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Voorwoord 
In 2012 heeft VPL twee Nieuwsbrieven uitgeven, 
waarvan dit de tweede is. In deze Nieuwsbrief staan 
een aantal onderwerpen uit het afgelopen (half-)jaar. 
Ook hebben we een aantal ingezonden stukken 
geplaatst waarvan we denken dat die voor u van belang 
zijn. Hierdoor is de Nieuwsbrief wat dikker geworden.  
 
Aan het einde van het jaar is het een meer dan goede 
gewoonte even stil te staan bij het afgelopen jaar.  
2012 is in elk geval een jaar geweest waarin weer erg 
veel gebeurd is. We hopen dat het jaar u gebracht 
heeft waar u een jaar geleden op gehoopt heeft.  
Mensen die een dierbare verloren hebben wensen we 
veel sterkte toe. 
 
Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wenst 
u en allen die u dierbaar zijn, fijne Kerstdagen en een 
gezond en voorspoedig 2013! 
   
KERSTCONCERT - Tweede kerstdag 2012 
Ook dit jaar organiseren Fanfare en slagwerkgroep 
Landhorst, Zanggroep Chanté Ensemble en Gemengd 
koor “Jubilate”  een kerstconcert op Tweede kerstdag.  
 
Het concert zal in gemeenschapshuis “De Stek “ in 
Landhorst plaatsvinden en de toegang is wederom 
gratis. De zaal zal rond 10.00 uur open zijn, zodat u 
voorafgaand aan het concert nog even een praatje met 
andere bezoekers kan maken. Om 10.15 uur zal het 
concert aanvangen en de verwachting is dat we rond de 
klok van 13.00 uur afsluiten. Tussendoor wordt een 
korte pauze gehouden. 
 
Naast bovengenoemde organiserende verenigingen zal 
ook de blokfluitgroep acte de présence geven. De 
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presentatie zal, net als vorig jaar, in handen zijn van 
Pieter Jacobs.   
 
Namens alle muzikanten, zangers, zangeressen en de 
vele medewerkers en medewerksters die achter de 
schermen actief zijn, nodigen wij u van harte uit.   
 
Mobiliteit in het Land van Cuijk 
Zet (www.zet-brabant.nl) voert in opdracht van de 
gemeenten in het Land van Cuijk een opdracht uit over 
mobiliteit en leefbaarheid in het Land van Cuijk. 
Onderdeel van dit onderzoek is een analyse van het 
vervoersaanbod. Daarnaast worden bewoners gevraagd 
naar hun ervaringen en behoefte aan vervoers-
mogelijkheden in het Land van Cuijk.  
Dit gebeurt in de vorm van groepsdiscussies, waarvan 
er 2 per gemeente gehouden worden.  
 
Om een goed inzicht in de ervaringen en behoefte te 
krijgen worden de volgende doelgroepen mensen 
gevraagd om hier hun bijdrage aan te leveren: 

- scholieren/studenten (16-25 jaar) 
- forenzen 
- huishoudens zonder auto / met één auto 
- ouderen (70+) 
- mensen met een beperking (fysiek, mentaal, 

financieel) 
 
Bent u, of kent u mensen uit een van deze doelgroep(-
en) dan vragen wij uw of hun naam en e-mailadres  
door te geven via info@peelbelang.nl.  
De groepsdiscussies vinden plaats eind januari – medio 
februari 2013 in Sint Anthonis en zullen 2 uur duren.  
Het e-mailadres is nodig om een vrijblijvende digitale 
vragenlijst te sturen en de vraag of men bereid is deel 
te nemen aan een groepsdiscussie. 



- 4 - 
 

  
Nieuwjaarsontmoeting 
Zondag 6 januari 2013 is er weer de 
Nieuwjaarsontmoeting in De Stek. Onder het genot van 
een hapje en drankje wordt u weer een gevarieerd 
programma aangeboden. De Nieuwjaarsontmoeting 
heeft een iets andere opzet gekregen en is daarmee de 
moeite waard om te bezoeken.  
 
Tipje van de sluier: tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 
zal een nieuwe stichting aan u gepresenteerd worden.  
 
Graag ontmoeten wij u op zondag 6 januari 2013 in 
De Stek, het programma begint om 10:30 uur. 
  
Dienstenveiling 
De tweede Dienstenveiling georganiseerd door 
korfbalvereniging Ajola en stichting Leefbaarheid 
Ouderen Landhorst was weer een groot succes.  
 
