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Voorwoord 
In deze gevarieerde uitgave van de Nieuwsbrief komen flink 
wat actualiteiten aan bod, onder andere de Pannakooi. Het 
doen ons ‘genoegen’ te horen dat de eerste speciale pannabal 
al versleten is, maar dit geeft aan dat de jeugd de Pannakooi 
goed weet te vinden!  
Vereniging Peelbelang Landhorst wenst iedereen een fijne 
vakantie toe. 
 
De Quayweg 
We zijn blij dat de verkeersveiligheid van De Quayweg is 
verbeterd. Welke maatregelen zijn er uitgevoerd: er is een 
vangrail geplaatst in de bocht bij de Waterval; de wegbermen 
zijn afgefreesd zodat het regenwater snel afgevoerd wordt; er 
zijn snelheidsremmende obstakels aangebracht in de kom en 
het kruispunt met de Schapendreef is verlegd.  
Met deze aanpak kan iedereen duidelijk zien waar er 50 km per 
uur gereden moet worden, zonder dat er drempels of punaises 
aangebracht zijn. Aan de zichtbaarheid van de aangebrachte 
snelheidsremmende maatregelen wordt de laatste hand gelegd.  
U ziet dat de Landhorstse volhardendheid wel degelijk, op den 
duur, z’n vruchten afwerpt…  
 
AED 

2 juli 2008 heeft de 
eerste groep van 10 
personen de AED-
cursus gevolgd. 
Hoewel iedereen 
(ongetraind) de AED 
kan gebruiken in 
noodsituaties, is er een 
mogelijkheid om een 

cursus in het gebruik van dit apparaat te volgen. Tijdens een 
training van 3 uur wordt uitgelegd op welke wijze een angina 
pectoris, hartinfarct en onwel wording herkend kan worden. 
Tevens wordt u praktisch aangeleerd hoe te reanimeren en hoe 
u hierbij de AED kunt bedienen. Natuurlijk wordt de bediening 
van de AED ook uitgelegd. Meer informatie staat op: 
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. Hebt U interesse 
voor het volgen van zo’n cursus in Landhorst, dan kunt U zich 
aanmelden via e-mail: anny@rijschooljordans.nl. 
Heeft U zich in het verleden al aangemeld maar geen 
uitnodiging voor deelname ontvangen dan wordt U vriendelijk 
gevraagd dit nogmaals te doen.  
 
Dienstenveiling 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn aanwezigheid en deelname 
aan de dienstenveiling op 25 april jl. Wij als organisatie waren 
blij verrast door de totale opbrengst van 6700 euro!!  
Wij nodigen iedereen uit om een reactie te geven op het 
uitvoeren van de diensten, liefst met foto. Dit kan via de link op 
de site van VPL maar ook door een berichtje in de brievenbus 
van de ontmoetingsruimte of bij Nel Nap, Pionierstraat 20. 
Inmiddels hebben we contact gehad met de gemeente over de 
door hen gekochte diensten. Het is de bedoeling dat alle 
vrijwilligers van de ontmoetingsruimte uitgenodigd worden voor 
een wandeling door de bossen onder leiding van de boswachter. 
Ook voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.  
Voor de brunch in de ontmoetingsruimte worden Landhorstse 
bewoners uitgenodigd die mantelzorg verlenen aan huis- of 
buurgenoten. Wij vinden het een fantastisch idee dat beide 
diensten terugkomen bij de Landhorstse bevolking en willen de 
gemeente alle benodigde hulp hierbij toezeggen. 
In de volgende Nieuwsbrief komt een verslag van de busreis 
naar bedrijven van Bowie BV die plaatsvindt op 11 juli 2008. 
We willen iedereen een hele fijne vakantie toewensen, of je die 
nu uit of thuis doorbrengt. Voor de thuisblijvers: de 
ontmoetingsruimte is de hele vakantie geopend en de koffie is 
er erg lekker. Dat combinerend met een wandelingetje of 
fietstocht en je hebt zomaar een vakantie-uitje!!!  
 
Seniorenclub Landhorst 
Seniorenclub Landhorst blijft bestaan, zij het op een laag pitje, 
maar we gaan door. Een tentoonstelling zit er niet meer in. Het 
is mogelijk dat er in de Stek nog een keer verkoop van onze 



gemaakte spullen gehouden wordt. En misschien dat er op een 
middag voor de Missie truitjes en kleinere handwerken gemaakt 
worden. Met hardanger gaan we nog verder en ook worden er 
nog sokken gebreid. Het kaarten maken draait op volle toeren 
en worden in de ontmoetingsruimte verkocht.  
Verder is iedereen welkom op donderdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur. Iedere 3de donderdag van de maand is het kienen 
van 14:00 uur tot 16:30 uur, voor iedereen die een kansje wil 
wagen! Heb je soms iets te bestellen of heb je vragen dan kun 
je terecht bij Mevr. J. Rijkers, Klotweg 4, tel. 0492-359022 of 
Mevr. D. Rijkers, Scheperstraat 6, tel. 0485-478557. 
 
