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Voorwoord
Nu de basisschool de deuren voor dit schooljaar gaat sluiten
willen we de tweede Nieuwsbrief presenteren. Vanaf deze plek
wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe.

Speeltoestellenbeleid
In een eerdere versie van deze Nieuwsbrief is aangekondigd dat
er een nieuw speeltoestellenbeleid door de gemeente opgesteld
zal gaan worden. Ondertussen is er door de buurtvereniging
D’n Oosthoek al aangegeven dat ze graag andere
speeltoestellen in hun buurt geplaatst willen hebben. Vanuit het
gezamenlijke dorpsraden overleg is na discussie hierover het
volgende afgesproken met wethouder R. Aben:
Ten aanzien van het op te stellen speeltoestellenbeleidsplan is
het de bedoeling dat in eerste instantie overleg met de
dorpsraden gaat plaatsvinden. Met de dorpsraden zal dan ook
besproken worden of en eventueel op welke wijze
buurtverenigingen in het proces betrokken kunnen worden in
de verdere procedure. Het voornemen is om het startdocument
in juni met de dorpsraden te bespreken. In deze bespreking zal
dan ook de verdere procedure uit de doeken worden gedaan.
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

Verenigingenavond
Dinsdag 17 november 2009 is de jaarlijkse verenigingenavond.
Ook dit jaar ontvangen de organisaties uit Landhorst de notulen
van vorig jaar en tevens een uitnodiging om agendapunten in
te brengen. Wanneer u punten voor de verenigingenavond
heeft kunt u die doorgeven bij Karel van der Velden,
k.vd.velden@peelbelang.nl Noteer deze datum alvast in uw
agenda.

Vrijwilligers / Dierenweide ‘De Vrije Loop’
Momenteel verzorgen en onderhouden een paar mensen de
dieren in de Dierenweide. Door het vele werk wat deze mensen
verzetten is de Dierenweide een prachtig onderdeel van
Landhorst. Zonder andere vrijwilligers tekort te willen doen,
spreken wij onze waardering uit voor het vele werk wat dhr.
Mies van de Ven met veel plezier doet voor de Dierenweide.
Omdat op dit moment Mies vrijwel alleen alle dagen van de
week aanwezig moet zijn,
willen we vragen of er
mensen zijn die ook een
deel van de taken op zich
willen nemen. Veel handen
maken licht werk. Heeft u
belangstelling spreek Mies
een keer aan en kom eens
kijken en bespreek de
mogelijkheden met hem.
U kunt nog altijd sponsor
worden van de
Dierenweide, voor €10 per jaar. U kunt hiervoor terecht bij dhr.
Piet van den Berg.

Landhorst een stapje veiliger in het verkeer.
Vrijdag 29 mei 2009 stond Landhorst in het teken van
verkeersveiligheid. Onder een strak blauwe hemel begon de
dag met het afleggen van een fietsparcours voor de basisschool
leerlingen. Op het parcours lagen verschillende obstakels zodat
de jeugd getraind werd in het onder controle houden van hun
rijwiel. Ondertussen werd er in groepjes een bezoekje gebracht
aan de vrachtwagen van Albers BV
waar een enorm zeil bij lag. Tot
ieders verbazing is de dode hoek
van een vrachtwagen een stuk
groter als gedacht. Natuurlijk
mochten de kleintjes achter het
stuur plaatsnemen om als echte
trucker de situatie te kunnen
overzien. De rest van de klas stond

