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Kermisbrunch

2013 zal de geschiedenisboeken in gaan als het jaar waarin de
50e kermis van Landhorst, georganiseerd door VPL,
gehouden wordt. Op dit moment vinden de voorbereidingen
plaats om van deze kermis een gedenkwaardige te maken. Om
de kermis extra feestelijk te maken, is er voor gekozen om op
zondag 6 oktober 2013 een feestelijke kermisbrunch te houden
in de kermistent. Deze brunch is bedoeld voor jong en oud.
Maar omdat het aantal plaatsen beperkt is (er is ruimte voor
ongeveer 250 personen) heeft de organisatie er voor gekozen
om te werken met voorverkoop van kaartjes.
De kaartjes voor de brunch kosten € 10,- per persoon.
Kinderen tot en met groep 8 basisonderwijs betalen € 5,-.
Kinderen t/m 3 jaar mogen gratis gebruik maken van de
brunch. Kaarten zijn vanaf 11 september t/m 3 oktober
verkrijgbaar bij:
• Piet-Hein in Café Partycentrum “Buitenlust”
• Ontmoetingsruimte in de Kievitshof: 10:00-12:00 uur
maandag t/m vrijdag (Nel Nap)

Bomen Kerkstraat

De bewoners van de Kerkstraat ondervinden al jaren overlast
van de eikenbomen. Deze overlast bestaat uit het erg laat
vallen van het vele blad, verdrogen van de tuinen en het door
de wortels vervormen van de molgoot.
Na diverse oproepen door de bewoners van de Kerkstraat aan
gemeente, politiek en Vereniging Peelbelang Landhorst om hier
iets aan te doen lijkt het er op dat we afgelopen voorjaar een
stap hebben kunnen zetten om dit probleem op te lossen.
Hoewel er volop begrip is van het gemeentebestuur voor de
overlast die door de omwonenden ervaren wordt, zijn deze
bomen ook beeldbepalend voor de Kerkstraat en de kom van
Landhorst. Daarnaast kent de gemeente een groenbeleid waar
ze zich aan houden moet. Onderdeel van de Dorpsvisie
Landhorst is dat inwoners van Landhorst meedenken over hun
eigen woonomgeving. Daarom is in overleg met het wethouder
Bollen het volgende afgesproken. Op een poster die met deze
Nieuwsbrief verspreid wordt kan iedereen zelf beoordelen hoe
de Kerkstraat er (ongeveer) uit zou zien als de eikenbomen
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vervangen worden door andere bomen. Alle inwoners van
Landhorst hebben de gelegenheid om hun mening te geven
over het vervangen van deze bomen. U kunt uw mening
kenbaar maken door iemand van het bestuur aan te spreken of
via e-mail (bomen@peelbelang.nl). Uw reacties zijn welkom tot
en met 15 september 2013. Daarna inventariseert het bestuur
van VPL de reacties. In een gesprek met wethouder Bollen
wordt de inventarisatie besproken en worden vervolgstappen
voorbereidt.

Parochiekerk H. Paulus Landhorst

Ongetwijfeld hebt u het afgelopen jaar de berichtgeving
gevolgd over de sluiting van onze kerk. Hiertegen is tijdens
georganiseerde bijeenkomsten en plaatselijke initiatieven hevig
geprotesteerd. En naar nu blijkt met resultaat: onze
parochiekerk mag voorlopig open blijven en krijgt de kans om
haar bestaansrecht te bewijzen aan het Bisdom.
De Beheerscommissie heeft daarop een afvaardiging van alle
vrijwilligers uitgenodigd om te vragen hoe zij deze
ontwikkelingen hebben ervaren en wat hun wensen zijn richting
de toekomst.
Gelukkig gaf iedereen aan met volle inzet door te willen gaan,
ook al hadden de meesten er rekening mee gehouden dat er
per 31 juli geen kerk meer zou zijn in Landhorst. Dit heeft de
Beheerscommissie gesterkt in de overtuiging dat er wel degelijk
mensen zijn die samen met ons de kar willen trekken om het
kerkleven voor de Landhorstse parochianen inhoud te geven.
Het was geweldig om te zien dat de vrijwilligers enthousiast
raakten en met ideeën kwamen om onze kerk levensvatbaar te
houden. Hiervoor hebben wij echter ook uw steun nodig in de
vorm van kerkbezoek, ideeën en financiële hulp want dat zijn
de pijlers waar de komende tijd naar gekeken wordt.
Een van de acties is de brief die alle ouders van schoolgaande
kinderen ontvangen hebben over het tweejaarlijks organiseren
in Landhorst van één H. Communie- en één Vormselgroep,
bestaande uit twee leerjaren. Concreet betekent dit dat bij
voldoende belangstelling komend schooljaar het Vormsel
mogelijk is voor de leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8 en
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het daarop volgende schooljaar de H. Communie voor
leerlingen van groep 4 en 5. We vragen die ouders die nog niet
gereageerd hebben dit alsnog te doen. Gabriëlle Verhoeven is
als contactpersoon graag bereid om meer informatie te
verstrekken of vragen te beantwoorden (tel.nr.: 478423)
U zult regelmatig van ons horen als er nieuwe ontwikkelingen
zijn en we hopen dat u samen met ons blijft werken aan een
nieuwe toekomst voor onze parochiekerk.

