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Voorwoord 
De Nieuwsbrief zoals deze nu voor u ligt bestaat 
alweer bijna 15 jaar. Sinds 1999 wordt de 
Nieuwsbrief gebruikt om alle inwoners van 
Landhorst te informeren over zaken die voor u 
van belang kunnen zijn. De inhoud komt voor 
een groot gedeelte van het bestuur van 
Vereniging Peelbelang Landhorst, maar er 
worden ook ingezonden stukken geplaatst.  
 
Parochiekerk H. Paulus Landhorst 
Onze parochiekerk blijft voorlopig open! 
In het onlangs gehouden werkgroepenoverleg 
hebben we dan ook besloten om op zaterdag 22 
juni een kerkklussendag te houden. De bedoeling 
is om bijvoorbeeld het boeiboord en de ramen te 
wassen, spinnen te jagen, stoelen te boenen, 
e.d.. 
We beginnen om 9.00 uur met koffie , thee en 
verdeling van de klussen. Wij gaan er van uit dat 
ook u een goed onderhouden kerk belangrijk 
vindt. Noteert u deze datum alvast op uw 
kalender?  
 
Gemeentelijke Dodenherdenking 2013 
Ook dit jaar zal de gemeente Sint Anthonis 
aandacht besteden aan de Nationale 
Dodenherdenking op zaterdag 4 mei. 
Deze gemeentelijke herdenking zal dit jaar 
worden gehouden in Landhorst. 
Vanaf 18.30 uur is er een samenkomst in 
dorpshuis De Stek met een kopje koffie. Hierna 
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volgt een Stille Tocht door het dorp en deze 
wordt afgesloten met een plechtigheid op het 
Gruttoplein bij het beeld van de Peelwerker 
waarna 2 minuten stilte in acht wordt genomen. 
 
Bestemmingsplan kom van Landhorst 
Het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwde 
kom van Landhorst ligt van 14 maart tot eind 
april ter inzage. Het bestuur van Vereniging 
Peelbelang Landhorst adviseert belanghebbenden 
om na te gaan of dit bestemmingsplan voor hen 
consequenties heeft. U kunt het 
bestemmingsplan voor de bebouwde kom van 
Landhorst inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of 
op het gemeentehuis. 
 
Beste inwoners van Landhorst, 
wij als werkgroep van dierenweide ''De vrije loop" 
willen U bedanken dat U zich weer hebt 
aangemeld als lid van onze dierenweide, daar zijn 
wij enorm blij mee. 
Voorheen hadden wij 165 leden, en nu na de 
rondgang hebben wij er 137. Zoals U ziet is dat 
toch nog een groot verschil. Dus wij willen nog 
eenmaal een oproep doen aan de mensen 
die graag lid willen worden ,maar  de machtiging 
nog niet hebben ingevuld of hebben ingeleverd, 
of zij dit alsnog willen doen. Mocht U niet in het 
bezit zijn van de machtiging, en toch lid wil 
worden, dan kunt U contact opnemen met 
Monique van Daal tel: 0485478558. Want ook wij 
kunnen het geld goed gebruiken voor onze 
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dierenweide, waar we met z'n allen van kunnen 
genieten.  
We zijn in de afgelopen periode tijdens de 
rondgang  alleen nog maar bij onze vaste leden 
langs geweest omdat de machtigingen opnieuw 
moesten  worden ingevuld, maar in het najaar 
van 2013 gaan wij nogmaals een rondgang 
houden en bezoeken dan ook nieuwe bewoners 
en de mensen die nog geen lid zijn. 
Zo hopen wij toch nog aan goed aantal leden te 
komen zodat wij met z'n allen onze dierenweide 
goed kunnen onderhouden. 
En om die dierenweide goed te kunnen 
onderhouden hebben we niet alleen geld nodig 
maar ook vrijwilligers. En daar zijn wij ook al een 
tijdje naar op zoek. Er had zich wel iemand 
aangemeld, maar door te drukke werkzaamheden 
was hij genoodzaakt te stoppen. Dat is natuurlijk 
erg jammer, maar wij respecteren zijn reden om 
te stoppen. 
Dat  betekent voor de werkgroep van de 
dierenweide dat wij op zoek zijn naar een 
vrijwilliger of meerdere die vier uur per week 
mee wil(len) helpen met het verzorgen van de 
dieren. Wij hopen dat we daar vrijwilligers voor 
kunnen vinden. Als U nog wat tijd over hebt en 
ons graag mee wilt helpen meld U aan bij 
Monique van Daal, tel:0485-478558. 
 
Hemelvaarttoernooi Ajola 
Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging Ajola 
weer een Hemelvaartstoernooi. Het toernooi 
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vindt plaats op sportpark ‘Peelvreugd’ op 
donderdag 9 mei aanstaande van 10.30 tot 16.00 
uur. Dit toernooi is bedoeld voor iedereen vanaf 
16 jaar die zin heeft in een gezellige en sportieve 
dag. Je hoeft niet te kunnen korfballen en je 
hoeft geen rokje aan, dus ook mannen zijn weer 
van harte welkom. Inschrijfgeld per team 
bedraagt € 10,-. Hopelijk zal het sportpark weer 
zonovergoten zijn, zodat we veel deelnemers 
mogen verwelkomen.  
Heb je je nog niet opgegeven, maar heb je wel 
zin in een potje korfbal, zoek dan een team bij 
elkaar of geef je individueel op. Opgeven kan via 
ajola@live.nl, vermeld daarbij de naam van het 
team, de kleur shirts en namen van de spelers. 
 