Op zondag 10 juni 2012 werd de Dienstenveiling onder 
prachtige weersomstandigheden gehouden in Café- en 
partycentrum Buitenlust. Deze middag gingen maar 
liefst 85 diensten vlot van de hand. Op de ene dienst 
werd flink geboden en daagden de bieders elkaar uit.  
Op andere diensten werd heel gericht ingezet en waren 
de kopers erg tevreden over hun gekochte dienst.  
 
Met de opbrengst kunnen de korfbalsters en de 
activiteiten voor de bezoekers van de Ontmoetingsruimte 
de komende jaren doorgaan.  Namens hen willen we 
iedereen van harte bedanken voor hun bijdrage aan deze 
geweldige dag.  
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Kermis 
In 2012 werd alweer de 49ste kermis in Landhorst 
georganiseerd door VPL met de hulp van enkele 
enthousiaste vrijwilligers.  
 
Café- en partycentrum Buitenlust had op vrijdagavond 
Radio 3FM DJ Gerard Ekdom gecontracteerd. Tijdens 
deze avond was de tent goed gevuld met mensen die 
naar hem kwamen luisteren.  
 
Ondanks overleg vooraf kon de exploitant van de 
draaimolen zich niet vinden in de gewijzigde opstelling 
van de kermis. Daarom stond er geen draaimolen op 
het kermisterrein. Naast de andere gebruikelijke 
attracties hadden we wel twee extra attracties nl. een 
zweefmolen en een schiettent.  
 
Omdat niet duidelijk was aangegeven wanneer de 
kermis precies opende waren enkele attracties op 
vrijdag geopend en andere begonnen op zaterdag na de 
officiële opening door de Fanfare en Slagwerkgroep 
Landhorst. Dit zal komend jaar door de organisatie 
beter gecommuniceerd worden. Samen met de 
exploitanten kijkt de organisatie terug op een 
geslaagde kermis.  
 
In 2013 wordt de 50e kermis in Landhorst door VPL 
georganiseerd. We zijn benieuwd wat de 50e kermis in 
Landhorst brengen zal!  
 
Dorpsvisie 
Onlangs heeft het bestuur van VPL de Dorpsvisie aan 
het college aangeboden. Deze visie is opgesteld met de 
hulp van de inwoners van Landhorst. In diverse 
themabijeenkomsten zijn ideeën over hoe Landhorst 
zich naar de toekomst kan ontwikkelen ingebracht en 
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besproken. Tijdens de algemene jaarvergadering van 
VPL op 27 maart 2012 is de definitieve dorpsvisie 
gepresenteerd aan de inwoners van Landhorst. Tijdens 
deze avond kon iedereen kennis nemen van de inhoud 
van de Dorpsvisie en werd er over gediscussieerd.  
 
Na het aanbieden van de Dorpsvisie aan het college 
heeft u hierover de laatste weken enkele artikelen 
kunnen lezen in de diverse lokale bladen. Naar 
aanleiding van deze publicaties hebben we al vele 
positieve reacties ontvangen.  
 
De komende tijd zal er nog meer publiciteit over het 
doel van deze visie, zijn. In de week van de kerst zal, 
met een korte reportage aandacht besteed worden aan 
de Dorpsvisie van Landhorst in het Regiojournaal van 
KKN. Wij hopen dat er over een tijdje door KKN 
uitgebreider stil gestaan wordt bij de Dorpsvisie 
Landhorst. (kijk ook op ‘uitzending gemist’ op 
www.kkn.nl)  
 
Ondertussen zit het bestuur van VPL niet stil en wordt 
er met diversen instanties overlegd hoe we de ideeën 
uit de Dorpsvisie vorm kunnen geven. Natuurlijk hopen 
we dat het college de Dorpsvisie aan de gemeenteraad 
voorlegt om met hun instemming vervolgstappen te 
kunnen zetten. Wij houden u op de hoogte. 
 
Op zoek naar u! 
Voelt u zich betrokken bij uw medemens met een 
beperking?  
Vindt u het belangrijk dat mensen met een beperking 
zo normaal mogelijk aan de samenleving kunnen 
deelnemen?  
Vindt u het belangrijk dat bezuinigingen, hoe 
noodzakelijk ook, niet onevenredig op de zwaksten in 
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de samenleving terechtkomen? 
 