Stichting Geluiden uit de Peel laat van zich
horen.

Eind 2011 ontstond in de omgeving van Landhorst het wilde
idee om een muzikale theaterproductie te gaan schrijven. Deze
zou in 2015, tijdens het 70 jarige bestaan van het dorp
Landhorst ergens in de openlucht opgevoerd gaan worden.
Begin 2012 werd hiervoor een mooie samenwerking tussen
Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst, Toneelvereniging
Spelenderwijs en Vereniging Peelbelang Landhorst tot stand
gebracht en hiermee werd het startschot gegeven voor dit
unieke evenement.
Op 2 januari 2013 is Stichting Geluiden uit de Peel officieel
geboren. Het stichtingsbestuur houdt zich bezig met het
organiseren van een grote muzikale theaterproductie. Waarbij
de doelstelling is, om in 2015 een muzikaal theaterstuk op te
voeren in de Peel van Landhorst. Een unieke voorstelling met
als hoofdingrediënten muziek, toneel, dans en zang. Het stuk
zal zich afspelen in de tijd vóór het ontstaan van Landhorst. De
tijd van de Peel met zijn turfstekers, peelreuzen,
moerasgeesten, vuurvliegjes en alle andere romantische en
mysterieuze aspecten van die tijd. Het bestuur is al geruime
tijd bezig met het organiseren van dit grote evenement en
heeft er alle vertrouwen in dat het een nooit te vergeten
productie zal worden. Bent u ook nieuwsgierig of lijkt het u leuk
om als vrijwilliger betrokken te raken bij deze productie, neem
dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt het beste mailen
naar info@geluidenuitdepeel.nl. Meer informatie vindt u op
www.geluidenuitdepeel.nl of like ons op
www.facebook.com/geluidenuitdepeel.
Wij houden U op de hoogte. Bestuur stichting Geluiden uit de
Peel.
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Kermis Landhorst bestaat 50 jaar.

De kermis in Landhorst wordt dit jaar voor de 50e keer
gehouden. Ook dit jaar heeft de organisatie in samenwerking
met Piet-Hein Swinkels en kermisexploitant Fa. Elzinga weer
een mooie kermis gepland. De kermis start dit jaar op
vrijdagavond na de opening door Fanfare en Slagwerkgroep
Landhorst (19.00 uur). Dit jaar kunnen we genieten van de
botsauto’s, een zweefmolen, draaimolen, gokautomaten,
eendjes vangen, oliebollen, viskraam etc. Verder is nog er een
hoogstaande verrassing op zondagmiddag!

Openingstijden kermis:

• 4 oktober : 19.00 uur
opening door Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst
• 5 oktober : vanaf 16.00 uur
• 6 oktober : vanaf 14.30 uur
• 7 oktober : vanaf 16.00 uur
• 8 oktober : géén kermis (café geopend)

Programma Feesttent:

Ook dit jaar staat er een feesttent bij Café Partycentrum
Buitenlust. Het programma in de tent:
• 4 oktober : tent open vanaf 21.00 uur, De jaren ‘90
flashback party met 3FM DJ Paul Rabbering en DJ
Jasper
• 5 oktober : tent open vanaf 21.00 uur, Third Half
• 6 oktober : 13.00 -15.00 familie brunch met
kindermiddag en een optreden van “Dotje en Snotje”;
cup cakes versieren. Om 16.00 uur Free Beer en
aansluitend Empty Field. Deze middag gratis entree.
• 7 oktober : tent open vanaf 21.00 uur, Cold Turkey
• 8 oktober : Café Buitenlust Afterparty

Familie brunch op zondag 6 oktober 2013

Om de 50e kermis extra feestelijk te maken, is iedereen
welkom om op zondag 6 oktober te genieten van de
familie brunch in de feesttent. Deze brunch is voor jong en
oud en begint om 13.00 uur. Gebruik maken van de heerlijke
brunch kost slechts € 10,- voor volwassenen (p.p.). Kinderen
van 4-12 jaar (tot en met groep 8 van de basisschool) betalen
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maar € 5,- en kinderen t/m 3 jaar mogen gratis gebruik maken
van de brunch.
Kaarten zijn vanaf 11 september t/m 3 oktober verkrijgbaar
bij:
• Piet-Hein in Café Partycentrum “Buitenlust”
• Ontmoetingsruimte: 10-12 uur ma t/m vrij (Nel Nap)

Kindermiddag met de 50e kermis

De kindermiddag is dit jaar op zondagmiddag (in plaats van
maandagmiddag). Aansluitend aan de brunch komen “Dotje en
Snotje” (ca. 14.30 uur) de kinderen vermaken met hun
grappen en grollen, ook kun je cupcakes versieren.
Op deze middag kunnen kinderen vanaf 2 jaar t/m groep 8 een
braskaart kopen waarmee ze gratis een aantal attracties
kunnen bezoeken en een versnapering kunnen krijgen (op
zondagmiddag). De braskaarten zullen vrijdagmiddag
voorafgaande aan de kermis aan de kinderen op de basisschool
worden uitgereikt.
Kinderen tot en met groep 8 uit Landhorst die niet in Landhorst
op school zitten kunnen hun kaart ophalen bij Rene Kuunders
(Snavelbiesstraat 24).

