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Voorwoord 
Landhorst begint aan een druk seizoen met veel activiteiten. 
Komende dagen is het weer kermis in Landhorst. We hopen dat 
u hier veel plezier aan beleeft. Verder trapt de Carnavals-
vereniging “De Peelleuters” hun 33e seizoen af met het 
prinsenbal op de ‘elfde van de elfde’, toepasselijker kan niet. 
Namens Vereniging Peelbelang Landhorst wensen wij u allemaal 
veel plezier.  
 
Kermis 
Vrijdag 5 oktober zullen de activiteiten rond de kermis van start 
gaan met een door Stil ’s georganiseerd joekskapellenfestival 
onder de noemer ‘Dweilen met de kraan open’. In totaal zullen 
9 joekskapellen hun opwachting maken. Deze gezellige avond 
begint 20.00 uur en de toegang is gratis. 
 
Zaterdag zal om 19.00 uur, na de H. Mis die begint om 18.00 
uur, de kermis weer officieel geopend worden met een optreden 
van Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst. ’s Avonds zal de 
coverband B-dazzled in de kermistent voor u optreden.  

 
Dit jaar is er geen extra activiteit op zondagmiddag. De 
organisatie van de kermis heeft hier voor gekozen omdat 
afgelopen jaren meerdere malen aangegeven is dat er mensen 
zijn die eerst met de familie thuis kermis willen vieren en wat 



later op de middag naar de kermis willen gaan. Daarom kunt u 
vanaf 17.00 uur terecht in de kermistent. Tijdens het matinee 
zorgt DJ Edwin van Mierlo voor de muziek. Ook zijn er diverse 
optredens van de zingende slager Christ Coppens. Degenen die 
Christ vorig jaar meegemaakt hebben roepen er nu nog over! 
Dit matinee is gratis toegankelijk.  
 
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 zijn er optredens van de lokale 
bands Bigns en Fatburger. 
 
Gemeentelijk Verkeers- en Veiligheidsplan 
(GVVP)  
Afgelopen maanden is door de gemeente samen met diverse 
belangengroepen gewerkt aan de visie waarmee het nieuwe 
integrale verkeers- en veiligheidsplan opgesteld wordt. Met 
integraal wordt bedoeld dat er zoveel mogelijk geprobeerd 
wordt om zo breed mogelijk alle onderdelen die met (verkeers) 
veiligheid te maken hebben op te nemen in een plan waarmee 
de gemeente werkt aan de veiligheid. Tijdens de bijeenkomsten 
zijn ook de resultaten uit de enquêtes die afgelopen jaar 
gehouden zijn verwerkt in deze visie. Met dit plan wordt een 
aanpak voorgesteld over een periode van meerdere jaren. Een 
aantal zaken komen op korte termijn aan de orde andere 
kunnen nog een aantal jaren op zich laten wachten. Wel zal zo 
veel mogelijk geprobeerd worden werk te combineren. 
  
Enkele concrete ontwikkelingen uit het GVVP die voor Landhorst 
direct van belang zijn: 

‐ De herinrichting van De Quayweg ter hoogte van de 
bebouwde kom,  



‐ Veiligheidsvoorzieningen treffen ter hoogte van de 
kruising De Quayweg en de Waterval 
 

Verder komt ook het (sluip-)verkeer over de Eerste Stichting 
aan bod.  
 
Een onderwerp waarover de laatste jaren al veel gediscussieerd 
is tijdens de ALV van Vereniging Peelbelang Landhorst, het 
verwijderen van bermenmaaisel, komt niet voor in dit plan. 
Reden hiervoor is dat het afvoeren van het maaisel gebonden is 
aan maaitijdstip en weeromstandigheden op het moment dat er 
gemaaid wordt. De gemeente heeft er voor gekozen om, 
omwille van de kosten van het storten, het bermmaaisel zo 
droog mogelijk af te voeren. Wanneer u desondanks toch 
hinder ondervindt, neem zelf contact op met de gemeente. 
(Meer over het GVVP is te vinden op www.peelbelang.nl) 
 
 

De Staatsbosloop  
Afgelopen derde woensdag van augustus is de 25e en tevens 
laatste editie van De Staatsbosloop gehouden. Deze laatste 
keer was er een erg 
grote opkomst en 
hierdoor was er een 
goede sfeer. De 
aanwezige sporters 
en toeschouwers 
hebben nog één 
keer mogen 
genieten van een 
goed georganiseerd 
evenement wat 
zeker in Landhorst 
gemist zal worden.  
 
