!!
Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting van 6 januari 2008 zal er
meer informatie gegeven worden over de dienstenveiling.

Kievitshof
Onlangs is er in de Kievitshof een woning vrijgekomen.
Wanneer U interesse heeft of meer informatie wilt over het
wonen in de Kievitshof dan kunt U hiervoor terecht bij Pantein
Wonen. Telefoon: 0485-383544.
Het bestuur van Stg. LOL hoopt dat de woningen in de
Kievitshof zoveel mogelijk gebruikt worden door mensen uit
Landhorst.

Reizigers Oog Brabant
Reizigersoverleg Brabant adviseert de Provincie Noord-Brabant,
Veolia Transport en Arriva Nederland over openbaar vervoer.
Zij praten met betrokkenen zoals ROVER, ANWB en de
Vereniging kleine kernen Noord-Brabant over verbeteringen in
het openbaar vervoer. ROB-ers staat voor Reizigers Oog
Brabant. Een ROB-er is een vrijwilliger die de organisatie
informeert over bevindingen met het openbaar busvervoer in
een buurt. Bijvoorbeeld: wordt de aansluiting gehaald, zijn de
haltes toegankelijk etc.. Voor Landhorst is mevrouw Arna
Jacobs – van de Ven de ROB-er. (Telefoon: 0485-478778)

De Quayweg
De laatste fase van de aanpassing aan de Quayweg staat op
het punt te beginnen. Zoals U kunt zien op de schetsen die
staan op de site van Vereniging Peelbelang Landhorst
(www.peelbelang.nl), is er invulling gegeven aan de
opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de informatieavond in
mei 2007. De plaats waar de wegasverspringing komt te liggen
is verder buiten de huidige kom geplaatst en daarmee zal ook
het begin van de kom verplaatst worden. De kom van
Landhorst wordt zo dus in één keer een stukje groter. Ook
wordt invulling gegeven aan een vurige wens van de
Landhorstse inwoners: er wordt een vangrail aangelegd in de
bochten van De Quayweg ter hoogte van de kruising met de
Waterval. De 160 meter lange hout-stalen geleiderail wordt ook
in deze periode gerealiseerd. We hopen dat er ook aan het
motorrijdervriendelijk zijn van deze geleiderail gedacht wordt.

AED
Onlangs is de Automatische Externe Defibrillator opgehangen in
Landhorst. Deze hangt, voor iedereen te gebruiken, onder het
afdak tussen de gymzaal en de ingang van De Stek.
Hoewel iedereen (ongetraind) de AED kan gebruiken in
noodsituaties, is er een mogelijkheid om een cursus in het
gebruik van dit apparaat te volgen. Deze cursussen worden
gehouden door mensen van de stichting Sint Anthonis
Hartveilig (SAVE). Deze nieuwe stichting heeft ook een eigen
website: www.sintanthonishartveilig.nl

Deze cursus, die €10 per persoon kost, duurt drie uur en wordt
gehouden voor groepen van 10 personen. Wanneer er een
groep van 10 personen vanuit Landhorst aangemeld is, kan
deze cursus ook in De Stek worden gehouden. Tijdens de
Verenigingenavond van november 2007 is door het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst aangegeven dat zij hierin wil
bemiddelen. Hebt U interesse voor het volgen van zo’n cursus
in Landhorst, dan kunt U zich aanmelden via e-mail:
aedcursus@peelbelang.nl, of bij Karel van der Velden
Stichting SAVE is nog op zoek naar een vertegenwoordiger
vanuit Landhorst. Hebt U interesse dan kunt U zich melden bij
dhr. Jan Suijkerbuijk (e-mail: info@sintanthonishartveilig.nl)

Verkeersinfodag
In 2008 is het de bedoeling om weer een verkeersinfodag te
organiseren in Landhorst. De vorige editie, gehouden in oktober
2001, was een geslaagd en leerzaam evenement voor jong en
oud en voor herhaling vatbaar. Ook nu zal er weer volop
gelegenheid zijn om U te (laten) informeren over de laatste
ontwikkelingen op het gebied verkeersveiligheid in de breedste
zin van het woord.

Feestverlichting in kom
Zoals U wellicht heeft gezien is Landhorst opgesierd met nieuwe
feestverlichting. Deze verlichting is aangeschaft met het geld
wat we van de gemeente gekregen hebben. Dit geld is vrij
gekomen omdat de gemeente voortaan de feestverlichting niet
meer laat ophangen. Dit wordt voortaan elk jaar gedaan door
werkgroep Landhorst Mooi. Vereniging Peelbelang Landhorst wil
alle vrijwilligers bedanken die deze prachtige nieuwe verlichting
hebben geplaatst. Wij hopen dat U geniet van deze aanwinst.

