
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAARVERSLAG 2005 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 2 

 
 
 
 
 



JAARVERSLAG 2005 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 3 

INHOUDSOPGAVE 

1. Voorwoord _______________________________________________________ 4 

2. SAMENSTELLING_________________________________________________ 6 

2.1. Inrichting van de Stichting____________________________________ 6 
2.1.1. Ledenlijst op 31 december 2005 ___________________________ 7 
2.1.2. Niet W.A.C.-leden__________________________________________ 7 
2.1.3. Communicatie _____________________________________________ 8 

3. VERGADERINGEN ________________________________________________ 9 

4. ACTIVITEITEN 2005 ____________________________________________ 10 

4.1. Activiteitenkalender __________________________________________ 10 

4.2. Muziekfestival_________________________________________________ 11 

4.3. Beleidscommissie_____________________________________________ 13 

4.4. Theater Werkgroep Wanroij _________________________________ 13 

4.5. Onderscheiding _______________________________________________ 15 

4.6. Film- en kienmiddag 2005 ___________________________________ 16 

4.7. Koninginnedag ________________________________________________ 17 
4.7.1. Koninginnenacht 2005 ____________________________________ 17 
4.7.2. Oranjetocht 2005 _________________________________________ 18 
4.7.3. Oranjegames 2005________________________________________ 24 

4.8. Verenigingenavond ___________________________________________ 26 

4.9. KinderVakantiePretdagen ____________________________________ 28 

4.10. W.A.C.-dag 2005 ______________________________________________ 29 

4.11. Sint Nicolaas __________________________________________________ 31 

4.12. Kerstattentie __________________________________________________ 34 

5. VASTSTELLING__________________________________________________ 35 
 
 



JAARVERSLAG 2005 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 4 

1.  VOORWOORD     

 

Namens het dagelijks bestuur van het Wanroijs Actie 
Comité wil ik eenieder graag uitnodigen om het 
jaarverslag 2005 van onze stichting door te nemen.  
Het WAC is een niet meer weg te denken orgaan in de 
dorpsgemeenschappen van Wanroij en Landhorst en wil 
langs deze weg verslag doen van haar activiteiten in 
2005.  
 
De diverse werkgroepen hebben ieder op hun eigen 
wijze verslag gedaan van hun activiteit, welke verslag 
dit jaar niet alleen in op papier te lezen is, maar ook 
digitaal beschikbaar zal zijn.  
Op onze totaal vernieuwde website www.wac.nu kunt u 
dit jaarverslag, voorzien van kleurrijke foto’s ook 
raadplegen. Bovendien vindt u op deze website nog 
veel meer informatie zoals de 45-jarige historie van het 
WAC, haar doelstellingen en ook de in het jaar 2005 
opgestelde artikelenreeks onder de naam “Wat is het 
WAC?”.  
Met deze publicatie hebben wij beoogd om voor de 
inwoners van Wanroij en Landhorst duidelijk te maken 
wat het WAC doet, maar ook wat het WAC niet doet.  
 
Tevens hopen we hiermee ambitieuze bestuurders te 
bereiken die de WAC-gelederen willen komen 
versterken. Algemeen is de tendens waarneembaar dat 
het voor vrijwilligersorganisaties steeds moeilijker 
wordt om bestuurders te vinden. Wil het WAC haar 
doelstellingen blijven bereiken dan is het van groot 
belang dat hieraan invulling gegeven gaat worden.  

http://www.wac.nu/
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Via deze weg spreek ik de hoop en het vertrouwen uit 
dat er steeds weer mensen bereidt zullen zijn om zich 
voor onze gemeenschap in te zetten. 
 
Al degene die dat in 2005 voor het WAC of voor enige 
andere organisatie hebben gedaan wil ik hierbij 
nogmaals hartelijk bedanken. Samen kunnen we de 
leefbaarheid van 
onze kernen in 
stand houden. 
 
Ik wens iedereen 
veel leesplezier bij 
het doornemen van 
het jaarverslag 
2005 van het WAC. 
 
De voorzitter 
 
 
Huub. H.J.M. van Boekel 
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2.  SAMENSTELLING 

2.1.  Inrichting van de Stichting 

De Stichting bestond in 2005 uit bestuursleden en 
ereleden. De bestuursleden vormen samen het 
Algemeen Bestuur.  
In februari 2005 is de heer B. Lodewijks gekozen als 
bestuurslid van het Algemeen Bestuur van het Wanroijs 
Actie Comité. Het Wanroijs Actie Comité wil 
enthousiaste, jonge mensen in het Algemeen Bestuur. 
 
In de Algemene Vergadering van 19 september 2005 
zijn aftredend en niet herkiesbaar mevrouw H. Aasman-
Wildeboer en de heer P. Aben. 
De heer J. van den Broek heeft aangegeven tussentijds 
af te willen treden.  
 
Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur 
benoemd. De taak van voorzitter, gekozen door de 
Algemene Vergadering, wordt vervuld door de heer H. 
van Boekel, secretaris is mevrouw A. van der Velden en 
penningmeester is de heer T. Albers.  
 