Site locaties AED 

Vanaf vandaag zijn alle plekken waar AED's hangen in één 
oogopslag te zien. Dat zijn apparaten die bij hartstilstand 
levensreddend kunnen zijn. De plekken zijn te vinden op een 
website van de stichting Kies voor Leven. Alle plaatsen in het Land 
van Cuijk en in de gemeenten Landerd en Uden waar een AED 
hangt, staan erop. Inmiddels zijn dat er 107. Volgens Toon Hermsen 
van de stichting zijn het er eigenlijk meer, maar niet elk bedrijf, stelt 
prijs op openbaarmaking. In heel Nederland zijn er inmiddels 
dertigduizend verspreid. De kaart is vooral handig voor mensen die 
een AED-cursus hebben gevolgd. "Zo kunnen ze zien waar een AED 
te vinden is en is de kans dat ze onbenut worden nog kleiner", aldus 
Hermsen.        Bron: De Gelderlander 

Het internetadres waar u de AED-locaties kunt bekijken: 
www.aedindebuurt.nl  
 
Ontmoetingsruimte in de Kievitshof 
De Ontmoetingsruimte wordt al weer tweeëneenhalf jaar 
gerund door vrijwilligers van Stichting LOL. Het bestuur van de 
stichting LOL heeft na twee jaar de conclusie moeten trekken 
dat de huidige exploitatie helaas negatief is.  
In samenwerking met het PON is bekeken welke mogelijkheden 
er zijn om de exploitatie van de Ontmoetingsruimte positief te 
krijgen. Het PON heeft een rapport opgesteld waaruit blijkt dat 
er een aantal mogelijkheden zijn die hieraan kunnen bijdragen.  
Stichting LOL organiseert een informatieavond op  
11 september 2008, in De Stek, aanvang 20.00 uur, waar 
het rapport zal worden besproken en u duidelijk gemaakt wordt 
welke mogelijkheden er zijn.  



Graag nodigt stichting LOL belangstellenden uit om deze avond 
aanwezig te zijn.  
 
Landhorst Mooi 
Tijdens de Landhorst Mooi dag hebben een aantal vrijwilligers 
weer een bijdrage geleverd. Het voetpad langs de Dierenweide 
is helemaal opnieuw gelegd en kan nu weer door iedereen 
gebruikt worden. Daarnaast is de Pannakooi geplaatst. Deze 
schitterende en professioneel ogende Pannakooi is mogelijk 
gemaakt met de financiële middelen van de gemeente ter 
vervanging van de mobiele skatebaan. Echter zonder de 

volgende sponsoren zou de Pannakooi nooit gebouwd zijn: 
Bowie BV voor het leveren van beton, Smicon BV voor de 
stalenconstructie, Dierenpensioen “De Horst’’ voor het (gele) 
zand, Scania Nijmegen en Jaspers Wijchen BV voor de panelen 
met reclame en het WAC heeft een financiële bijdrage geleverd. 
Tijdens de opening zijn de sponsoren nog een keer extra 
bedankt met een mooie bos bloemen. Twee vrijwilligers willen 
we hier in het bijzonder bedanken. De heren Frans Takken en 
Arie Arts hebben aan beide projecten een groot aandeel 
geleverd. 
 
Site MENOS 
Sinds enige tijd heeft voetbalvereniging MENOS weer een eigen 
internetsite. Met deze site worden de leden van actuele 
ontwikkelingen op de hoogte gehouden. De 
wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen kunt u hierop 
bekijken. Als u iets op deze website wilt plaatsen, dan kunt u 
dat op de site invoeren. U kunt dit doen door op het envelopje 



te klikken en daar uw bericht versturen naar de webmaster. 
Het adres van deze site is: www.vvmenos.nl. Ook kunt u via de 
site van www.peelbelang.nl, klikken op ‘portaal’ en kies dan 
voor MENOS.   
 
ABRI 

Begin juli 2008 is bij 
de bushalte bij 
‘Buitenlust’ een Abri 
geplaatst. In dit 
wachthokje kunnen 
gebruikers van de 
buurtbus beschut 
wachten.   
  
 

 
 
 

Werkgroep Woningbouw Landhorst  
Recent heeft een afvaardiging van WWL een gesprek gehad 
met de gemeente. In dit gesprek is bepaald hoe de 
infrastructuur vorm gegeven wordt. Onderdeel hiervan is dat 
voor de nabije toekomst de mogelijkheid gemaakt is om 
Landhorst verder naar het oosten uit te breiden.  
Aan de Snavelbiesstraat komen twee kavels waarop in de vrije 
sector gebouwd mogen worden. Deze kavels zullen ongeveer 
400 m2 groot worden. Verder komen aan de Dotterbloemstraat 
2 reguliere twee-onder-één-kapwoningen. Deze kunnen in 
collectief opdrachtgeverschap gerealiseerd worden.  
Afgesproken is dat er medio oktober 2008 een informatieavond 
gehouden wordt waarin deze plannen toegelicht gaan worden 
voor de inwoners van Landhorst. Ook kan op deze avond al 
ingeschreven worden door belangstellenden. In november 2008 
zal de loting voor de kavels en huizen gehouden worden.  
 
