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Voorwoord 
Voor u ligt de derde en tevens laatste Nieuwsbrief van 
Vereniging Peelbelang Landhorst van 2009. Deze editie 
kent een iets grotere letter nadat er enkele 
opmerkingen over de leesbaarheid van de Nieuwsbrief 
gemaakt waren. Ook gaan we de komende tijd een 
aantal actuele zaken uit de bestuursvergaderingen in 
de Nieuwsbrief opnemen om u nog beter op de hoogte 
te houden. Namens het bestuur van Vereniging 
Peelbelang Landhorst wensen wij u allen fijne 
feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2010.  
 
Verenigingenavond 
Dinsdag 17 november 2009 waren ruim 25 mensen 
aanwezig op de jaarlijkse door Vereniging Peelbelang 
Landhorst georganiseerde Verenigingenavond. Anny 
Jordans was tijdens deze avond aanwezig om meer 
informatie te geven. Verder op in deze Nieuwsbrief 
meer hierover. De aanwezigen werden opgeroepen om 
naar de Rabobank Verenigingenavond te gaan. Op deze 
manier kunnen de aanwezige verenigingen een 
extraatje van € 120 krijgen. De Landhorstse 
verenigingen waren goed vertegenwoordigd en twee 
van hen hadden zelfs nog een bonusbedrag van € 120 
verdiend door de quiz te winnen. Andere onderwerpen 
komen in deze Nieuwsbrief aan bod. 
Als laatste onderwerp werd een discussie gehouden 
over de gevolgen van de leeftijdsopbouw en verwachte 
bevolkingskrimp die Landhorst en de rest van Noord-
Brabant te wachten staat. Dit agendapunt was voor de 
aanwezigen aanleiding om de vraag bij Vereniging 
Peelbelang Landhorst neer te leggen om een aparte 
discussieavond voor Landhorst te houden. Het bestuur 
van Vereniging Peelbelang Landhorst heeft aangegeven 
in 2010 een dergelijke avond te gaan organiseren.  



Speeltoestellenbeleid 
De gemeenteraad heeft 
in zijn vergadering van 
9 november jl. besloten 
uitvoering te geven aan 
het ontwerp-
speelruimteplan. De 
voorkeur is 
uitgesproken voor 
scenario 2. Dit betekent 
dat bestaande 
speelterreinen worden 
gehandhaafd en er zal 
uitbreiding van 

speelterreinen voor bepaalde doelgroepen  
plaatsvinden. Op deze manier komen er ook 
speeltoestellen voor oudere jeugd. Met de dorpsraden 
zal de nadere uitwerking van het plan worden 
opgepakt. 
Vooruitlopend op deze ontwikkelingen wil het bestuur 
van Vereniging Peelbelang Landhorst graag horen of er 
op andere plekken in Landhorst wensen zijn op het 
gebied van speeltoestellen. De ideeën kunnen 
doorgegeven worden aan: k.vd.velden@peelbelang.nl  
 
Vrijwilligers / Dierenweide ‘De Vrije Loop’ 
Onlangs heeft de heer Piet van den Berg laten weten te 
gaan stoppen met zijn werkzaamheden voor de 
Dierenweide. Piet heeft vele jaren de financiën en 
samen met anderen het reilen en zeilen van De 
Dierenweide bewaakt. Gelukkig is de heer Marco 
Nillesen bereid gevonden om deze taken van Piet over 
te nemen.  
Ook de heer Mies van de Ven is zeer belangrijk voor de 
gang van zaken omtrent De Dierenweide. Mies heeft 



hier een zowat een dagtaak aan en wordt ook een 
dagje ouder. 
Vandaar, wie voelt zich geroepen om mee te helpen in 
de de Dierenweide? Het zou immers zonde zijn als 
Landhorst de dierenweide zou moeten opgeven omdat 
we geen vrijwilligers hebben om deze te onderhouden. 
Als u belangstelling heeft of het leuk vindt om samen 
met Mies de dieren te verzorgen (dit kan ook in 
deeltijd…) kunt u contact op nemen met hem. Het 
telefoonnummer van Mies van de Ven is 478704. Als u 
tijdens een wandelingetje langs De Dierenweide Mies 
ziet kunt u hem ook eens vragen wat de 
werkzaamheden inhouden.  
  
AJOLA 50 jaar succesvol 

Afgelopen periode is de C1 van Ajola kampioen 
geworden. Het hele team werd op een platte kar door 
Landhorst rondgereden. Onder luide muziek werden de 
speelsters door iedereen gefeliciteerd met het behaalde 



resultaat. Ook wij feliciteren de meiden met hun 
kampioenschap!  
 
Komend jaar viert korfbalvereniging Ajola haar 50 jarig 
bestaan. In het weekend van 4 en 5 juli 2010 zullen 
een aantal activiteiten plaatsvinden. Wanneer u weten 
wilt welke dan nodigen wij u graag uit voor de 
Nieuwjaarsontmoeting op 3 januari 2010. Daar zal 
Ajola op een ludieke manier u informeren over welke 
activiteiten, wanneer, waar gehouden worden. 
 
