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Voorwoord
Voor u ligt het eerste nummer in de tiende jaargang van de
Nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang Landhorst. Door de
jaren heen is dit een praktische manier om u als inwoner van
Landhorst te informeren over actuele zaken. Regelmatig
ontvangen we stukjes om te plaatsen in de Nieuwsbrief. Ook de
komende jaren verwachten we uw bijdragen om die te kunnen
plaatsen in de Nieuwsbrief.

Koninklijke Onderscheiding
De heer Huub Rijkers is
tijdens de 62e ALV van
Vereniging Peelbelang
Landhorst onderscheiden tot
Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Namens Vereniging
Peelbelang Landhorst
feliciteren wij Huub en Ans
Rijkers van harte met deze
prachtige en welverdiende
onderscheiding

AED
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. Heeft 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. Binnenkort zal de eerste groep hun
cursus gaan volgen.

Als vertegenwoordiger van Landhorst is mevrouw Annie Jordans
vanuit Landhorst lid van het bestuur van Stichting SAVE
geworden.

Dienstenveiling
Korfbalvereniging Ajola en stichting LOL gaan samen
een dienstenveiling organiseren op zondag 25 mei
2008. Bedrijven en particulieren hebben diensten
aangeboden en iedereen kan op deze diensten
bieden. De opbrengsten van deze middag komen ten
goede aan KV Ajola en Stichting LOL. Hiermee willen
zij de leefbaarheid voor de ouderen en de jongeren
in Landhorst waarborgen.
Inmiddels zijn er al vele diensten
aangeboden en voor elk wat wils. Er worden
onder andere pedicurebehandelingen,
bierkaarten en een serenade aangeboden.
Misschien altijd al eens gedroomd om te ‘koe
knuffelen’ of ‘wet T-shirt’ uw auto te laten
wassen? Dan is dit uw kans!
Tijdens deze gezellige middag is er voor de kinderen ook van
alles te beleven. Er zijn verschillende activiteiten voor zowel
grote als kleine kinderen zoals een darttoernooi, klimrots, “Doe
raar met je haar” en een luchtkussen.
Dit gezellige feest zal 25 mei plaatsvinden in Cafe-Zaal
Buitenlust. Piet-Hein opent de deuren om 14:00 uur. Tussen de
veilingblokken door is er entertainment en kun je lekker
bijkletsen met je dorpsgenoten. Het belooft een feestje te
worden zoals wij dat in Landhorst zo goed kennen!
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op
www.peelbelang.nl/dienstenveiling

Uit eten in de “Kievitshof”
Dat kan op elke laatste vrijdag van de maand in de
Ontmoetingsruimte van de “Kievitshof”.
De datums zijn: 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 29
augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november.
De tafel zal voor elke maaltijd om 12.00 uur gedekt zijn.
Onze koks Truus, Ria, Carla en Truus zullen een variërend
menu samenstellen van drie gangen. Hebt u menusuggesties,
laat het de koks weten. Mocht u een dieet hebben of zijn er
producten die u niet mag eten, dan kunt u dit aangeven bij de
opgave. Dit geldt ook voor gerechten die u absoluut niet lust,
zodat er rekening mee gehouden kan worden.
Opgeven kan tot een week voor elke maaltijd. Dit kan via een
opgaveformulier die voor u klaarligt in de ontmoetingsruimte en
bij de soos van de KBO.
Ook kunt u telefonisch opgeven via het telefoonnummer van de
ontmoetingsruimte: 06-52313090.
De kosten bedragen € 7,50 per persoon per maaltijd.
Stichting LOL wenst u smakelijk eten

Landhorst Mooi
Zaterdag 17 mei 2008 is weer de jaarlijkse Landhorst Mooi dag.
Dit jaar gaan de volgende activiteiten plaatsvinden: bij De
Peelwerker en ‘De Voetstappen’ zal worden schoongemaakt.
Het voetpad bij De Vrije Loop zal worden opgehaald.
Deze dag zal de nieuwe Pannakooi
geïnstalleerd worden. De gemeente
heeft enige tijd geleden geld vrij
gemaakt voor de vervanging van
de mobiele Skateramp. Met dit geld
en met de hulp van de sponsoren
Bowie Beton, SMICON bv en
Dierenpension `De HORST´zal de
Pannakooi geplaatst worden op het sportpark bij MENOS. De

namen van de sponsoren zullen op de boarding aangebracht
worden. Namens de jeugd van Landhorst bedanken we
iedereen die geholpen heeft bij dit project.

Werkgroep Woningbouw Landhorst
24 april 2008 heeft de werkgroep woningbouw Landhorst
(WWL) in een onderhoud met wethouder Bos de mogelijkheden
besproken om op korte termijn weer een aantal te kunnen
bouwen. Afgesproken is dat er twee kavels, elk ongeveer
400 m2, voor vrije sector woningen verloot gaan worden.
Daarnaast is het de bedoeling om 2, reguliere, twee-onder-éénkap woningen te realiseren. Deze woningen komen beschikbaar
voor mensen uit Landhorst. Het is mogelijk dat de bouw van
deze woningen gebeurt zoals die aan de Snavelbiesstraat. Maar
het kan ook zo zijn dat degenen die een kavel geloot hebben
samen een aannemer zoeken. Het streven van WWL en
gemeente is om medio oktober 2008 de loting plaats te laten
vinden. Wanneer alle informatie omtrent de te bouwen
woningen bekend is zal WWL een info- en inschrijvingsavond
organiseren. Meer informatie via onze website.