Platform Lokale Veiligheid 
Het Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis is een 
overleg waarin gemeente, politie, brandweer en bewoners 
communiceren over veiligheid. Tijdens de afgelopen 



bijeenkomst op 23 juni jl. is onder andere gesproken over de 
volgende onderwerpen. 

SMS-alert 
In navolging van andere politieregio’s zal op korte termijn ook in de regio 
Brabant-Noord SMS-Alert worden ingevoerd. SMS-Alert houdt in dat burgers 
via SMS geïnformeerd worden over onveilige situaties in de directe omgeving. 
Het kan bijvoorbeeld gaan over de vermissing van een kind, maar ook bij 
ernstige incidenten, zoals een grote brand met veel rookontwikkeling kan 
SMS-Alert worden ingezet om mensen te informeren over hoe te handelen. 
Huis-aan-huis is inmiddels een flyer met informatie verspreid. Het platform is 
van mening dat SMS-Alert een goed initiatief is om de betrokkenheid van 
inwoners bij de veiligheid in hun woonomgeving te versterken. Aan inwoners 
wordt dan ook de oproep gedaan om zich aan te melden voor deze nieuwe 
service van de politie.  
 
Alcoholpreventie 
Op woensdagavond 4 juni jl. heeft de gemeente in samenwerking met de 
GGD Hart voor Brabant, Novadic&Kentron, het jongerenwerk van Radius, de 
politie Land van Cuijk en de lokale horeca een informatieavond georganiseerd 
over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jonge kinderen, voor de 
ouders van leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Bij Bos All-in 
konden ouders kennismaken met de horecagelegenheid waar veel kinderen 
op korte termijn hun eerste uitgaanservaring zullen opdoen. Ongeveer 40 
ouders hebben deze avond in groepjes gediscussieerd over hoe je kinderen 
het beste kunt begeleiden in de omgang met alcohol en tot welke leeftijd je het 
drinken van alcohol door kinderen zoveel mogelijk zou moeten proberen te 
voorkomen. Na afloop hebben diverse ouders het jongerencentrum De Link 
bezocht en met de jongerenwerker gesproken over de activiteiten die hier voor 
jongeren uit de gemeente worden opgezet. 
 
Inzet toezichthouder/boa 
Op 3 juli aanstaande is het exact een jaar geleden dat Wiel Hubers is beëdigd 
tot buitengewoon opsporingsambtenaar, oftewel ‘boa’. Elders in deze 
Peelrandwijzer staat een interview, waarin u kunt lezen welke activiteiten hij in 
het afgelopen jaar als toezichthouder/boa zoal verricht heeft. De 
toezichthouder/boa is vooralsnog aangesteld voor 18 uur per week. Aan de 
hand van de ervaringen en bereikte resultaten zal aan het eind van dit jaar 
geëvalueerd worden of een urenuitbreiding wenselijk is.  
Inwoners worden opgeroepen om klachten over de overtreding van 
gedragsnormen of suggesties voor het toezicht door de boa te mailen naar 
boa@sintanthonis.nl of tijdens kantooruren telefonisch door te geven aan de 
receptie van het gemeentehuis (0485-388 888). De toezichthouder/boa neemt 
vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Aanpak wildcrossen in bossen en natuurgebieden 
Door inwoners is er in de afgelopen jaren veelvuldig geklaagd over de 
ergernissen en onveilige situaties die door motorcrossers in bossen en 
natuurgebieden worden veroorzaakt. In de media is reeds de nodige 
informatie verstrekt over het offensief dat de Politie Brabant-Noord is gestart 
om het wildcrossen in bossen en natuurgebieden tegen te gaan.  



De politie schakelt bij haar aanpak graag uw hulp in. U wordt opgeroepen om 
bekende verzamelpunten van wildcrossers en de tijdstippen van samenkomst 
te melden op het algemene telefoonnummer: 0900-8844 of op het nummer 
van Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.  
De politie is u zeer erkentelijk voor uw medewerking in haar de strijd tegen het 
wildcrossen!  
 

De volgende bijeenkomst van het Platform Lokale Veiligheid is 
gepland op maandag 29 september 2008 om 20.00 uur in het 
gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Voor informatie over het Platform Lokale 
Veiligheid kunt u contact opnemen met de 
vertegenwoordiger(s) van uw dorpsraad of met Willem Engbers 
van de gemeente (tel. 0485 - 388 808). De contactgegevens 
van de vertegenwoordigers van de dorpsraden in het Platform 
Lokale Veiligheid kunt u vinden in de gemeentegids of op onze 
website www.sintanthonis.nl voor Landhorst zijn dit dhr. R. 
Kuunders en dhr. K. van der Velden. 
 
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 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.  

Naam 
 
 
 
 

Rekeningnummer 

Adres 
 
 
Postcode 

Geboortedatum 
 
 
 
 

Telefoonnummer Handtekening  
(voor afgeven machtiging automatische incasso) 
 
 
 
 
 
 
 


