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Voorwoord

We hebben de zomer weer achter ons gelaten en een drukke
herfst is begonnen. Veel vergaderingen en bijeenkomsten staan
gepland. Maar eerst gaan we in Landhorst kermis vieren.
Daarna ontvangt u enkele uitnodigingen om mee te praten of
geïnformeerd te worden over een aantal zaken die de inwoners
van Landhorst aangaan. Hierover kunt u meer lezen in deze
Nieuwsbrief.

Verenigingenavond

Afgelopen jaren werden alle organisaties uit Landhorst
uitgenodigd voor de verenigingenavond. Tijdens deze avonden
kwamen allerlei onderwerpen aan bod die hen aangingen
verder werden deze bijeenkomsten ook gebruikt om informatie
uit te wisselen.
Sinds afgelopen jaar is het doel van de Verenigingenavond
uitgebreid. Door de Krimp en door de bezuinigingen door de
overheden afgekondigd, zijn er nieuwe uitdagingen die op ons
afkomen. Hebben we de afgelopen decennia ons vooral ingezet
om een aantal voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid
op te zetten, nu is het steeds meer zaak om te bekijken welke
voorzieningen onmisbaar zijn voor de instandhouding van de
leefbaarheid in Landhorst. Naast de aangekondigde sluiting van
basisschool De Vlieger is het stichtingsbestuur van De Stek
geconfronteerd met een flinke achteruitgang in het gebruik van
ons dorpshuis. Het gevolg hiervan is dat de huuropbrengsten
afnemen waardoor het steeds moeilijker wordt om zwarte
cijfers te blijven schrijven. Verder is het onduidelijk hoe lang de
kerk in Landhorst nog open blijft.
Deze ontwikkelingen, samen met het dalende aantal jeugdleden
bij de diverse Landhorstse (sport-)verenigingen, vragen om na
te denken hoe we als leefgemeenschap hier mee om willen
gaan. Deze onderwerpen worden voortaan ook tijdens de
verenigingenavond besproken. Op deze manier bundelen we de
krachten, ideeën en kennis van de diverse besturen en
vrijwilligers en hopen we de juiste antwoorden te kunnen geven
op de genoemde uitdagingen die op ons afkomen. Hierbij
worden de besturen van verenigingen, stichtingen en
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organisaties uit Landhorst uitgenodigd voor de volgende
verenigingenavond. Deze vindt plaats op woensdagavond 14
oktober 2015 in De Stek en begint om 20:00 uur.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Landhorst
(KORL)
Met de door de inwoners van Landhorst ingebrachte ideeën zijn
afgelopen maanden de leden van de werkgroep een aantal
keren met elkaar in overleg geweest. De gemeente heeft van
op basis van alles dat ingebracht is 4 alternatieven ontwikkeld
waaruit Landhorst een keuze mag maken. Met deze
alternatieven kan een keuze gemaakt worden hoe
ontkoppeling, alternatieve snelheidsremmende maatregelen en
groenvakken er concreet uit komen te zien en waar ze komen.
Tijdens de bijeenkomst van 18 november 2015 worden deze
alternatieven aan u voorgelegd.

Onderdeel van de KORL is van begin aan geweest het realiseren
van een Groene Poort en een voorstel voor het herinrichten van
het pleintje voor de kerk. Deze onderwerpen zijn in het bestuur
van VPL intensief besproken. Het bestuur is tot de conclusie
gekomen dat het project een intensieve voorbereiding nodig
heeft. Dit betreft niet alleen de feitelijke invulling van de
Groene Poort en pleintje maar zeker ook het vergunningstraject
en begrotingen. Om dit op een goede manier te organiseren
heeft het bestuur de hulp ingeroepen van de HAS. In het kader
van een afstudeer opdracht hebben 2 studenten er voor
gekozen deze opdracht uit te voeren. Deze studenten stellen
zich in deze Nieuwsbrief aan u voor. Hun opdracht is begonnen
op 2 september 2015 en duurt tot en met 5 februari 2016.
Het bestuur van VPL vindt het belangrijk dat deze projecten
goed uitgevoerd worden. Deze gedegen voorbereiding kost tijd.
Zoals het er nu uitziet zal in het voorjaar van 2016 begonnen
worden met de werkzaamheden.
De leden van de werkgroep KORL nodigen u van harte uit om
op 18 november kennis te komen nemen van de alternatieven.
Als u naar deze avond komt kunt u uw voorkeur aangeven.
Ook zal op deze avond door de studentes van de HAS een
presentatie gegeven worden over het project Groene Poort.
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Duitse BBQ op zondag 4 oktober 2015

