
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen verenigingenavond 17 November 2009 
Opgesteld door dhr. R. Kuunders. 
 
 
 
Aanwezig: 
Esther Loeffen   Ajola 
Marjo Verhoeven  Ajola 
Marjo Boeff   BS de Vlieger 
Erwin Dekkers  MR BS de Vlieger 
Loes Rijkers   Buurtvereniging “de Kerkuilen” 
Jo Aben   Dorpshuis de Stek 
Miranda Jordans  Fanfare 
Gerrit van den Heuvel Heemkundekring 
Ad Rijkers   Heemkundekring 
Piet van den Berg  KBO + Heemkundekring 
Piet Janssen   KBO 
Gerard Willems  Menos 
Arnold de Wit   C.V. De Peelleuters 
John Rijkers   C.V. De Peelleuters / Menos 
Anny Jordans    Stichting Hartveilig Sint Anthonis 
Huub Rijkers   Stichting LOL 
Martha Willems  Toneelvereniging + Siergroep 
Yvonne Bontrup  Vereniging Peelbelang Landhorst 
René Kuunders  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Tiny Verhoeven  Vereniging Peelbelang Landhorst 
Karel van der Velden  Vereniging Peelbelang Landhorst 
 
Afmelding: 
Pieter Jacobs   Toneelvereniging / Jeugdverenigingen 

WAC 
 

1. Opening door voorzitter Karel van der Velden. 
 

2. Vaststellen agenda 
Ad Rijkers geeft de opmerking dat de uitnodiging via de ponyclub gekomen is, hij is 
echter al jaren niet meer betrokken bij deze ponyclub en vertegenwoordigd vandaag 
de Heemkundekring. 



 
3. Notulen verenigingenavond 18 november 2008  

Karel van der Velden vraagt aan Loes Rijkers of er nog gelden beschikbaar zijn 
vanuit het Wit-Gele kruis? Loes Rijkers antwoordt daarop dat indien men aanspraak 
wil maken op gelden van het Wit-Gele kruis men dit verzoek in moet dienen bij 
Stichting Kruiswerk, voorheen Kruisvereniging Wanroij-Landhorst-Rijkevoort.  
Piet Janssen vraagt of deze gelden gebruikt kunnen worden voor opleiding AED? 
Anny Jordans vraagt of het mogelijk is om verlichting aan te brengen op plaatsen 
waar de AED’s geplaatst zijn. 
Karel vraagt SAVE om dit verzoek in te dienen bij Stichting Kruiswerk. Anny Jordans 
geeft verder nog aan dat de AED’s niet werken beneden de 15ºC en dat er wel al geld 
gereserveerd is voor verwarmingselementen maar dat er nog geen geld beschikbaar 
is voor de aansluiting hiervan. 

4. Stand van zaken opleiding gebruik AED 
Anny Jordans geeft aan dat er in Westerbeek veel mensen opgeleidt zijn. In 
Landhorst zijn nu 2 cursussen gegeven en binnenkort volgt er nog één, er staan nu 
nog 5 personen op de wachtlijst. In totaal zijn hierna 56 personen opgeleidt. Ad 
Rijkers vraagt of er ook jongeren zijn die de cursus gevolgd hebben? Anny geeft aan 
dat er wel enkele opgeleidt zijn maar dat het niet onverstandig zou zijn om meerdere 
mensen van de jeugdverenigingen op te leiden. Gerrit van den Heuvel geeft nog het 
advies om elders opgeleiden ook aan te melden bij Anny. Aanmelden bij AED-Alert 
moeten de mensen zelf doen, dit komt wel bij de cursus aan bod. 
Huub Rijkers: kan de AED-Alert opgenomen worden in de nieuwsbrief? Karel van der 
velden geeft aan dat zij dit een keer op zullen nemen. Anny geeft aan dat de AED-
Alert alleen naar die mensen gestuurd worden die een opleiding gevolgd hebben. 
Karel van der Velden verteld verder dat er door de Gemeente € 150,-- subsidie 
gegeven wordt aan de 7 dorpsraden voor onderhoud van de AED’s. De dorpsraden 
maken dit bedrag vervolgens over naar SAVE, SAVE verzorgt vervolgens het 
onderhoud van de AED’s. 
 