Bestemmingsplan buitengebied St. Anthonis 
Hierna wordt wat dieper op dit onderwerp 
ingegaan (de onderstaande tekst komt van 
www.sintanthonis.nl)  
 
Inhoud bestemmingsplan 
Het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied Sint 
Anthonis” vervangt het huidige bestemmingsplan 
“Buitengebied 2000” en enkele postzegelplannen 
in het buitengebied. Dit nieuwe bestemmingsplan 
is consoliderend van aard. Dit betekent dat het 
plan als doel heeft om de bestaande vergunde 
situatie opnieuw vast te leggen. Er worden in het 
plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Kleine correcties die in het kader van 
een ‘goede ruimtelijke ordening’ kunnen worden 
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meegenomen en die geen nader onderzoek 
vereisen, zijn meegenomen. Uiteraard worden 
ontwikkelingen waarvoor reeds planologische 
procedures zijn doorlopen, zoals vergunde 
bouwblokvergrotingen, wel in het nieuwe 
bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast zullen 
de planregels enige flexibiliteit in bouw- en 
gebruiksmogelijkheden geven. 
 
Reageren op het ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan inclusief alle 
bijlagen ligt met ingang van 29 maart 2013 voor 
de duur van zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het 
ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op 
www.sintanthonis.nl onder het kopje 
bekendmakingen/ruimtelijke ordening. Ook kunt 
u het ontwerpbestemmingsplan raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Gedurende bovengenoemde termijn kan tot en 
met 9 mei 2013 door een ieder een schriftelijke 
dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden 
gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad.  
 
Bezoeklandhorst.nl 
Sinds kort is er een nieuwe website in de lucht.  
Dit initiatief komt van enkele lokale ondernemers 
die met de website www.bezoeklandhorst.nl nog 
meer aandacht willen schenken aan lokale 
organisaties en ondernemers. Ook Vereniging 
Peelbelang Landhorst heeft er voor gekozen om 
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hier aandacht aan te besteden. Op dit moment 
wordt de pagina www.bezoeklandhorst.nl nog 
doorverwezen naar een website waar informatie 
over zowel Wanroij als Landhorst te vinden is. 
Wanneer er voldoende verenigingen en 
organisaties vanuit Landhorst zich aanmelden 
krijgt Landhorst haar eigen website.  
 
Koninginnedag 2013  
Oranje Games en Pleinfeest! 
Het belooft een unieke Koninginnedag te worden, 
dinsdag 30 april a.s. Op 28 januari maakte 
Koningin Beatrix namelijk bekend op deze dag 
haar ambt over te dragen aan Kroonprins Willem-
Alexander. Op 30 april zal in Amsterdam de Prins 
van Oranje dan ook ingehuldigd worden als onze 
nieuwe vorst. 
Bij een bijzondere dag hoort uiteraard ook een 
bijzonder programma. Er is voor gekozen om 
jong én oud, Wanroij én Landhorst gezamenlijk 
een groot feest te laten vieren op het vernieuwde 
Giesenplein in Wanroij, met attracties, optredens 
en uiteraard de welbekende ‘Oranje Games’. 
 
Groot pleinfeest met allerlei attracties 
Een nostalgische draaimolen, luchtkussens en 
nog veel meer spellen en activiteiten zullen op 30 
april opgesteld worden op het Giesenplein. 
Daarnaast zal er de mogelijkheid zijn om de 
gebeurtenissen in Amsterdam rechtstreeks te 
volgen. Op de welbekende kiosk zullen 
Muziekvereniging ‘St. Jan’ en Fanfare Landhorst 
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plaatsnemen voor een optreden, terwijl er voor 
de kinderen een ballonnenwedstrijd wordt 
georganiseerd. Dit alles uiteraard aangevuld met 
een gezellig, groot terras. Met een afwisselend 
programma voor jong en oud belooft het een 
ouderwets gezellige dag te worden. Meer 
informatie en het volledige programma volgen 
binnenkort in het Wanroijs Nieuws of kijk op 
www.wac.nu! 
 
‘Oranje Games’: durf jij de strijd aan? 
Met onder andere de ‘Mega Balls Wipe Out’ zorgt 
het WAC ook dit jaar samen met Stichting JOE en 
‘De Raggebende’ voor een boel spektakel, deze 
keer op en rond het Giesenplein. Wie neemt de 
wisselbeker over van ‘Witte Gei’t’ uit Landhorst? 
Of zou het ze lukken om voor de derde keer op 
rij te winnen en dus de beker voorgoed in hun 
bezit te krijgen? Durf jij de strijd aan? Doe dan 
mee! 
Alle jongens en meisjes uit Wanroij en Landhorst 
vanaf groep 8 t/m 16 jaar kunnen deze dag weer 
de strijd met elkaar aanbinden. Dus zit je in 
groep 8, dan mag je ook meedoen! Vorm een 
groepje van 5 tot 8 personen (jongens, meiden of 
gemengd), maak 1 persoon captain en geef je 
op! Dit kan tot en met 15 april per e-mail 
op oranjegames@wac.nu. Vermeld hierbij de 
naam van het team, de captain, een 
telefoonnummer en natuurlijk de namen van de 
teamleden. De ‘Oranje Games’ starten om 10.00 
uur en duren tot ongeveer 13.00 uur. 