Dan is het Platform Gehandicapten Sint Anthonis op 
zoek naar u. Het PGSA behartigt de belangen van alle 
mensen met een beperking in de gehele gemeente Sint 
Anthonis: 

 Wij geven voorlichting en verstrekken informatie 
 Wij beoordelen gebouwen op bruikbaarheid, 

toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
uitgankelijkheid 

 Wij organiseren Themadagen 
 Wij organiseren Dance Party`s voor jongeren met 

een beperking  
 Wij maken aangepaste wandelroutes 
 Wij doen aan belangenbehartiging in het 

Reizigersplatform Regiotaxi 
 Wij participeren in de WMO-adviesraad van de 

gemeente Sint Anthonis 
 
Ons platform is aangesloten bij het Regionaal Overleg 
Gehandicapten, Chronisch zieken- en Gehandicapten 
Raad en Zorgbelang Brabant.  
 
Binnen het Platform zijn wij op zoek naar mensen die 
ons bestuur willen versterken en/of de werkgroepen 
willen ondersteunen. Als u vrijblijvend een van onze 
bijeenkomsten wilt bijwonen, bent u van harte welkom. 
Voor meer informatie zie onze website: www.pgsa.info 
U kunt ook contact opnemen met een van onze leden: 
 

 Christien Weerts, tel. 0485-384795.  
E-mail: secretariaat@pgsa.info 

 Corrie Schilderink 06-23404489  
E-mail: corrie.schilderink@gmail.com  

 Mat Arts 06-23518096 
E-mail: bron41@xs4all.nl  
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67e Algemene ledenvergadering VPL 
De 67e ALV wordt gehouden op dinsdag 26 maart 
2013. Noteer deze datum in uw agenda. Enkele weken 
voor deze bijeenkomst ontvangt u zoals gebruikelijk de 
uitnodiging en vergaderstukken in uw brievenbus.   
 
Verenigingenavond 
Afgelopen 20 november waren ruim 25 
vertegenwoordigers van de diverse verenigingen en 
organisaties uit Landhorst aanwezig tijdens de 
verenigingenavond in ons nieuw ingerichte 
gemeenschapshuis De Stek. Tijdens deze avond 
kwamen onderwerpen aan bod die de verenigingen aan 
gaan.  
 
Door het bestuur van VPL werd een voorstel 
gepresenteerd om anders om te gaan met sponsoring 
van de verenigingen door de Landhorstse ondernemers. 
Dit voorstel werd goed ontvangen en zal de komende 
tijd verder uitgewerkt worden. Over enige tijd zal 
hierover meer informatie verschijnen. Deze informatie 
zal ook geplaatst worden op onze website : 
www.peelbelang.nl.   
 
Lichtjeswandeling 
Wilt u na de kerstdagen ook lekker ‘uitwaaien’? Loop 
dan mee met de sfeervolle lichtjeswandeling 
georganiseerd door toneelvereniging ‘Spelenderwijs’ uit 
Landhorst.  
 
Afgelopen jaren hebben vele mensen dit ook gedaan. 
Ook dit jaar zal de route weer sfeervol verlicht zijn 
zodat jong en oud kunnen genieten van een wandeling 
door de Staatsbossen. De edities van afgelopen jaren 
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hebben enkele honderden mensen op de been gebracht 
die allen na afloop van de wandeling zich bij De Stek 
tegoed konden doen aan warme chocomel, glühwein en 
een lekkere wafel met warme kersen en slagroom. De 
muzikale klanken van de muzikanten van Fanfare en 
Slagwerkgroep Landhorst zorgen voor de speciale sfeer 
die deze avond extra bijzonder maakt.  
 
Wilt u meedoen aan de lichtjeswandeling dan kunt u 
starten tussen 18:00 en 19:00 uur bij De Stek in 
Landhorst. Deelname kost € 3,50 per persoon. De route 
is ongeveer 3 ½ kilometer lang en geheel verlicht met 
kaarsjes. Meer info: www.spelenderwijslandhorst.nl    
 
Dierenweide De Vrije loop 
Beste donateurs van Dierenweide ´De vrije loop´ 
Landhorst. Enkele weken geleden stond in het Wanroijs 
Nieuws al een aankondiging voor de automatische 
incasso voor de jaarlijkse bijdrage. Helaas lukt het niet 
om de bijdrage dit jaar te innen.  
 
De dierenweide heeft afgelopen jaar een nieuw 
verenigingscontract bij de Rabobank afgesloten. Om bij 
dit nieuwe contract donaties automatisch te kunnen 
innen moeten alle donateurs hiervoor opnieuw 
toestemming geven.  Wij houden u op de hoogte over 
de gang van zaken in het Wanroijs Nieuws en via de 
nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang Landhorst.   
  