5. Speeltoestellenbeleid gemeente Sint Anthonis 
Heeft tot op heden tot niets geleidt. Gemeente Sint Anthonis is aan het reorganiseren 
waardoor dit beleid “ondergesneeuwd” is, Gemeente Sint Anthonis heeft aangegeven 
dat het nu weer opgepakt wordt. Er wordt gestreefd naar het ambitieniveau 2 wat 
inhoudt dat de speeltoestellen instant gehouden en aangepast worden naar behoefte. 
De oproep tot meedenken staat weer, verwacht wordt dat er in het voorjaar van 2010 
weer vervolgstappen ondernomen kunnen worden. Jo Aben vraagt of het mogelijk is 
om middelen te verkrijgen via bijvoorbeeld Jantje Beton? Karel geeft aan dat de 
werkgroep dit idee al opgepakt heeft. 

6. Verenigingenavond Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 
Reminder aanstaande vrijdag RABO, maak er gebruik van, minimaal 2 personen per 
vereniging. 
 

7. Nieuwjaarsontmoeting 3 januari 2010 
Verenigingen wordt de mogelijkheid geboden om activiteiten of andere zaken te 
vermelden tijdens deze bijeenkomst. Martha Willems geeft aan dat de 



toneelvereniging ook weer een stuk aan het voorbereiden is voor de 
Nieuwjaarsontmoeting. De Heemkundekring heeft een presentatie gegeven van een 
film uit 1963, misschien is het een leuk idee om deze film te draaien gedurende de 
pauze van de Nieuwjaarsontmoeting. Piet Hendriks is in het bezit van deze film. 
 

8. Mededelingen jubilerende verenigingen in 2010  
Marjo deelt mede dat 3 en 4 Juli 2010 het jubileumfeest van Ajola gegeven wordt. In 
de middag jeugd en ’s avonds receptie en feest. Zondags is er een toernooi voor 
senioren en oud leden. Ajola zet ook voor de Nieuwjaarsontmoeting iets in elkaar.  
 
Miranda verteld dat het 25 jarig jubileum van de Fanfare het hele jaar door gevierd 
zal worden, zo zal op 9 Januari de kerkdienst opgeluisterd worden, op 29 en 30 Mei 
is er een Jubileumconcert. Ze vraagt verder aan de overige verenigingen om daar te 
geven als zij iets hebben dit jaar, de fanfare kan haar programma hier dan wellicht op 
aanpassen.  
 
Piet van den Berg denkt dat de Volksdansgroep dit jaar ook haar 25 jarig jubileum 
heeft en dat ze hiermee ook meteen willen stoppen (LaVoDa’s). 
 

9. W.v.t.t.k. 
Piet Janssen: In de crossbaan is een groot gat gegraven direct na de springbult, hoe 
kan dit? Reactie Karel van der Velden: Het is prima dat dergelijke initiatieven zoals de 
oprichting van een fietscrossbaan genomen worden door de bewoners van 
Landhorst, in dit geval door de werkgroep Landhorst Mooi. De rest is aan de jeugd, 
indien we vinden dat dergelijke zaken niet kunnen dan zullen we de jeugd daar zelf 
attent op moeten maken. 
 
Martha Willems: de Toneelvereniging heeft een kerstlichtjes wandelroute van 3,5 km 
door het bos, starten bij de Stek. De exacte details worden nog bekend gemaakt, 
start wandeltocht ca 18.00 – 19.00 uur. Reactie Karel van der Velden: als de exacte 
details doorgegeven worden aan Tiny Verhoeven dan zorgt hij ervoor dat dit 
opgenomen wordt in de nieuwsbrief. 
 
