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Voorwoord 
Aan het einde van het jaar is het een meer dan goede 
gewoonte even stil te staan bij het afgelopen jaar. 
2015 is in elk geval een jaar geweest waarin weer erg 
veel gebeurd is. We hopen dat 2015 u bracht 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 een gezond en voorspoedig 2016! 
 
Nieuwjaarsontmoeting 
Sinds 1999 wordt de Nieuwjaarsontmoeting gehouden om het 
nieuwe jaar in te luiden. In die jaren is naast de vaste 
deelnemers het programma steeds aantrekkelijk geweest en 
biedt veel afwisseling. De laatste jaren zien we dan ook dat de 
Nieuwjaarsontmoeting goed bezocht wordt en dat de 
aanwezigen het programma waarderen.  
 
Zondag 3 januari 2016 begint de Nieuwjaarsontmoeting om 
11:00 uur en u bent van harte welkom in De Stek. De 
organisatie streeft er naar om het programma rond 13:00 uur 
af te sluiten.  
 
Wat kunt u deze editie verwachten:  

- Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst 
- Een terugblik op de zeer succesvolle muzikale 

theaterproductie “Geluiden uit de Peel” 
- Een verslag van KBO afdeling Landhorst over de 

succesvolle deelname aan de provinciale verkeersquiz 
- Carnavalsvereniging De Peelleuters en Joekskapel Stil ‘s 

die in aanwezigheid van de prinsenparen en Super 
Peelleuter onder andere hun vernieuwde 
carnavalsprogramma toelichten 

- Het Stichtingsbestuur van De Stek wil u graag persoonlijk 
hun nieuwjaarswens overbrengen 

- Het jeugd kampioensteam van MENOS wordt in het 
zonnetje gezet 
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- Toneelvereniging Spelenderwijs presenteert een scene uit 
hun nieuwe uitvoering die in het voorjaar van 2016 gaat 
plaatsvinden.  

- Er wordt iets verteld en beelden vertoont over het nieuwe 
museum gelegen in het MOB-complex aan de 
Boompjesweg 

 
We nodigen u van harte uit om op zondag 3 januari 2016 bij de 
Nieuwjaarsontmoeting aanwezig te zijn. Het programma begint 
om 11:00 en vindt plaats in De Stek. 
 
Graag maakt de organisatie van de gelegenheid gebruik om de 
vele vrijwilligers van de Karekieten van harte te bedanken voor 
het vermaken van de jongste bezoekers van de 
Nieuwjaarsontmoeting en het verzorgen van de hapjes. Helaas 
hebben ze besloten om dat dit jaar niet meer te doen. 
Desondanks zijn ook kinderen van harte welkom op de 
Nieuwjaarsontmoeting 
 
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 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 daling 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. Daarnaast is het onduidelijk hoe 
lang de kerk in Landhorst nog open blijft.  
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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 
organisaties uit Landhorst uitgenodigd voor de volgende 
verenigingenavond. Deze vindt plaats op dinsdagavond 16 
februari 2016 in De Stek en begint om 20:00 uur.  
 
Groene Poort  
Sinds september 2015 zijn 2 studentes van de HAS, Laura 
Olieslager en Lotte Oldenhave, druk bezig om te onderzoeken 
op welke manier de Groene Poort van Landhorst er uit zou 
kunnen gaan zien. Nadat op een tweetal bijeenkomsten de 
inwoners van Landhorst gevraagd zijn om hun ideeën en 
suggesties hebben zij dit uitgewerkt en binnen de werkgroep 
uitgebreid besproken. Op dit moment wordt door hen het 
rapport gemaakt waarin deze ideeën uitgewerkt worden.  
 
Onderdeel van hun opdracht is de eindpresentatie van dit 
onderzoek. We nodigen u allen hierbij van harte uit om op 
dinsdag 26 januari 2016 hierbij aanwezig te zijn. Deze avond 
begint om 20:00 uur en vindt plaats in De Stek.    
 
