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Voorwoord
Aan het einde van het jaar is het meer dan een goede
gewoonte even stil te staan bij het afgelopen jaar. Met
2013 sluiten we een jaar af dat voor velen een
bewogen jaar is geworden.
Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wenst
u en allen die u dierbaar zijn, fijne kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2014!

Kerstconcert
Tweede Kerstdag, donderdag 26 december a.s., zal in
gemeenschapshuis “De Stek“ in Landhorst wederom het
jaarlijkse kerstconcert plaatsvinden. Zoals andere jaren
wordt dit georganiseerd door Fanfare en Slagwerkgroep
Landhorst en Gemengd koor “Jubilate”. De toegang is
gratis en de zaal zal rond 10.00 uur open gaan. Om
10.30 uur zal het concert beginnen en de verwachting
is dat we uiterlijk om 13.00 uur afsluiten. Halverwege
zal een korte pauze worden gehouden. Naast de
fanfare, de slagwerkgroep en het gemengd koor zullen
ook de leerlingen van de blaasopleiding en de
blokfluitleerlingen een optreden verzorgen. Namens alle
deelnemers en de vele vrijwilligers die achter de
schermen actief zijn, nodigen wij u van harte uit voor
het bijwonen van dit kerstconcert.

Kermis

Dankzij de organisatie van de werkgroep kermis van
Vereniging Peelbelang Landhorst, samen met
vrijwilligers, café-partycentrum Buitenlust en
kermisexploitant familie Elzinga, kan Landhorst trots
terugkijken op een geslaagde jubileumkermis. Dit jaar
werd de 50e kermis georganiseerd. De weergoden
waren ons meer dan gunstig gezind, waardoor het een
prachtig weekend werd. Naast de vele attracties die op
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de kermis stonden was er ook een uitgebreid
programma in de feesttent bij Piet-Hein. Ruim 250
mensen schoven aan bij een erg goed verzorgde brunch
op de zondagmiddag. En wie herinnert zich niet het
krattenstapelspel waar deelnemers in staat waren om
tot grote hoogte te komen. Maar ook de liefhebbers van
muziek konden met volle teugen genieten. Al met al
kunnen we terugkijken op een erg geslaagde
jubileumkermis.

Bomen Kerkstraat
Zoals u ongetwijfeld nog weet is er een inventarisatie
gehouden hoe inwoners van Landhorst denken over de
bomen in de Kerkstraat. Er kon gereageerd worden aan
de hand van een impressie op basis van een bewerkte
foto. Na een overleg tussen het bestuur van Vereniging
Peelbelang Landhorst en wethouder Bollen is een
ambtelijk voorstel opgesteld. Aan de hand van dit
voorstel heeft het college van b&w besloten dat er
gewerkt kan worden aan het projectplan om te komen
tot een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte van
Landhorst. In januari 2014 start het eerste overleg
tussen het bestuur van VPL en de gemeente. Als er
meer duidelijk is wordt dit bekend gemaakt.

Kerstlichtjeswandeling in Landhorst
Wilt u na de kerstdagen ook lekker ‘uitwaaien’? Loop
dan op zaterdag 28 december 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 hebben enkele honderden
mensen op de been gebracht die allen na afloop van de
wandeling zich bij De Stek tegoed konden doen aan
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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.

Nieuwjaarontmoeting 2014

De organisatie is ondertussen begonnen met de
voorbereidingen van de Nieuwjaarontmoeting die op
zondag 5 januari 2014 gehouden wordt. De afgelopen
jaren is gekozen voor een andere opzet dan voorheen.
Hierdoor ontstaat er een erg gevarieerd programma
met informatie, amusement en interessante interviews
met diverse (ex-)inwoners van Landhorst die in 2013
een bijzondere prestatie geleverd hebben of Landhorst
op een andere manier op de kaart gezet hebben. De
Nieuwjaarontmoeting wordt gehouden in “De Stek” en
begint om 11:00 uur. Hieronder staan de deelnemers:
- De groep fietsers die de ultieme uitdaging met de
naam “La Marmotte” volbracht hebben. Hiervan
zullen ook enkele filmpjes getoond worden.
- De jeugd kampioenteams van Menos.
- Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst
- Stichting LOL
- Aankondiging gezamenlijk collecte in Landhorst
- Merlet goes Inda/Nepal
- Deelnemers aan de fietstocht Alpe d’HuZes
- Toneelvereniging Spelenderwijs
- Carnavalsvereniging De Peelleuters
- Het nieuwe popkoor ZIP
- Martin Rijkers over zijn deelname aan het RTL
programma “Dit was het nieuws”
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Naar verwachting zal deze middag tot ongeveer 14:00
uur duren. We hopen op uw aanwezigheid tijdens deze
gezellige bijeenkomst waar u volop in de gelegenheid
bent om de beste wensen voor 2014 met elkaar uit te
wisselen.