De door de jaren heen opgebouwde middelen zijn met 
regelmaat als sponsorgelden besteed bij het aanschaffen van 
zaken die ten goede kwamen voor de jeugd in Landhorst. 
Vereniging Peelbelang Landhorst wil via deze weg alle 
vrijwilligers en de organisatie van harte bedanken voor al hun 
inzet en de goede PR die dit alles voor Landhorst betekent! 
 



Servicepunt LOL 
Tijdens de zomermaanden was het Servicepunt alleen geopend 
op werkdagen. Omdat er momenteel geen vrijwilliger is die op 
zaterdag het Servicepunt wil bemensen, zal dit voorlopig zo 
blijven. Dit betekent dus dat het Servicepunt gewoon geopend 
is op de doordeweekse dagen. Wanneer u één of meerdere 
zaterdagen in de maand tijd wilt vrijmaken om het Servicepunt 
in de ochtend open te stellen, kunt u hiervoor meer informatie 
krijgen bij mevr. Nel Nap: 478530.  
 

Gratis Funmiddag voor de jeugdige 
mantelzorger 
Ben jij tussen 12 en 21 jaar en woon je in een gezin waar 
iemand ziek, gehandicapt of verslaafd is? Geef je dan snel op. 
Als je liever niet alleen gaat mag je ook iemand meenemen.  
Tijdens deze middag zijn er allerlei activiteiten zoals: tokkelen, 
wandklimmen, kleurenanalyse en nog veel meer. Ook ontmoet 
je anderen om mee te kletsen. Deze middag wordt afgesloten 
met een hamburgerbuffetje. Dit alles gebeurt op: zaterdag 10 
november 2007 van 15.00 tot 19.00 uur bij Fitland Mill.  
 
Meld je vóór 1 november 2007 aan bij: Steunpunt Mantelzorg 
Land van Cuijk, Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer. Of per 
email: mantelzorg.lvc@stbno.nl 
Er liggen een aantal opgavenformulieren in De Stek.  
 

Fiets veilig actie 2007 
De wintertijd gaat eind deze 
maand in en dat betekent korte en 
soms donkere dagen. Maar hoe zit 
het met de verlichting van uw fiets 
en die van uw kinderen?  
In dit jaargetijde is het voeren van 
een goede fietsverlichting 
ontzettend belangrijk voor de 

veiligheid. Helaas hebben niet alle fietsers hun verlichting in 
orde. Daar wil de gemeente Sint Anthonis, evenals voorgaande 
jaren, in samenwerking met de politie en de plaatselijke 
rijwielhandelaren, iets aan doen! Opnieuw op initiatief 
overigens van het Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint 
Anthonis. 
 



Op zaterdag 27 oktober 2007 kunnen inwoners van de 
gemeente Sint Anthonis hun fietsverlichting in orde laten 
maken bij een van de volgende rijwielhandelaren: 
 

‐ Theo Aben Fietsen, Dorpsstraat 3, Ledeacker 
‐ Marc Ermens fietsen, Deken Schmerlingstraat 1, Oploo 
‐ Thijs Hendriks Tweewielers, Lepelstraat 17, Wanroij 

 
U bent voor het repareren van de fietsverlichting tijdens de 
aangegeven periode enkel de materiaalkosten verschuldigd. 
Er wordt u dus geen werkloon in rekening gebracht! Naast de 
reparatie kunt u deze dag ook informatie inwinnen over veilig 
fietsen in algemene zin. Bijvoorbeeld hoe veilig is het 
kinderzitje op mijn fiets of hoe veilig fiets ik met volle 
boodschappentassen? 
Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen 
met bovengenoemde ondernemers óf met de gemeente Sint 
Anthonis, (tel. 0485) 388 811. 
Alle betrokkenen hopen dat met deze actie een daadwerkelijke 
bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid van onze fietsende 
deelnemers aan het verkeer. 
 