Dit jaar zal de 52e kermis van Landhorst, georganiseerd door
VPL, worden gehouden van vrijdag 2 tot en met maandag 5
oktober. Iedereen is welkom om op zondag 4 oktober te
genieten van de ‘apres ski’ middag met DJ Bacchie en
Duits getinte BBQ (Bratwurst, Sauerkraut, Frikadellen,
Kartoffelsalat, etc.) in de feesttent.
Deze BBQ is voor jong en oud en begint om 15.00 uur (tot
19.00 uur). Gebruik maken van de heerlijke BBQ (incl. entree
tent middag en avond) kost slechts € 15,- voor volwassenen
(p.p.). Kinderen van t/m 16 jaar betalen maar € 10,- en
kinderen t/m 4 jaar mogen gratis gebruik maken van de BBQ.
Kaarten zijn vanaf 15 september t/m 2 oktober verkrijgbaar
bij: Piet-Hein in Café Partycentrum “Buitenlust”

- samen sterk -

LANDHORST
vroeger, nu en in de toekomst

Beste bewoners,
Wij zijn Laura en Lotte en we zouden ons graag voor willen
stellen aan u. Wij zijn via HAS hogeschool gevraagd door
Vereniging Peelbelang Landhorst mee te denken aan
mogelijkheden voor recreatie en het verbeteren van de
leefomgeving in Landhorst.
Wie zijn wij?
Laura is geboren en getogen in Ottersum. Dit is een klein dorp
bij Gennep. Ik ben vier jaar geleden begonnen met de opleiding
Landscape Design in Den Bosch. Tijdens mijn opleiding heb ik
me bezig gehouden met onderzoeken en analyseren van
verschillende landschappen om aan de hand daarvan passende
ontwerpen te maken. Deze ontwerpen varieerden van een
picknickplek tot aan een stedenbouwkundigplan.
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Lotte is geboren in Den Bosch en opgegroeid in het dorp SintMichielsgestel. Ook ik ben vier jaar geleden begonnen aan de
HAS Hogeschool in Den Bosch. Ik doe de opleiding Stad en
Streekontwikkeling en tijdens mijn opleiding zijn we met veel
uiteenlopende projecten bezig geweest. Van bedrijfsplannen
voor agrarische bedrijven tot aan leefbaarheidonderzoeken en
marketing & communicatie.
Onze opdracht
Vereniging Peelbelang Landhorst heeft de HAS benaderd om
mee te denken aan de al bestaande ideeën van een ‘groene
poort’ nabij de Staatsbossen en het verbeteren van het
kerkplein. Het is de bedoeling dat er begin februari een plan ligt
met verschillende mogelijkheden die in beeld zijn gebracht. Op
dit moment zijn wij druk bezig met oriëntatie en onderzoek van
Landhorst en omgeving. Wanneer wij enkele ideeën hebben
uitgewerkt willen we deze graag aan u presenteren om u bij dit
project te betrekken.
Zoals hierboven al aangegeven is de titel van onze opdracht:
- samen sterk - Landhorst. Onder deze titel zullen wij u
informeren over het project, we zullen aankondigingen
doorgeven via de post of posters in het dorp. Daarnaast is er
een facebookpagina die u kunt liken en volgen, zodat u nog
meer betrokken bent binnen het project.