Gezamenlijke collecte in Landhorst
Na een oproep via de Nieuwsbrief van VPL is een
werkgroep begonnen met het onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om te komen tot een
gezamenlijke collecte in Landhorst. Hieronder staat
meer informatie hierover. Ook zal tijdens de
Nieuwjaarontmoeting op zondag 5 januari 2014 dit
initiatief nader uitgelegd worden.
Eerste publicatie
NIEUW INITIATIEF!!!
EEN GEZAMELIJKE COLLECTE IN LANDHORST

Welke naam krijgt dit initiatief?
DE WEEK VAN DE GOEDE DOELEN!

Wie doen er mee?
Alle landelijke collectes waarvoor de afgelopen jaren in Landhorst
is gecollecteerd!

Wanneer?
De collecteweek is vastgesteld van 14 tot met 20 april 2014.
Gemeente Sint Anthonis heeft hiervoor een vergunning verleend.

Wat houdt dit in?
Er wordt voortaan 1x gecollecteerd voor alle landelijke doelen
tegelijk in plaats van 8 maal.

Aanleiding
- Het wordt steeds moeilijker voor de organisaties en
verenigingen, die dit regelen om collectanten te vinden, naast al
het andere vrijwilligerswerk binnen de verenigingen.
- De dreiging daardoor dat goede doelen geen bijdrage meer
krijgen.
- Ergernis over de vele deur tot deur acties.

Voordelen
- We komen nu maar 1 keer aan uw deur in plaats van 8 keer.
- Alle landelijke collectes waarvoor in Landhorst werd
gecollecteerd blijven gewaarborgd.
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- De deelname is veel groter, door de manier waarop het
georganiseerd gaat worden.
- Mensen zijn bewuster met de goede doelen bezig.

Wie doen er niet mee?
Acties vanuit de Basisschool, loterijen, en verkoopacties van
Landhorstse Verenigingen blijven hun eigen acties enthousiast
voortzetten. Deze kunt u dus zoals voorheen gewoon aan uw deur
verwachten.

Van wie komt dit initiatief?
Er kwamen geluiden vanuit de organisaties en verenigingen, dat
men steeds meer moeite kreeg om vrijwilligers hiervoor te vinden.
Van daaruit heeft VPL dit initiatief genomen. Zij zien als
belangrijkste reden de continuïteit van de collectes. In de ons
omliggende dorpen zoals Sint Anthonis, Overloon en Haps is al
eerder een dergelijk initiatief genomen. De ervaring uit deze dorpen
hierover zijn zeer positief. De komende tijd ontvangen inwoners
van Landhorst meer informatie.

Deelparochie H. Paulus
Onze deelparochie H. Paulus heeft een roerig jaar gekend en
ook de toekomst is onzeker. Maar we hebben de mogelijkheid
gegrepen om de komende jaren te bewijzen dat onze
deelparochie levensvatbaar is. Dit komt onder andere tot uiting
door het opstarten van regelmatig gezamenlijk koffie drinken,
na de viering. Wanneer dit is, staat vermeld in het Wanroijs
Nieuws. Dit initiatief wordt gewaardeerd en als mensen dan
gezellig met een bekertje koffie in de hand zitten te praten met
buren, dorpsgenoten of de voorganger van die dag, besef je
hoe belangrijk de kerk is, ook op sociaal terrein.
Zeven tieners zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het
H. Vormsel, wat op zo. 9 februari door bisschop Mutsaerts
toegediend gaat worden. Zij krijgen inzicht in kerkelijke
tradities door als misdienaar te fungeren. Recent hebben zij de
Sint Jan in den Bosch bezocht en ze hebben producten gemaakt
en verkocht ter ondersteuning van een project voor Chileense
straatkinderen. Ook hiermee wordt het sociale denken
gevormd. Alles is inmiddels verkocht maar de manden voor
blikken voedsel voor de voedselbank Land van Cuijk staan nog
steeds in de kerk en u wordt van harte uitgenodigd om dit
initiatief te ondersteunen.
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Verder zijn we heel blij dat er massaal gehoor gegeven is aan
de oproep aan kinderen om een bijdrage te leveren voor de
herdertjesviering. Dus kom zelf kijken en u zult zien hoeveel
vertellend, musicerend en zingend talent ons dorp kent! De
viering is op eerste kerstdag en begint om 8.30 uur, u bent van
harte welkom. Ook hebben we dit jaar een viering op
Kerstavond, Tweede Kerstdag en Oudejaarsavond.
Rest ons u allen fijne feestdagen te wensen en een gelukkig
nieuwjaar, met oog voor elkaar.