Carnavalsvereniging “De Peelleuters” 
De jeugdcarnaval, de carnavalszaterdag en de 
carnavalsmaandag, ondergaan een geweldige metamorfose. 
Afgelopen jaar reden we met 5 groepjes achter elkaar, de 
jeugdoptocht door het dorp. Het was een mooi gezicht maar elk 
jaar zien we de groepjes kleiner worden en in aantal, worden 
het er niet meer. Dus aan ons de moeilijke beslissing om een 
mooie traditie te stoppen. Misschien komt er ooit iets voor 
terug maar helaas hebben we voorlopig de laatste jeugdoptocht 
gehad. Hoe gaan we dan verder voor de jeugd.  
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Op maandag komt het blagenbal, van 10.30 tot 13.00 uur, 
kunnen de kinderen hossen, dansen en springen. De zaal is 
open voor, ouders, opa`s, oma`s, buiten dorps, iedereen die 
zin heeft, mag binnen. Natuurlijk ontbreekt de minipronkzitting 
niet op deze morgen en de peelsterretjes zullen er ook zijn. Al 
jaren wordt dit fantastisch geregeld door de karekieten. De 
kleurplaten die ingeleverd zijn, worden beoordeeld door ons 
prinsenpaar. De beste kunstenaars ontvangen hun prijs op het 
blagenbal, natuurlijk sluiten we af met het oplaten van de 
ballonnen. 
 
Maar als jullie denken dat het rustig wordt op de zaterdag, dan 
hebben jullie het mis. Er komt een geheel nieuw evenement, 
een zeepkistenrace. Wat is de bedoeling, iedereen die niet bang 
is aangelegd, gaat van een drie meter hoge schans naar 
beneden. Ze gaan een parcours (bochtje, obstakels, ed.) 
afleggen voor de café. Er wordt ook een kleinere baan 
aangelegd, niet te hoog en rechtuit. Deze is speciaal voor de 
kleinere kinderen, voor de oudere kinderen, jonge oudere en 
ouders met minder lef, zodat iedereen mee kan doen. Je kunt 
je zeepkist heel mooi maken en meedingen naar de 
originaliteitsprijs. Het belooft een heel spektakel te worden, het 
wordt natuurlijk nog leuker als er veel mensen aan mee doen.   
 
Natuurlijk hebben we ook toeschouwers nodig, dus voor een 
goede start van de carnaval, moet je bij de Peelleuters zijn. 
Er zijn nog andere veranderingen, lees de carnavalskrant goed 
door en laat je verrassen op onze carnavalsactiviteiten. 
 
Namens cv “De Peelleuters”, Ronnie van Gils 
 
70e Algemene ledenvergadering VPL 
De 70e ALV wordt gehouden op dinsdag 22 maart 
2016. Noteer deze datum in uw agenda. Enkele weken 
voor deze bijeenkomst ontvangt u zoals gebruikelijk de 
uitnodiging en vergaderstukken in uw brievenbus. 
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Cold war museum in MOB-complex  
Op 26 november 2015 is het Herinneringspark Koude Oorlog 
officieel geopend. Vanaf 28 november 2015 is het 
herinneringspark in de weekenden toegankelijk voor het 
publiek.  
 
Uw bezoek aan het herinneringspark 
Het gehele terrein van het herinneringspark is voorzien van een 
open wifinetwerk. Met een tablet of smartphone heeft u zo 
toegang tot de digitale wandelroute en tijdlijn over de Koude 
Oorlog op deze website. 
 
Tijdens uw wandeling komt u langs diverse loodsen. Bij iedere 
loods staat een jaartal en een QR-code. De jaartallen vindt u 
terug op de homepagina van deze website, coldwar.nl. Via de 
website krijgt u bij ieder jaartal uitleg in tekst, beeld en geluid 
over bijzondere en belangrijke gebeurtenissen. 
 
U kunt de informatie ook snel en eenvoudig bekijken door met 
uw smartphone of tablet de QR-code bij de loodsen in het park 
te scannen. 
 
Heeft u nog geen QR-scanner op uw smartphone of tablet? 
Download deze dan voor Apple iOS of voor Android. 
 
Meer informatie en alle filmpjes zijn ook te bekijken op 
www.coldwar.nl 
 
LOL 
Het bestuur van stichting LOL heeft onlangs een gesprek gehad 
met Mariëlle van der Beele, woonconsulent bij Mooiland.  
Aanleiding was het feit dat het bestuur zich zorgen maakt over 
de leegstand van woningen in de Kievitshof. In het gesprek is 
uitgelegd welke procedure Mooiland hanteert bij de verhuur van 
deze woningen.  
 