MOB-complex 
De gemeente Sint Anthonis en de provincie Noord-
Brabant hebben overeenstemming bereikt over een 
aanpak waarbij het MOB-complex Wanroij wordt 
gerenoveerd zodat het wordt behouden als herinnering 
aan de periode van de Koude Oorlog. Op de 
mobilisatiecomplexen (MOB-complexen) waren ten tijde 
van de Koude Oorlog goederen zoals voertuigen, 
geschut, persoonlijke bewapening en handmunitie 
opgeslagen voor te mobiliseren eenheden. De meeste 
voormalige MOB-complexen worden momenteel 
gesloopt. De grond wordt teruggegeven aan de natuur. 
Uitzondering vormt het MOB-complex in Wanroij. Dat 
blijft behouden, als herinnering aan de Koude Oorlog. 
In dit MOB-complex zijn inmiddels het Munitie 
Technologisch Museum (MTM) en de 
mijnopruimingopleiding Demining Academy Wanroij the 
Netherlands (DAWN) gevestigd.  
 
Tijdens de onderhandelingen bij de verkoop van het 
MOB-complex is ook de wens van onder andere het 
bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst  
besproken om een gedeelte van het complex te gaan 
bestemmen voor agrarische bedrijvigheid. Dit is 
uiteindelijk niet haalbaar gebleken. Wel heeft de 



Provincie toegezegd aan de gemeente om goed en 
constructief mee te denken in een alternatief. Op deze 
manier hoopt men werkgelegenheid in de nabije 
omgeving van Landhorst in stand te houden.  
 
Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst 25 jaar 
Een andere jubilerende vereniging is Fanfare en 
Slagwerkgroep Landhorst. Zij vieren hun 25-jarig 
jubileum met een aantal activiteiten in 2010. Het 
hoogtepunt van de festiviteiten is in het weekend van 
29 en 30 mei 2010. Tijdens hun bijdrage aan de 
Nieuwjaarsontmoeting zal het gehele programma 
bekend gemaakt worden. Namens het bestuur van de 
Fanfare en Slagwerkgroep nodigen wij u van harte uit 
om naar de Nieuwjaarsontmoeting te komen.  
 
AED 

Zoals eerder te lezen 
was in deze Nieuwsbrief 
heeft mevrouw Anny 
Jordans tijdens de 
Verenigingenavond de 
stand van zaken over de 
AED medegedeeld. Zo 
was ze trots te kunnen 
melden dat er 
ondertussen 56 mensen 
de cursus, omgaan met 
de AED, hebben gevolgd.  
 

Ook is tijdens deze cursussen duidelijk geworden dat er 
een deugdelijke verlichting bij de AED (bij De Stek) 
moet zijn om het apparaat snel mee genomen kan 
worden. Iedereen die ook de cursus wil volgen kan zich 
hiervoor opgeven bij Anny Jordans, telefoon: 478718. 



 
Anny Jordans wil hierbij iedereen die een dergelijke 
cursus gevolgd heeft op bijvoorbeeld het werk 
oproepen zich te melden. Op deze manier ontstaat er 
een complete lijst van AED-getrainden. Wanneer men 
gecertificeerd is voor de omgang met een AED kan men 
zich aanmelden voor AED-alert.  
 
AED-alert 
Wat is AED alert: AED-alert is een systeem dat via een 
sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan 
schakelen om handelend op te treden in het geval van 
een hartstilstand. AED-alert zorgt ervoor dat direct na 
de melding bij de meldkamer, getrainde burgers 
worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden. 
Het bijzondere aan AED-alert is dat het onderscheid 
maakt tussen mensen die kunnen reanimeren en 
mensen die kunnen defibrilleren. Hierdoor kan iemand 
die kan reanimeren direct naar het slachtoffer gaan en 
de reanimatie starten zonder dat hij zelf de AED moet 
gaan halen of hiervoor iemand moet inschakelen. 
Aanmelden voor AED-alert kunt u op www.aed-alert.nl  
 
 

Nieuwjaarsontmoeting 2010 in De Stek 
Zondag 3 januari 2010 wordt weer de jaarlijkse 
Nieuwjaarsontmoeting georganiseerd. Ook dit jaar laten 
diverse deelnemers van zich horen. Zo zal de 
toneelvereniging Spelenderwijs een scene opvoeren uit 
hun nieuwe voorstelling. De jubilerende verenigingen 
Ajola en Fanfare en Slageerkgroep Landhorst vertellen 
welke festivciteiten en jubileumactiviteiten zij gaan 
organiseren. Raadslid Pierre Reijnen zal voor de laatste 
keer, als raadslid, terugkijken op de afgelopen tijd. 
Heemkundekring Landhorster Heem zal een noggmaals 
een deel van de film presenteren die gemaakt is in 



1969 en waarin vrijwel alle boerderijen uit die tijd in 
beeld gebracht zijn. Deze film kunt u deze dag ook 
kopen op DVD. 
 