Wij wensen jullie een fijne KERMIS!
Radius is op zoek naar Vrijwillige
Buurtbemiddelaars!

Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om conflicten
tussen buren op te lossen. Getrainde vrijwilligers brengen
buren weer met elkaar in gesprek. Ze helpen partijen om het
onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het
conflict te bedenken. Radius is op korte termijn op zoek naar 5
enthousiaste buurtbemiddelaars die het leuk vinden te helpen
bij oplossen van burenruzies in het Land van Cuijk.
Buurtbemiddeling is heel afwisselend en meestal dankbaar
werk. Het kost niet veel tijd, gemiddeld 6 uur per maand. U
hoeft geen bepaalde opleiding te hebben, het belangrijkste is
dat u goed kunt luisteren en niet te snel oordeelt.
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Alle bemiddelaars krijgen een training, hebben met regelmaat
een teamvergadering en maken deel uit van een enthousiast en
deskundig team. De coördinator maakt graag een afspraak met
u voor een oriënterend gesprek.
Kortom:
- kunt u goed luisteren
- heeft u een neutrale en onpartijdige houding
- benadert u mensen op een open en positieve manier
- dringt u uw eigen waarden en normen niet op
- staat u open voor en respecteert mensen uit andere
culturen
- vindt u het interessant om de gecertificeerde training te
volgen?
Neem dan contact op met:
Radius, organisatie voor Welzijn Land van Cuijk
Buurtbemiddeling
Coördinator: Froukje Drent
0485-574440
info@buurtbemiddelinglvc.nl

Uitnodiging Gemeentelijke Ouderendag

De gemeentelijk Ouderendag 2013 zal dit jaar plaatsvinden op
dinsdag 1 oktober in dorpshuis “ ’ t Wapen van Wanroij” te
Wanroij.
Het thema van deze middag is:

“ Veranderingen in de
Oudedagvoorzieningen.”
Dhr. Frank Lamme, regiomanager van Pantein, zal die middag
de actuele informatie nader toelichten.
De middag begint om 13.30-17.00 uur.
Eigen bijdrage €. 5,00 inclusief 2 consumpties.
Verder zal deze middag opgeluisterd worden door mevr.
Mientje Wever. Zij zal haar gedichten ten tonele brengen
afgewisseld met muziek verzorgt door dhr. Karel Thijssen en
Gerrit Broeren.
Het zal weer een informatieve en gezellige middag worden.
Noteer daarom deze dag alvast in uw agenda!!
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Wegwerkzaamheden

Recent is een begonnen met de herbestrating van de ventweg
naast De Quayweg. Tegelijkertijd wordt de waterafvoer van de
ventweg vervangen door een infiltratiegoot. De waterkolken
worden verwijderd en voortaan zal het regenwater via de
infiltratiegoot in de bodem zakken. Het gedeelte van de kruising
met de Schapendreef tot aan het fietspad richting Wanroij
wordt op een zelfde manier aangepast. Ook zal in deze periode
begonnen worden met het herstellen en aanvullen van de
wegkanten naat de Eerste Stichting. Aanwonenden zijn met
brieven geïnformeerd en mochten er vragen zijn dan kan men
daarvoor terecht bij de gemeente of aannemer die deze klus
uitvoert.

Gemeentelijke Dodenherdenking 2013

De Gemeentelijke Dodenherdenking van 2013 werd op verzoek
van de gemeente dit jaar in Landhorst gehouden. In onze
gemeente wordt de dodenherdenking wordt georganiseerd door
het dorp waar deze gehouden wordt, met ondersteuning van de
gemeente. Omdat de organisatie van de dodenherdenking erg
veel werk met zich mee brengt is het bestuur van VPL erg blij
dat bestuur en leden van KBO afdeling Landhorst bereid waren
hier aan mee te werken. Zeker door hun bijdrage is de
Gemeentelijke Dodenherdenking 2013 bijzonder goed geslaagd.
Vele aanwezigen hebben hun lof hierover uitgesproken. De
organisatie kan en mag tevreden zijn met het resultaat. Het
bestuur van VPL wil daarom bestuur en leden van KBO afdeling
Landhorst nogmaals van harte bedanken voor hun bijdrage.

Collectelijst in Landhorst??

Het bestuur van VPL heeft onlangs een verzoek ontvangen of er
een overkoepelend orgaan in Landhorst gevormd zou kunnen
worden om een lijstencollecte te organiseren. Dit is in het
bestuur uitgebreid besproken. Het bestuur van VPL wil iedereen
in de gelegenheid stellen om hierin mee te denken. We roepen
iedereen op die hierin mee wil denken zich voor 1 oktober 2013
te melden via: collectelijst@peelbelang.nl. Te zijner tijd zullen
de opties van dit initiatief met de mensen die interesse getoond
hebben verder besproken worden.
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