Presentatie Geluiden uit de Peel
Geluiden uit de Peel heeft zondag 10 november van zich laten
horen. De eerste kennismaking met het publiek om iedereen
enthousiast te maken is een groot succes geweest. Al vroeg in
de ochtend verzamelde zich het publiek dat nieuwsgierig was
naar Stichting Geluiden uit de Peel. Er werd verteld wat de
stichting doet en wil bereiken. Maar dat was nog niet alles.
Enkele scenes uit deze muzikale theaterproductie werden
opgevoerd op het korfbalveld aan de geïnteresseerden. Aan het
publiek, wat in de buitenlucht zat, was goed af te lezen dat ze
zaten te genieten. Dat bleek ook uit de opgaves om als
vrijwilliger mee te helpen. Niet alleen om te helpen met de
voorbereidingen maar ook tijdens de optredens en ook als
muzikant, dans, acteur of als zanger. Al met al was het een
zeer geslaagde zondagochtend. Maar we zijn er nog niet. We
zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Om te
helpen met de voorbereidingen. Mensen die graag een keer
mee willen doen als acteur of als muzikant. Of willen zingen of
dansen in de muzikale theaterproductie die in 2015 plaats gaat
vinden in Landhorst. Het bestuur is al een hele tijd druk bezig
met het organiseren hiervan maar heeft daarbij uw hulp nodig.
Ze willen het een productie laten worden om nooit meer te
vergeten en waarover nog jaren wordt gesproken.

Toneelvereniging ‘Spelenderwijs’
De leden van de toneelvereniging zijn op dit moment hard aan
het werk om hun opvoering van het stuk ‘Ach, een pondje meer
of minder’ te perfectioneren. Regisseur Harry Jacobs is ervan
overtuigd dat dit stuk, geschreven door Rien Bakker, garant
staat voor een avondje lekker ontspannen. Tijdens de
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Nieuwjaarontmoeting op zondag 5 januari 2014 zullen enkele
scenes gespeeld worden zodat het publiek een tipje van de
sluier opgelicht ziet worden. Ook dit jaar wordt er voorafgaand
aan een uitvoering het ondertussen vertrouwde theaterdiner
gehouden. U kunt daarvoor nu al plaatsen reserveren bij
Martha Willems (0485-478304). Kortom, reserveer een van de
volgende data in uw agenda: zondag 30 maart, zaterdag 5 april
of zondag 6 april (tevens theaterdiner). Alle uitvoeringen
starten om 20.00 uur.

Verenigingenavond
Op 20 november organiseerde Vereniging Peelbelang Landhorst
weer de jaarlijkse verenigingenavond. Naast een aantal
actualiteiten werd deze avond uitgebreid stil gestaan bij de
ontwikkelingen op het gebied van het subsidiebeleid van onze
gemeente. Dit nieuwe subsidiebeleid gaat vanaf 2015 gelden.
De komende tijd zal duidelijk worden hoe dit precies gaat
uitpakken. De presentatie die die avond over de
beleidswijzigingen gegeven is kunt u downloaden van
www.peelbelang.nl/werkgroep-verenigingenavond.

Buurten met boeren en buitenlui
Afgelopen periode zijn een aantal Landhorstenaren voor de
camera geïnterviewd. Dit gebeurde voor het project ‘Buurten
met boeren en buitenlui’ in opdracht van de organisatie Erfgoed
Brabant. Een korte uitleg over Erfgoed Brabant: Erfgoed
Brabant spant zich in voor het behoud en creatief benutten van
het Brabants cultureel erfgoed. Als haar taak beschouwt
Erfgoed Brabant het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder
een groot publiek, het verzorgen van en adviseren over
erfgoededucatie en het ondersteunen van erfgoedinstellingen
bij het beheer van hun erfgoed. Voor Landhorstenaren die
geïnteresseerd zijn in een aantal terugblikken, actualiteiten en
een blik in de toekomst van Landhorst verwijzen we graag naar
het resultaat van dit project. Dit is een digitaal document dat
bestaat uit tekst, foto’s en gefilmde interviews. Meer hierover
kunt u vinden op: www.bebsite.nu Als u het digitale document
(een zogenaamd e-book) wilt downloaden dan kan dat op het
volgende internetadres:
www.bebsite.nu/ebooks/beb-buuten.pdf
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