Gerard Willems: Het zou wenselijk zijn als het parkeerterrein bij de sportvelden beter 
verlicht worden. Wat kan Vereniging Peelbelang Landhorst hierin betekenen? Reactie 
Karel van der Velden: We kunnen dit onder de aandacht brengen tijdens de 
dorpsschouw. De eerste keer is dit aangedragen, daarna niet meer. Op korte termijn 
wordt dit weer meegenomen, de tijd is nu rijp bij de Gemeente om zaken geregeld te 
krijgen. Dit punt zal sowieso aangepakte worden binnen het verlichtingsbeleid 
Gemeente. Opmerking Ad Rijkers: veel verlichting is ook verkeerd geplaatst. 
Reactie Karel van der Velden: er wordt tezijnertijd gekeken naar andere armaturen, 
niet naar andere palen. Wat kunnen de nieuwe technieken nog betekenen? Ook dit 
wordt nog besproken tijdens de dorpsschouw, de verlichting onder het afdak bij de 
Stek zal dan ook aan bod komen. 
 
Gerrit van den Heuvel vraagt ons of het noodzakelijk is om de kern “hermetisch” af te 
sluiten in verband met de aanleg van het nieuwe rioolgemaal? Karel van der Velden 



vindt van niet en zegt toe om contact op te nemen met dhr. Bas Verwayen van 
Gemeente Sint-Anthonis. 
 
Miranda vraagt hoe het staat met het vrijwilligersloket. Reactie Karel van der Velden: 
Er is een nieuw beleid wat inhoudt dat er een balie waar iemand zit die mensen door 
kan sturen naar de goede persoon of die de mensen zelf kan helpen, de 
openingstijden van dit loket zullen gelijk zijn aan de openingstijden van het 
gemeentehuis. 
 
Vraag van Pieter Jacobs via E-mail: Jo Aben geeft aan dat de zaken genoteerd zijn. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: het verzoek komt van meerdere gebruikers van de 
Stek dus dit heeft zeker draagvlak. Tiny Verhoeven en Karel van der Velden vragen 
de stand van zaken met betrekking tot de geluidsinstallatie in de Stek en of er nog 
gebruikers gevraagd worden voor een advies. Jo Aben zegt dat dit tijdens de 
gebruikersbijeenkomst medio Februari 2010 geïnformeerd zullen worden. Ook is het 
bestuur van de Stek bezig om meer geld bij de Gemeente te verwerven echter hier is 
tot nu toe alleen negatief op gereageerd. Jo geeft aan dat er nog niets gekocht is en 
dat de gebruikers hierin meedenken. Tiny Verhoeven adviseert het bestuur van de 
Stek om in ieder geval dhr. Mark Rijkers (Toneelvereniging) en dhr. Henk van Wetten 
(Peelleuters) te horen voor aanschaf van materiaal omdat zijn redelijk wat ervaring 
hebben met geluidssystemen. 

 
Karel van der Velden deelt mede dat vanmiddag het MOB-Complex aan de 
Boompjesweg overgedragen is aan de Provincie. De Provincie gaat in totaal 2 
miljoen euro investeren, ca € 500.000,-- is gereserveerd voor overname van het 
complex en wijziging bestemmingsplan, de overige € 1.500.000,-- voor het 
opwaarderen van het geheel, denk hierbij aan renovatie gebouwen, inrichten gebied 
etc. Het MTM mag blijven zitten, echter zullen zij in moeten krimpen van 13 naar 9 
hallen. De overige hallen krijgen een museale functie.  

a. MOB Complex wordt hersteld naar inrichting zoals tijdens de koude oorlog 
b. Het MOB Complex wordt opengesteld voor bezoek 
c. Er wordt een uitkijktoren geplaatst 
d. Er komt een samenwerking met het Liberty park. 

Vereniging Peelbelang Landhorst wordt op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen omtrent het MOB Complex. Streven is om in de zomer 2010 het 
geheel op te leveren. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft gevraagd om 
“wisselgeld”, dit door middel van het in de nabije omgeving inrichten van een 
agrarisch bedrijventerrein. Er zijn een aantal bedrijven in onze regio die graag willen 
verhuizen en willen investeren in een dergelijk bedrijventerrein. Door Paul Rüpp en 
Wethouders is uitgesproken dat er in de regio Landhorst gekeken zal worden naar 
een locatie voor een dergelijk bedrijventerrein. 
 

10. Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank aan ieders 
inbreng. Hopelijk tot volgend jaar. 
 
 