Door deze situatie wordt uw contributie daarom in 2013 
twee keer afgeschreven. In het voorjaar voor het jaar 
2012 en aan het eind van het jaar voor 2013. 
Hopelijk heeft u begrip voor de situatie en wilt u ook in 
de toekomst de dierenweide van Landhorst blijven 
steunen, want zonder de steun van de inwoners van 
Landhorst kan de dierenweide niet blijven bestaan.  
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De vrijwilligers van de dierenweide 
Opvoering Spelenderwijs 
In 2013 zal toneelvereniging Spelenderwijs het blijspel 
“Pas op voor de buren” voor u opvoeren. Het verhaal: 
 

Dokter Pil is 25 jaar Huisarts. Een jubileum dus!! 
Aanleiding voor zijn patiënten om hun geneesheer 
een feest en een vakantie aan te bieden. De 
buurman van de dokter, accountant Jan van Dalen, 
is penningmeester van het feestcomité en ontdekt 
tot zijn schrik een tekort van 1500 Euro. De 
vrijgevigheid van de patiënten heeft hij te hoog in 
geschat. Hij vertikt het echter om daar zelf (of 
samen met de andere bestuursleden van het 
feestcomité) voor op te draaien. Daarom is hij 
maar zo vrij om de woning van de dokter tijdens 
diens vakantie te verhuren aan Kees en Koba van 
Aalst, een stel rare, uit de klei getrokken 
vakantiegangers.  
 
En die Kees wordt door een paar toevallige 
patiënten prompt aangezien voor dokter, die 
vervolgens in z'n onnozelheid ouderwetse, maar 
niettemin waardevolle adviezen rondstrooit. 
Rampzaliger voor Jan de penningmeester wordt het 
als de dochter van Dokter Pil (een medisch 
studente) komt opdagen om een weekend in haar 
ouderlijk huis door te brengen. Prompt gevolgd 
door haar ”vriend” die nog een appeltje met haar 
te schillen heeft. De dochter weet echter niets van 
de verhuur van Pa's huis . Dat wordt één pot 
narigheid en volop komische situaties voor die 
1500 Euro. Buurman van Dalen fantaseert er lustig 
op los om maar niet door de mand te vallen, al dan 
niet geholpen door zijn vrouw Els. Maar of dat gaat 
lukken ?? 
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De opvoeringen zijn op 17, 23 en 24 maart 2013. 
 
Kern met Pit 
Nadat vorig jaar het dak van De Stek een flinke 
opknapbeurt gekregen heeft is er in 2012 gewerkt aan 
de 2e fase. Afgelopen jaar is door vele vrijwilligers het 
interieur flink onder handen genomen. Zo is er een 
nieuw plafond gekomen en is er volop geverfd. En het 
eind resultaat mag er zijn! De komende tijd kunt u dit 
met eigen ogen zien tijdens een van de evenementen 
die in De Stek plaats vinden. 
 
Deze opknapbeurt is als project ingediend bij Kern met 
Pit. Als iedereen een stem uitbrengt op dit project 
bestaat de kans dat er een extra financiële bijdrage 
naar de organisatie komt. Het bestuur van Dorpshuis 
Landhorst roept u op om op dit project te stemmen. 
Hiervoor dient u te gaan naar de website van Kern met 
Pit: www.kernmetpit.nl. Vervolgens “home”, “wie wint 
trofee”, klik op landkaart provincie Noord Brabant, ga 
naar projecten Noord Brabant (er volgt een lijst met 
projecten), scroll naar beneden tot aan Landhorst en 
stem!! 
 
Huldiging collectanten van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting  
Onlangs werd in een feestelijke bijeenkomst stil 
gestaan bij een bijzondere gebeurtenis. Maar liefst 5 
Landhorstse dames zijn al weer ruim 20 jaar collectant 
voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. De dames 
Mieke van Dommelen, Mientje van den Heuvel, Ans 
Rijkers, Pieta van de Ven en Martha Willems werden 
voor deze bijzondere prestatie in het zonnetje gezet. 
Daarnaast is José Sommers alweer 5 jaar collectant. 
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Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting was de 
heer Menno Dubbeldam speciaal naar Landhorst 
gekomen om de dames te belonen met een officiële 
oorkonde. Ook ontvingen de dames een mooi gouden 
speldje.   
 
De heer Dubbeldam vertelde in een officieel woordje 
dat het een unicum voor de Nederlandse Brandwonden 
Stichting is dat in één keer 5 personen zo lang hun 
steentje bijgedragen hebben aan het goede werk dat de 
stichting verricht. De aanwezigen genoten van een 
heerlijke taart met daarop het logo van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting en sloten de gezellige avond af 
met een drankje en hapje. 

Op www.peelbelang.nl staan enkele foto’s van deze 
gebeurtenis. 
 


