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Voorwoord 
Voor u ligt alweer de 4e Nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang 
Landhorst van dit jaar. Terug kijken in deze periode is een 
bekend fenomeen. Als we dat hier gaan doen dan zijn de 
volgende onderwerpen vermeldenswaardig. 2008 zal de 
geschiedenis in gaan als het 33-jarig jubileumjaar van 
carnavalsvereniging “De Peelleuters”. In de korte aanloop naar 
de carnaval werd in een grote feesttent veel georganiseerd. De 
mensen die dit mogelijk gemaakt hebben willen we van harte 
bedanken voor hun werk. Ze hebben opnieuw laten zien waarin 
de kleine gemeenschap Landhorst in staat is.  
De Pannakooi die dit jaar geplaatst is, is ondertussen ook een 
veel gebruikte plek voor de jeugd geworden. Een waardevolle 
aanvulling aan de leefbaarheid voor Landhorst. 
Ook zijn we blij dat er weer 6 nieuwe huizen komen in 
Landhorst Oost. We willen de nieuwe bewoners van harte 
feliciteren met hun aanwinst en hopen dat ze een fijne 
toekomst in Landhorst tegemoet gaan.  
Vanzelve wenst Vereniging Peelbelang Landhorst u en de uwen 
fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2009 toe. 
 
De Quayweg 
Zoals u weet staat nu enige tijd de nieuwe vangrail langs De 
Quayweg. Met de eerste nachtvorst van dit jaar heeft dit ding 
zijn nut al bewezen. Maar liefst 4 auto’s zijn in deze bocht aan 
het glijden gegaan. Dankzij de vangrail is zeker één fietser er 
als toeschouwer en niet als slachtoffer er vanaf gekomen. De 
eerste indruk is nu dat de vangrail verlengd zou moeten 
worden. 
De Landhorstse vertegenwoordigers in het Platform Lokale 
Veiligheid zullen tijdens de volgende bijeenkomst (12 januari 
2009) nog eens vragen naar de mogelijkheid om de 
gladheidbestrijding op deze plek een (veel) hogere prioriteit te 
geven.  
Uit de eerste verkeerstellingen, nadat de snelheidsbeperkende 
maatregelen aangebracht zijn, blijkt dat de gemiddelde 
snelheid al met ruim 10 km/uur verminderd is.  
 
 



DVD Landhorst 50 
Zoals eerder aangekondigd zouden dit 
jaar de DVD van de video-opnamen van 
Landhorst 50 dit jaar verkocht gaan 
worden. We zijn verheugd u te kunnen 
doorgeven dat deze te koop zijn 
tijdens en vanaf de 
Nieuwjaarsontmoeting.  
 
Op deze dvd’s staat een twee uur durende 
compilatie van video-opnamen gemaakt tijdens het 50 jaar 
jubileumfeest van Landhorst en Vereniging Peelbelang 
Landhorst. De video-opnamen, gemaakt door Jan Janssen 
nemen in totaal bijna 12 uur in beslag. Dit feest werd gehouden 
op  16, 17 en 18 juni 1995. De compilatie is gemaakt door 
Karel van der Velden. 
De feesten werden mede mogelijk door de inzet van het comité 
Landhorst 50. Dit comité bestond uit: Jan Baltussen, Piet van 
den Berg, Mariet van Creij, Gerrit van den Heuvel, Pieter Jacobs 
(vz), Herman de Klein, Jan Nabuurs en Arnold de Wit. 
 

DVD1: 
Beelden van de feestavond op vrijdag 16 juni 1995 
Beelden van de H. Mis gehouden in de feesttent 
Beelden van de onthulling van “De Peelwerker” 
Beelden van het maken van de groepsfoto van alle leden van 
Vereniging Peelbelang Landhorst 
Beelden van de feestvergadering van Vereniging Peelbelang 
Landhorst met:  
Woord van Jan van Goch auteur van “Tussen Hel en Del”  
Huldiging medeoprichters Vereniging Peelbelang Landhorst 
receptie 
 
DVD2: 
Beelden van de rondrit door Landhorst 
Beelden van de Brabantse koffietafel 
Beelden van de feestavond op zaterdag 17 juni 1995 
Beelden van de Brunch en reünie op zondag 18 juni 1995 
Beelden van de afsluitende avond met uitsluitend 
Landhorstse artiesten 
Beelden van het vuurwerk tijdnes de kermis van Landhorst, 
aangeboden door de kermisexploitant 



Deze compilatie kost € 7,00 en is te koop  tijdens en vanaf de 
Nieuwjaarsontmoeting. De DVD is ook te bestellen bij Karel van 
der Velden, Heistraat 12; of via dvd-landhorst50@peelbelang.nl 
 
Nieuwjaarontmoeting 
Zondag 4 januari 2009 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.  

 
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de Nieuwjaars-
ontmoeting uw Nieuwjaarswensen uit te wisselen en verder 
gezellig samen lekker bijkletsen onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

Wat:  Nieuwjaarsontmoeting  

Wanneer:  Zondag 4 januari 2009 

Waar:  “De Stek”  

Aanvang:  11.00 uur  

Deelnemers:  Fanfare Landhorst  

Raadslid Pierre Reijnen  

Slagwerkgroep Fanfare Landhorst 

Toneelvereniging “Spelenderwijs”  

C.V. “De Peelleuters”  

“De Dansgarde” 

“De Peelsterretjes”  

Joekskapel “Stil ‘s”  