in de dode hoek, zodat ze met eigen ogen het “verdwijnen”van
hun klasgenoten konden meemaken.
Op het schoolplein was er een
skelter/driewielerroute uitgelegd, zodat
ook door de allerkleinsten geoefend kon
worden.
Na de middag kwamen ook de ouderen
aan bod, zij kregen in de Stek een
leerzaam programma van Jan Jordans
voorgeschoteld. Om 15.00 uur
verzamelde iedereen zich bij de Vlieger waar de fietspoortjes
officieel werden geopend door burgemeester Verbeeten. Onze
burgervader maakte ook de prijswinnaars bekend. Sanne,
Fenne, Dymphe en Jara gingen er met de hoofdprijs vandoor:
een verkeersbord naar eigen ontwerp om de situatie rondom de
school veiliger te maken.
De dag werd om 18.30 voortgezet
met een brandweeralarm, een auto
met inzittende had zich in een
boom geboord, waarna de
brandweer liet zien en horen wat er
dan gebeurt. De toeschouwers
waren zeer onder de indruk van de
professionaliteit die getoond werd. En het blussen van de
brandende auto met de grote blusauto was sensationeel.
Daarna konden de bezoekers een kijkje nemen bij de dode
hoek, een rit maken in een formule I auto, een oogtest laten
afnemen en een tochtje maken in de rijsimulator.
Buiten trok de kantelsimulator veel
bekijks. Wat gebeurt er als je auto
op de kop beland, hoe kom je er
veilig uit. Veel bezoekers maakten
hier gebruik van. Op het podium in
de Stek nam rijschoolhouder Jan
Jordans een theorietest af; het
percentage geslaagden viel nog
niet mee.

Als finale had Jan ook nog een quiz voor alle aanwezigen. Na
een paar hele lastige vragen ging uiteindelijk Theo Willems er
van door met een tegoedbon voor een avondje karten met vier
personen. Veel mensen gebruikten de avond om hun
verkeerskennis bij te spijkeren en gezien het aantal bezoekers
kunnen we zeer zeker spreken van een geslaagd evenement.
We willen Het WAC en de Rabobank bedanken voor hun
bijdrage en verder alle mensen die mee geholpen hebben om
deze dag tot een groot succes te maken.
Deze dag is voor basisschool De Vlieger de opstart om te
komen tot het Brabants Veiligheids Label. De komende tijd zal
de basisschool zelf een vervolg aan deze dag geven.
Vanuit VPL leeft het plan om over 5 jaar weer een
verkeersveiligheidsdag te organiseren op een zelfde wijze als
dit jaar.

De Quayweg
Tijdens de
laatste
bijeenkomst
van het
Platform
Lokale
Veiligheid is
door de dhr
R. Kuunders
als vertegenwoordiger van
Vereniging
Peelbelang
Landhorst
gevraagd om
de vangrail langs De Quayweg te verlengen en motorrijdervriendelijk te maken. Op vrijdag 17 juli 2009 is de vangrail
verlengd (zie foto). Het motorrijdervriendelijk maken van deze
vangrail is uiteindelijk van tafel gegaan. We zijn blij dat de
gemeente deze wens van velen ingevuld heeft.

Landhorst Mooi
Zaterdagmiddag 23 mei 2009 werd alweer voor de vijfde keer
de Landhorst Mooi activiteit gehouden. Dit jaar was de
hoofdactiviteit
de aanleg van
een fietscrossbaantje
voor de jeugd
van Landhorst.
Meteen nadat
de loader klaar
was stonden de
eerste
liefhebbers al
klaar met hun fietsen. Tot nu toe wordt er veel gecrost maar
ook gespeeld door de jeugd. Onverwacht effect van dit baantje
is dat er zelfs met op afstand bestuurbare autootjes geracet
wordt. Afspraak is dat er geen gemotoriseerde fietsen en
andere
voertuigen op de
fietscrossbaan
komen.
Verder is op
deze dag de laag
houtsnippers op
het voetpad
langs het
voetbalveld
verhoogd.
Daarnaast is de
omgeving rond
de Voetstappen,
De Peelwerker en het speelterreintje op het Gruttoplein
opgefrist.
Namens het bestuur van Verenging Peelbelang Landhorst willen
we iedereen bedanken die zich ingezet heeft op deze dag. Met
name Bowie bv voor het beschikbaar stellen van de loader en
Tjeu, de gemeente voor het leveren van de houtsnippers en het
plaatsen van een afvalbak op de hoek Schapendreef Heistraat.

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.
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Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