DVD Landhorst 50
Binnenkort geeft Vereniging Peelbelang Landhorst de opdracht
om de DVD’s van Landhorst 50 te laten maken. Dan zal het
aantal te maken DVD’s definitief zijn. Wilt u ook een exemplaar
bestellen dan kunt u dat doen via e-mail:
dvd-landhorst50@peelbelang.nl of door het aantal DVD’s dat u
wilt bestellen, door te geven aan dhr. K. van der Velden,
Heistraat 12.

Mededelingen van de gemeente
Van de gemeente voor de Nieuwsbrief van Vereniging
Peelbelang Landhorst. Een paar zaken zijn een antwoord op
vragen uit de ALV.
Onderhoud van leilinden
Over het beheer van leilinden staat in het "BEHEERPLAN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN EN LAANBOMEN
BUITENGEBIED SINT ANTHONIS 2003-2008" niets
vermeld. Ook in het groenstructuurplan (groenbeheerplan

dorpskommen) wordt niets specifieks gezegd over
leilinden, maar wordt gesproken in algemene zin over de 3
beheerniveaus. De leilinden die moeten worden gesnoeid
(geknot) worden opgenomen in een zogenaamde snoeilijst
die jaarlijks wordt opgesteld. In de bomen snoeilijst zijn de
knot- en leilinden opgenomen om eens per twee jaar te
worden gesnoeid.
Markering punaises
In het nieuwe GVVP staat onder andere opgenomen dat
alle bestaande 30 kilometer zones onder de loep genomen
moeten worden. Eventueel zullen er aanpassingen moeten
plaatsvinden. Dit is afhankelijk van financiële middelen
welke dan voorhanden zijn. Vooruitlopend op de te nemen
maatregelen die voortvloeien uit het GVVP neemt de
gemeente geen ad hoc maatregelen. Ten aanzien van de
markering van punaises kan worden opgemerkt dat de
gemeente thans bekijkt of enkele sobere en eenvoudige
maatregelen getroffen kunnen worden.
Dassen/-dierenovergangen
Het gaat hierbij om doorsteken van de N272
(Gemertseweg). In totaal zijn er 9 stuks dassentunnels
aangelegd. De Provincie is van plan om langs de N272 nog
één zogenaamde kleinwildtunnel aan te leggen en nog één
ecoduiker. Vanuit de dassenwerkgroep Brabant is bij de
gemeente het verzoek binnengekomen om langs de
Quayweg een aantal dassentunnels aan te leggen. Een en
ander zal worden beoordeeld door de gemeente waarna
duidelijk zal worden of deze er kunnen komen (hierover
vindt afstemming met de Provincie plaats).
Stand van zaken m.b.t. brief "Landje Pik"
Betreffende het project onrechtmatig grondgebruik zal aan
betrokkenen een gewijzigde overeenkomst worden
aangeboden waarin de voorwaarde betreffende
bodemverontreiniging niet meer is opgenomen. De
gebruikers van gemeentegrond die de overeenkomsten al
ondertekend hebben krijgen bericht dat de voorwaarde
betreffende bodemverontreiniging niet van toepassing is.
Aan degene die de overeenkomst ondertekend hebben zal

nogmaals verzocht worden om de gebruiksovereenkomst
te ondertekenen.
Begroeiing bomen met klimop
Het groeien van klimop in bomen is niet van invloed op de
boom en is ook niet schadelijk
voor de boom.
Als door begroeiing van bomen met klimop echter de
verkeersveiligheid in het geding komt,
dan wil het gemeentebestuur daarover graag geïnformeerd
worden zodat concreet kan worden bekeken of ingrijpen
(verwijderen klimop) noodzakelijk is.

Ajola Kern met Pit
25 april 2008 vond de
officiële onthulling
van de nieuwe
dugouts van Ajola
plaats. Wethouder
Roos Aben Met de
hulp van sponsoren
en de inzet van
vrijwilligers zijn naast
de dugouts ook nog
een aantal andere
aanpassingen
gedaan. Wij feliciteren Ajola van harte met hun nieuwe spullen
en wachten met spanning de uitslag van de ‘Kern met Pit’-jury
af.
U kunt de foto’s bekijken op www.peelbelang.nl

Koninginnedag 2008
30 april 2008 is het Koninginnedag. Zoals altijd heeft het WAC
weer samen met een aantal andere verenigingen van alles
georganiseerd. Er is weer de gezinsfietstocht, u kunt starten bij
Café-partycentrum ‘Buitenlust’ met diverse stops onderweg.
Daarnaast zijn er ook weer de Oranjegames, dit jaar worden
die in Wanroij gehouden. Meer informatie over de
Koninginnedag 2008 staat op www.wac.nu.

Dodenherdenking
Zondag 4 mei 2008 is de jaarlijkse dodenherdenking. Dit jaar
wordt deze in Landhorst gehouden. Om zeven uur begint de
herdenking met een bijeenkomst in de kerk. Daarna zal de
herdenking gehouden worden bij “De Peelwerker”. Na afloop is
er voor de aanwezigen een kopje koffie of thee bij CaféPartycentrum ‘Buitenlust’. Wij nodigen u van harte uit om hier
bij aanwezig te zijn.

Landhorster Heem
De door de heemkundekring uitgebrachte boeken van de
diverse buurtschappen zijn te koop bij dhr. Piet Hendriks. Er
zijn ook nog enkele exemplaren van het boek “Wandeling door
Wanroij en Landhorst te koop. Hierin staan foto’s van vroeger
en van het heden van karakteristieke gebouwen uit de beide
dorpen. Deze boeken zijn te koop in de Ontmoetingsruimte in
de Kievitshof.
Lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst
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

Geboortedatum

Postcode
Telefoonnummer

Handtekening
(voor afgeven machtiging automatische incasso)

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