Vereniging Peelbelang Landhorst 

Einde: Ongeveer 14.00 uur 



‘Landhorst Verkeert Veilig’ 
Vrijdag 29 mei 2009 wordt voor de 2e keer een verkeersinfodag 
georganiseerd. Er is vanuit VPL een werkgroep gestart met 
vertegenwoordigers van basisschool De Vlieger, de 
Raggebende, KBO-afdeling Landhorst, rijschool Jordans en VPL. 
De verkeersinformatiedag heeft als doel om jong en oud op een 
leuke en ludieke maar ook leerzame manier u te informeren 
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
verkeersveiligheid.  
Het programma ziet er globaal als volgt uit.  
’s Middags zijn er activiteiten voor de jeugd om en rond de 
basisschool “De Vlieger” met als hoofdthema’s:  

• De dode hoek bij grote voertuigen 
• Een eerste kennismaking voor deze jeugd met het verkeer 

door het gebruik van een verkeersplein 
• Een opstart naar het Brabants Veiligheids Label (BVL) 

 
Met een demonstratie van onze vrijwillige brandweer zal het 
avondprogramma worden geopend. Wat kunt u deze avond 
tegemoet zien: 

• Een kantelsimulator 
• Een rijsimulator 
• Een verkeersquiz 
• Deelname aan een ogentest 
• Opstelling van een ‘dode hoek vrachtauto’ 
• En nog veel meer 

In de volgende Nieuwsbrief zal meer informatie over de 
Verkeersinformatiedag te lezen zijn.  
 
Landhorst Mooi 
Werkgroep Landhorst wil komend jaar weer de Landhorst Mooi 
dag organiseren. Hiervoor kunt u projecten voor stellen. Tot de 
mogelijkheid behoort bijvoorbeeld ook te werken aan 
dorpsverfraaiing zoals dat gebeurt is op het pleintje aan de 
Scheperstraat. U kunt uw ideeën doorgeven bij dhr. Tiny 
Verhoeven, Pioniersstraat 7 of t.verhoeven@peelbelang.nl 
 
Werkgroep Woningbouw Landhorst 
Woensdag 26 november 2008 zijn 6 bouwkavels verloot. 
Hieronder staat de uitslag van de loting.  



 
Uitslag loting 26 november 2008 

Lot Naam  Lot Naam 
1 Victor Bontrup  13 Lejan Willems 
2 Leo Roos  14 Ronald de Wit 
3 Ruben Wintjes  15 Mies van den Heuvel 
4 Maaike Hesen  16 Mies van den Heuvel 
5 Wil van Dijk  17 Geraldine de la Mar 
6 Twan Takken  18 Ron Engels 
7 Ingrid van den Heuvel  19 Victor Bontrup 
8 Esther Loeffen  20 Connie van Dijk 
9 Twan Takken  21 Leo Roos 

10 Rita Loeffen  22 Ivon van de Horst 
11 Lejan Willems  23 Sanne Jansen 
12 Ingrid van den Heuvel  24 Ivon van de Horst 

 
Om de bouw van de 4 halfvrijstaande woningen ruimtelijk 
mogelijk te maken dient een zogenaamde art. 11 WRO-
procedure gevolgd te worden welke ca. 4 maanden jaar duurt 
tot eind april 2009. Dit betekent dat bouwvergunningen op zijn 
vroegst in maart 2009 afgegeven kunnen worden. Verder dient 
het terrein voor de bouw van de 4 halfvrijstaande woningen 
nog bouwrijp gemaakt te worden. De gemeente streeft er naar 
om dit medio augustus 2009 gereed te hebben.  
 
WWL zal binnenkort de afgelopen loting en verdere gang van 
zaken evalueren. Eind 2009 zal er weer een inventarisatie 
gehouden worden naar de woningbouwbehoefte van dat 
moment om op die manier eind 2010 opnieuw een aantal 
kavels te kunnen verloten. 
 
Kienen in De Ontmoeting 
De Ontmoeting, het ontmoetingscentrum voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers, organiseert samen met 
Steunpunt Mantelzorg, op dinsdag 13 januari van 14.00-16.00 
uur een kienmiddag voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Het wordt een kienmiddag met leuke prijzen en 
veel gezelligheid. Tijdens het kienen kunt u genieten van een 
kopje koffie of thee.  



Mensen met dementie en mantelzorgers kunnen tijdens deze 
activiteit elkaar ontmoeten en tevens ervaringen met elkaar 
delen. Deze middag is toegankelijk voor alle mensen met 
dementie en mantelzorgers uit het Land van Cuijk en is 
kosteloos. 
 
Voor meer informatie en aanmelding voor deze middag:  
De Ontmoeting, tel 0485-582000 of e-mail: 
ontmoetingscentrumlvc@pantein.nl 
 
De Ontmoeting is gevestigd in het Steunpunt De Weijerdonck, 
Weijerstraat 6 in Boxmeer en biedt tevens dagbesteding aan 
thuiswonende mensen met lichte tot matige dementie. 
 
AED 
Landhorst heeft ondertussen een tweede AED mogen 
ontvangen. Deze hangt bij de ingang van het voetbalveld aan 
de muur van de kantine. Voor mensen die meer willen leren 
over het gebruik van een AED kunnen een cursus volgen. Deze 
kost €10 per persoon en duurt drie uur.  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: 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. 
 
Expositie  
Van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2009 kunt u een foto-
expositie van Ed van Alem bezoeken, die zal worden gehouden 
in de hal van het gemeentehuis van Sint Anthonis.  
De burgemeester opent samen met Ed van Alem de expositie 
tijdens de Nieuwjaarsontmoeting op donderdag 1 januari 2009, 
aanvang 15.00 uur. 
Verder kunt u de expositie bezoeken tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis. 



 
   Fokveedag Wanroij   Foto: Ed van Alem 
 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.sintanthonis.nl 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 