Om aanspraak te kunnen maken op een vrijgekomen 
huurwoning zal men geregistreerd moeten zijn bij Mooiland. Dit 
kan via www.mooiland.nl. Op het moment dat er woningen te 
huur aangeboden worden, kan men zich via deze site melden. 

http://www.coldwar.nl/
http://www.mooiland.nl/
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In de praktijk blijkt dat de vrijkomende huurwoningen maar 
een korte periode (enkele dagen) op de site staan. Als er dan 
niet vanuit Landhorst gereageerd wordt, wordt de woning 
verhuurd aan geïnteresseerden uit de regio die zich melden. 
Het bestuur van stichting LOL adviseert geïnteresseerden dan 
ook om zich ruim op tijd te registreren bij Mooiland zodat er 
snel een optie op een vrijkomende huurwoning genomen kan 
worden.  
 
Er is met mw. Van der Beele afgesproken dat vrijkomende 
woningen ook via de site van Vereniging Peelbelang Landhorst 
(www.peelbelang.nl) gemeld worden. 
 
Ontwikkelingen Openbaar vervoer 

 
 
Op 13-12-2015 is de nieuwe dienstregeling van Arriva  gestart , 
die ook voor onze buurtbussen van kracht is.  
 
Er is in deze regio nogal wat veranderd, met het gevolg dat een 
van de bussen van onze vereniging buiten gebruik is gesteld. 
Onze buurtbusvereniging (Buurtbusvereniging Wanroij, Oploo, 
Boxmeer is de volledige naam) beheerde 2 buurtbussen, 
waarvan een met standplaats Wilbertoord en een met 
standplaats Landhorst. De bus van Landhorst, die per 1 januari 
al 11 jaar vanuit Landhorst vertrok, werd met ingang van de 
nieuwe dienstregeling buiten gebruik gesteld. 
Met onze alternatieve en aanvullingen is of kon niets gedaan 
worden. Dus ging onze vereniging vanaf maandag 14-12-2015 
verder met 1 buurtbus.  
 
In verband met de dienstregeling en de wisseling van chauffeur 
werd de 4-uurs-dienst gewijzigd in een 3-uurs-dienst, waardoor 
gelukkig meer chauffeurs hun vrijwilligerswerk kunnen blijven 
uitvoeren. (Allemaal doen ze dit werk graag). Wel moeten ze nu 

http://www.peelbelang.nl/
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vertrekken vanuit Wilbertoord. Een chauffeur stapte over naar 
de buurtbusvereniging van St Anthonis en helaas hebben we 
van enkele chauffeurs afscheid moeten nemen . 
 
Maar voor u als passagier verandert er niet zoveel. U krijgt zelfs 
meer mogelijkheden. Samen met de vereniging uit Sint 
Anthonis houden we het openbaar vervoer voor de diverse 
kernen in stand. 
 
U kunt ieder uur richting Westerbeek-Oploo-Sint Anthonis (van 
7:21 u tot 18:21 uur), en ook ieder uur richting Wilbertoord-
Mill-Wanroij-Rijkevoort-Ledeacker-Sint Anthonis-Boxmeer 
station-Boxmeer Maasziekenhuis (van 7:24 u tot 17:24 uur).  
Is Wilbertoord uw eindbestemming dan is 18:24 uur de laatste 
mogelijkheid. 
U zult wel ruimschoots op tijd moeten zijn, want de wachttijd 
zoals bij de oude dienstregeling is nu vervallen. 
 
In de wintermaanden, als het passagiersaanbod regelmatig te 
groot is,  komt er net als vorige jaren  
ondersteuning met een extra bus bij. 
 
Overstappen kan niet meer op de brink in St Anthonis maar bij 
het busstation aan de Dr. Verbeeklaan (bij de rotonde). 
Vandaar vertrekken ook de grote bussen van en naar Grave- 
Venray-Helmond-Boxmeer. 
 
Wij hopen velen van u nog dikwijls in onze bus te mogen 
begroeten, want het openbaar vervoer staat of valt met het 
aanbod van passagiers.  
 
Buurtbus Vereniging Wanroij Oploo Boxmeer       
 
 

 