Nieuwjaarontmoeting 6 januari 2008
Tijdens de Nieuwjaarontmoeting op zondag 6 januari 2008
heeft U weer de gelegenheid om elkaar de beste wensen toe te
wensen. Daarnaast is er een gevarieerd programma, waarover
U meer kunt lezen in de uitnodiging.
Voor mensen die het zich nog herinneren, tijdens de
festiviteiten van Landhorst 50 in 1995, zijn er volop videoopnames gemaakt van wat er allemaal gebeurd is.

Twaalf en een half jaar na deze geweldige dagen kunt U een
voorproefje zien van de DVD die van deze opnames gemaakt is.
Deze DVD zal te koop worden aangeboden en bestaat uit twee
DVD’s die een samenvatting weergeven van de diverse
activiteiten.

Landhorst Mooi
De werkgroep Landhorst Mooi van Vereniging
Peelbelang Landhorst gaat een actie opstarten om
reflecterende huisnummerbordjes geplaatst te
krijgen. Deze bordjes zijn vooral bedoeld voor
bewoners van het buitengebied. De definitieve
prijs van de bordjes met reflecterende
huisnummers (met paaltjes) is afhankelijk van het
aantal dat besteld gaat worden, tussen € 40-50.
De bordjes kunnen tijdens Landhorst Mooi, medio mei 2008,
afgehaald en door U zelf geplaatst worden. Wanneer U
interesse heeft kunt U dit doorgeven aan dhr. Jan Geurts,
telefoon 0485-478498, of via e-mail:
huisnummerbordjes@peelbelang.nl

Verenigingenavond
Afgelopen 20 november 2007 is de verenigingenavond
gehouden. Tijdens deze avond zijn de aanwezige
vertegenwoordigers van de diverse verenigingen en
organisaties uit Landhorst bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen. Het verslag van deze avond kunt U vinden op
de site van Vereniging Peelbelang Landhorst, onder
‘werkgroepen’ bij ‘verenigingenavond’.

Werkgroep Woningbouw Landhorst
Vrijdag 18 januari 2008, aanvang 20.00 uur in De Stek, heeft
Werkgroep Woningbouw Landhorst een informatieavond over
bouwen in Landhorst. Deze avond is zeker ook bedoeld om de
behoefte aan te bouwen huizen te peilen.
De mensen van WWL willen graag van jullie horen waar jullie
behoefte aan hebben. Op een informele manier willen we een
uurtje met potentiële bouwers van gedachte wisselen over hun
wensen en de mogelijkheden van woningbouw.
Uw aanwezigheid betekent interesse! Oftewel: als je niet
aanwezig bent gaan we er van uit dat je geen interesse hebt.

Nieuwjaarontmoeting
Zondag 6 januari 2008 organiseert Vereniging Peelbelang
Landhorst weer de jaarlijkse Nieuwjaarontmoeting. De
vrijwilligers van de Karekieten zijn weer bereid gevonden om
voor vertier voor de kinderen van de aanwezigen te zorgen.
Tijdens deze Nieuwjaarontmoeting kunt U de eerste beelden
zien van de DVD die gemaakt is van de video-opnamen van de
jubileumactiviteiten van Landhorst 50. Deze beelden zijn al
weer 12½ jaar oud.
Wat:

Nieuwjaarsontmoeting

Wanneer:

Zondag 6 januari 2008

Waar:

“De Stek”

Aanvang:

11.00 uur

Deelnemers:

Fanfare Landhorst
Raadslid Pierre Reijnen
Slagwerkgroep Fanfare Landhorst
Landhorster Heem
Stichting LOL/Ajola
Toneelvereniging “Spelenderwijs”
C.V. “De Peelleuters”
“De Dansgarde”
“De Peelsterretjes”
Joekskapel “Stil ‘s”
Vereniging Peelbelang Landhorst

Einde:

Ongeveer 14.00 uur

Wij nodigen U van harte uit !!

ALV

Op dinsdag 11 maart 2008 is de 62ste Algemene
Ledenvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst. Deze
zal zoals gewoonlijk worden gehouden in De Stek en begint om
20.00 uur. Burgemeester en wethouders zijn ook aanwezig.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wanneer U vragen
heeft voor het college kunt U die doorgeven via:
info@peelbelang.nl.

Landhorster Heem
Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting zullen de mensen van
Landhorster Heem de eerste boeken presenteren van de
buurtschappen. De mensen die al een boek bestelt hebben
kunnen deze tijdens de Nieuwjaarsontmoeting afhalen.

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
Naam

Rekeningnummer

Adres
Postcode

Geboortedatum

Telefoon
nummer

Handtekening

(voor afgeven machtiging automatische incasso)

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