Rabobank Clubkascampagne GUDP

Met de Rabobank Clubkas Campagne wordt voortaan het
verenigingsleven in hun activiteiten ondersteund. Alle
verenigingen en stichtingen die bankieren bij het Land van
Cuijk & Maasduinen en voldoen aan de criteria, kunnen
meedingen naar een bijdrage. Door middel van stemmen
bepalen leden (natuurlijke personen) van Rabobank Land van
Cuijk & Maasduinen waar een gedeelte van de winst naar toe
gaat! Dit jaar is er een bedrag van € 135.000,- te verdelen.
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Uit Landhorst zijn Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst en
stichting Geluiden uit de Peel er in geslaagd hun inschrijving
voor de Rabobank Clubkascampagne goedgekeurd te krijgen.
De komende tijd zal volop in de diverse bladen bekendheid
gegeven worden aan deze actie en op welke manier stemmen
uitgebracht kunnen worden. Omdat we graag zien dat beide
deelnemers zoveel mogelijk stemmen krijgen, willen we u toch
alvast uitleggen hoe dit in zijn werk gaat. Rabobank Land van
Cuijk & Maasduinen heeft ruim 27.000 leden. Ieder lid van
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen krijgt 5 stemmen om
te verdelen. Elke stem is geld waard. Elk lid kan maximaal twee
stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitbrengen. De
waarde van een stem is pas achteraf bekend. Het is dan ook in
het belang van de vereniging/stichting om zoveel mogelijk
stemmen te werven.
Klanten die voor 1 september 2015 lid zijn van Rabobank Land
van Cuijk & Maasduinen mogen hun stem uitbrengen op hun
favoriete vereniging(en)/stichting(en). Leden van Rabobank
Land van Cuijk & Maasduinen ontvangen voor de stemperiode
per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. De
stemmen kunnen uitgebracht worden op de website van de
Rabobank in de periode van 3 november tot en met 16
november 2015.
Mocht u in de gelegenheid zijn om een stem uit te brengen dan
is het goed om te weten waar onze verenigingen het geld aan
uit willen geven. Fanfare en Slagwerkgroep wil het geld
besteden aan de opleidingskosten voor de jeugd. Stichting
Geluiden uit de Peel gaat het geld besteden voor de aanschaf
van (decor-)materialen ten behoeve van hun eerstvolgende
uitvoering.
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Kermis Landhorst.

De kermis in Landhorst wordt dit jaar voor de 52e keer
gehouden. Ook dit jaar heeft de organisatie in samenwerking
met Piet-Hein Swinkels en kermisexploitant Verstappen 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.

Openingstijden kermis:

 2 oktober : 19.00 uur opening door Fanfare en
Slagwerkgroep Landhorst
 3 oktober : vanaf 14.00 uur
 4 oktober : vanaf 14.00 uur
 5 oktober : vanaf 16.00 uur
 6 oktober : Café Buitenlust Afterparty

Programma Feesttent:

Ook dit jaar staat er een feesttent bij Café Partycentrum
“Buitenlust”.
Het programma in de tent:
 Vrijdag 2 oktober: tent open vanaf 21.00 uur, Time
Machine Music & Entertainment met DJ Alive &
Showtime Live, voorverkoop €10, aan de kassa € 13
 Zaterdag 3 oktober: tent open vanaf 21.00 uur, Proost!
Top Coverband
 Zondag 4 oktober: tent open vanaf 14.00 uur, vanaf 15.00
uur Apres Ski middag met Duitse getinte BBQ voor de
hele familie. Met DJ Tim Little & Apres Ski DJ Bacchie
en aansluitend om 19.00 uur EightBall Boppers.
 Maandag 5 oktober : tent open vanaf 21.00 uur,
voorprogramma: Alice Dee en aansluitend Plork en de
aannemers, zie voor voorkoop de website
www.kermislandhorst.nl
 Dinsdag 6 oktober: Café Buitenlust Afterparty
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Kerstmarkt in Landhorst

Na succesvolle ervaring ook dit jaar weer een kerstmarkt in
Landhorst.
We hebben ontzettend veel enthousiaste reacties mogen
ontvangen. Vandaar dat we ook dit jaar weer een kerstmarkt
gaan organiseren. Op zaterdag 12 december zal deze
plaatsvinden in Café zaal Buitenlust in Landhorst. We hebben
de locatie aangepast, zodat iedereen kan genieten van de sfeer
en er mogelijkheden zijn om rustig te zitten met een kopje
koffie.
Het kerstevenement duurt van 15.00 tot 21.00 uur. Diverse
standhouders van vorig jaar hebben zich inmiddels al
opgegeven. Nu zijn we nog op zoek naar mensen die ook graag
een kraampje willen vertegenwoordigen. Dit mogen zowel
bedrijven, verenigen, maar ook individuen zijn, die hun
spulletjes te koop aan willen bieden. Alle creatieve ideeën zijn
van harte welkom!
De kosten voor een kraampje zijn €10,00. De opbrengst
voor de entree, de kramen & de verkoop van de
kerstbomen gaat dit jaar naar Stichting de Opkikker.
Heeft u interesse of vragen, laat het ons weten per mail of
telefoon, aan Carla van der Zwan.
E-mail: carla.nico@home.nl
Telefoon: 06-12243088 of 0485-478711
Op naar wederom een gezellige kerstmarkt!
Groetjes,
Ans de Wit, Carla van der Zwan & Mieke van Dommelen
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