WWL 
Ook al wordt er binnenkort pas begonnen met de bouw 

op  de vorig jaar verlootte kavels, het bestuur van 
Vereniging Peelbelang Landhorst kijkt al weer vooruit. 
De werkgroep woningbouw Landhorst (WWL) gaat in 
januari 2010 een enquête houden naar de behoefte aan 
woningen of kavels voor de volgende fase in de 
uitbreiding van Landhorst-Oost. Het doel is om een 
goed beeld te krijgen welke en hoeveel behoefte er is 
aan huizen. De uitslag van de enquête moet duidelijk 
maken hoeveel mensen er willen bouwen of een 
huurwoning willen. Maar ook welk type woningen 
gewenst zijn. WWL vraagt alle geïnteresseerden de 
enquête serieus in te vullen. Hiermee kan zij goed 
inspelen op de vraag.  



 
Lichtjeswandeling Spelenderwijs 
Toneelvereniging Spelenderwijs organiseert op 29 
december 2009 een nieuwe activiteit. U kunt 
deelnemen aan een sfeervolle lichtjeswandeling in De 
Staatsbossen te Landhorst. Er wordt begonnen tussen 
18.00 en 19.00 uur bij De Stek. De route van 3,5 km is 
geheel met kaarsjes verlicht. Deelnamekosten zijn € 
3,50 per persoon. Na afloop krijgt is er een natje en 
een droogje.  
 
Toneelvereniging Spelenderwijs zal tijdens de 
Nieuwjaarsontmoeting ook dit jaar weer een selectie 
spelen van hun nieuwe uitvoering.   
 
Mededelingen bestuur Vereniging 
Peelbelang Landhorst  
Om u nog beter te informeren over wat het bestuur van 
Vereniging Peelbelang Landhorst allemaal doet, zal in 
de Nieuwsbrief voortaan een aantal actuele zaken 
onder uw aandacht gebracht worden.  
 
Klachten uitbreiding bouwweg Landhorst Oost 
Bewoners van de buurt D’n oosthoek hebben naar 
aanleiding van het NIET volledig ontsluiten van de 
nieuwe fase van de uitbreiding van Landhorst Oost een 
klacht ingediend. De zorg bestaat dat hierdoor 
gevaarlijk situaties ontstaan bij het bouwverkeer van 
de woningen. Daarnaast wordt door de huidige 
doodlopende weg het extra lastig om rondom de te 
bouwen woningen voldoende parkeerplek te hebben 
gedurende de bouwperiode. De nu aangelegde weg is 
ook de toegangsweg voor de jongste jeugd die veel 
gebruikt maakt van het fietscrossterreintje wat vrijwel 
direct naast de te bouwen woningen ligt, dit zal tijdens 



bouwactiviteiten (in de late namiddag als de 
basisschool ‘uit’) is voor gevaarlijke situaties zorgen. 
Met name het vrachtverkeer is enorm gebaat bij het 
kunnen rond rijden en dit zal ook de kwaliteit van de 
huidige veel minder aan tasten dan wanneer er telkens 
achteruit gereden moet worden 
Bovenstaande argumenten zijn ingediend bij de 
gemeente in reactie op een eerder bericht van de 
gemeente dat zij de huidige situatie goed vinden.  
 
Toekomst kermis Landhorst 
In 2014 kan in Landhorst voor de 50ste keer de kermis 
georganiseerd gaan worden. Wij willen hier een 
speciale kermis van gaan maken. Dit kan alleen als we 
de komende jaren een kermis blijven houden. 
Natuurlijk weten we dat de kermis niet in ieders 
behoefte voorziet maar afgelopen jaar was er weer 
eens een schiettent. De exploitant hiervan was erg 
tevreden over de kermis.  
De kermisexploitant heeft toegezegd de komende jaren 
weer de kermis in Landhorst te willen verzorgen. Dit 
betekent dat er minimaal weer botsauto’s, draaimolen 
en misschien nog een extra attractie zal zijn. We hopen 
op deze manier de 50ste editie te halen.  
Komende tijd zal vanuit de gemeente geprobeerd 
worden om met meerdere dorpen te bekijken op welke 
manier de kermis in onze gemeente een toekomst 
heeft. Vereniging Peelbelang Landhorst streeft er naar 
om de kermis in eigen beheer te blijven organiseren.  
 
 
 
 
 
 



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 
Michel Ditters, Snavelbiesstraat 14.  
Telefoon: 478 131. 
 
 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Naam 
 
 

Rekeningnummer 

Adres 
 
 
Postcode 

Geboortedatum 
 

Telefoonnummer Handtekening  
(voor afgeven machtiging automatische incasso) 
 
 
 
 



 