Let op! Na 27 oktober gaat de politie strenger controleren op 
mankementen aan fietsen! 
 

Sinterklaasintocht 
Sinterklaas zal dit jaar op zondag 25 november in Landhorst 
komen. Die ochtend gaan we met de kinderen Sinterklaas 
ophalen en begeleiden naar De Stek. Daar zal de Sint 
ontvangen worden en met de kinderen een gezellige ochtend 
beleven.  
 
Reflecterende huisnummers 

Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst 
is al een tijdje bezig om samen met andere 
partijen, de dorpsraden, ZLTO en gemeente, te 
komen tot het plaatsen van reflecterende 
huisnummerplaatjes langs de openbare weg. Door 
het plaatsen van dergelijke huisnummers bij de 
huizen in het buitengebied kan gemakkelijker 

vanaf de openbare weg gezien worden welk huisnummer een 
huis heeft. De insteek van het bestuur van Vereniging 



Peelbelang Landhorst is dat de betrokken bewoners zelf de 
kosten van dergelijk huisnummers zullen betalen. Globaal zal 
zo’n bordje met paaltje €35 gaan kosten. Als de komende tijd 
vanuit de gemeente blijkt dat er geen geld vrijgemaakt wordt 
voor dit project zal Vereniging Peelbelang Landhorst zelf een 
actie opstarten om dit te realiseren. Nadere informatie volgt.  
 

Verenigingenavond 
Dinsdag 20 november 2007 is de jaarlijkse verenigingavond. 
Ook dit jaar ontvangen de organisaties uit Landhorst de notulen 
van vorig jaar en tevens een uitnodiging om agendapunten in 
te brengen. Wanneer u nu al punten voor de 
verenigingenavond heeft kunt u die doorgeven bij Karel van der 
Velden, k.vd.velden@peelbelang.nl 
 

Kees Hoogenboom 
Tijdens de laatste bestuursvergadering van Vereniging 
Peelbelang Landhorst heeft Kees Hoogenboom zich voorgesteld. 
Kees is de nieuwe jongerenwerker van de gemeente Sint 
Anthonis. Kees heeft zich laten informeren over de stand van 
zaken van de Pannakooi. Verder is er gesproken over op welke 
manier het jongerenbeleid van de gemeente aansluit aan de 
behoeften van onze jeugd. Kees heeft aangeboden om wanneer 
er vanuit de jeugd en jongeren vragen zijn over activiteiten of 
andere dingen die de jeugd aangaat deze te komen toelichten. 
Kees is te bereiken via keeshoogenboom@radius-lvc.nl  
 

Landhorster Heem 
De Landhorstse heemkundekring ‘Landhorster Heem’ vraagt 
oude foto’s van gebouwen, woningen en bijgebouwen die als 
woning gebruikt zijn geweest en ondertussen afgebroken zijn. 
Ook andere waardevolle foto’s die met Landhorst te maken 
hebben zijn  van welkom. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: het 
Pakhuis van Verbruggen, het Wit-Gele kruisgebouw, de 
kleuterschool, huisjes aan de Kanaalweg, huisje (leemhut) aan 
de Hanekampseweg enzovoorts, enzovoorts… De foto’s zullen 
persoonlijk terugbezorgd worden. U kunt deze foto’s, voorzien 
van uw naam, afgeven bij Piet Hendriks, Schapendreef 24. 
 
 



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) 
 
 
 
 
 
 
 