Samengevat bestond het W.A.C. op 31 december 2005 
uit een algemeen bestuur van 12 bestuursleden en 
daarnaast 5 ereleden. 
Als aanvulling op het secretariaat was ook in 2005 
mevrouw A. Wintjes weer belast is met het opmaken 
van de notulen van de AB-vergaderingen en konden in 
2005 ook diverse commissies een beroep op haar doen. 
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2.1.1.  Ledenlijst op 31 december 2005 
 
Naam Voornaam Adres Woonplaats Functie 
Baltussen Wim Molenstr. 21a Wanroij erelid 
Broek van den  Albert Wetstraat 15 Wanroij erelid 
Daverveld Henk Hapseweg 8c Wanroij erelid 
Wanroij van Noud Herselstraat 9 Wanroij erelid 
Zanden van der Janus Sikkelstraat 8 Wanroij erelid 
Albers Tonnie De Essen 5 Wanroij penning-

meester 
Boekel van Huub Dorpsstraat 8 Wanroij voorzitter 
Bokhoven van Bert Schoolstraat 3 Wanroij bestuurslid 
Broek van den Jan Lijsterbesstr. 2 Wanroij bestuurslid 
Claassen Trudie De Essen 13 Wanroij bestuurslid 
Creij van Mariet Kuulotterstr. 10 Landhorst bestuurslid 
Geurts Karin Schoolstraat 5b Wanroij bestuurslid 
Lodewijks Bert Lepelstraat 24 Wanroij bestuurslid 
Peters Ad De Beeten 5 Wanroij bestuurslid 
Selten Jan Lindenlaan 28 Wanroij bestuurslid 
Velden van der Anja Heistraat 12 Landhorst secretaris 
Verhoeven Frans Lindenlaan 12 Wanroij bestuurslid 
 
 
 

2.1.2.  Niet W.A.C.-leden 
Wintjes Anite Lindenlaan 4 Wanroij notuliste 
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2.1.3.  Communicatie 

Naast de gebruikelijke vormen van communicatie, zoals 
de 5 Algemene Vergaderingen, commissie-
vergaderingen, werkgroepenoverleg, telefonisch 
overleg, etc., worden sinds enkele jaren alle 
uitnodigingen voor vergaderingen met de agenda, de 
notulen, besluitenlijsten en alle mogelijke 
correspondentie via e-mail verzonden en niet meer per 
post. 
De bellijst is standaard voorzien van een e-maillijst. Alle 
bestuursleden beschikken over een computer met 
Internetaansluiting, waardoor het communiceren in de 
late uurtjes toch nog mogelijk is. Het grote voordeel 
hiervan is dat men ’s avonds laat niemand meer lastig 
hoeft te vallen, maar toch nog berichten kan verzenden 
of ontvangen. 
 
De heren T. Albers en B. Lodewijks zijn in 2005 
begonnen met het moderniseren van de WAC-site.  
Vele, vele uren, hebben zij besteed aan het verzamelen 
van verslagen, foto’s en dergelijke. In 2006 zal de 
totaal vernieuwde WAC-site gepresenteerd worden. 
 
Om meer bekendheid te geven over, wat is het WAC, 
wat doet het WAC, wie zijn het WAC, is er in 2005 in 
het Wanroijs Nieuws een artikelenreeks verschenen. Na 
het verschijnen van de wekelijkse artikelen, hebben alle 
verenigingen in Wanroij en Landhorst een boekje 
ontvangen met daarin alle artikelen uit de reeks. 
Hiermee proberen wij een positief imago te bereiken.  
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3.  VERGADERINGEN  

 

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2005 vijf Algemene 
Vergaderingen en wel op 14 februari, 18 april, 13 juni, 
19 september en 14 november. Op dinsdag 7 juni 2005 
werd een verenigingenavond georganiseerd waar ook 
alle WAC bestuursleden voor uitgenodigd waren. 
 
Elke vergadering werd door het Dagelijks Bestuur 
voorbereid meestal met een DB-vergadering, maar 
daarnaast vond veelal per email overleg plaats. 
Incidenteel wordt er telefonisch overlegd.  
Met name internet geeft de DB-leden meer ruimte en 
tijd om bepaalde zaken intensief met elkaar te 
bespreken. 
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4.  ACTIVITEITEN 2005 

 

In 2005 werden de gebruikelijke activiteiten 
georganiseerd.  
Alle activiteiten en de verdeling van de functies onder 
de bestuursleden staan in de matrix vermeld. Jaarlijks 
wordt deze matrix aangepast. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen periodieke activiteiten, die 
gedurende het jaar plaatsvinden, met vaak meerdere 
bijeenkomsten en éénmalige activiteiten, die vast in 
een bepaalde periode plaatsvinden zoals koninginnedag 
en KVP-dagen.  
 

4.1.  Activiteitenkalender 

De activiteitenkalender is nog steeds veel gebruikte 
kalender voor de diverse verenigingen en stichtingen in 
Wanroij en Landhorst. Al ruim 11 jaar ontvangen zij 2 x 
per jaar een (steeds weer opnieuw aangepaste) brief 

met invulformulier of een e-
mail met invullijst waarmee de 
activiteiten gemeld kunnen 
worden. Daarnaast worden 
door het jaar heen ook steeds 
weer nieuwe activiteiten 
aangemeld welke opgenomen 
worden in de volgende 
kalender of op de internetsite 

WWW.WAC.NU . 
De activiteitenkalender verschijnt 2 x per jaar als 
bijlage in het Wanroijs Nieuws met daarop de meeste 
activiteiten welke voor het komende halfjaar gepland 
zijn door de verenigingen en stichtingen van Wanroij en 

http://www.wac.nu/
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Landhorst. De commissie bestaat uit 5 leden, t.w. 
Tonnie Albers, Anja van der Velden, Karin Geurts, Peter 
Aben en Frans Verhoeven. Zij zijn allen 
contactpersonen voor een eigen groep verenigingen en 
zorgen voor de inzameling van de formulieren.  
Deze commissie communiceert uitsluitend via e-mail en 
door het dragen van verantwoording en de routine van 
de leden is het zelfs niet noodzakelijk een vergadering 
te houden. Ere-lid Henk Daverveld verzamelt de 
formulieren en voegt deze samen tot een gehele 
activiteitenkalender. Dit is telkens weer een flink 
karwei. 
Echter, er wordt steeds meer via e-mail aangeleverd en 
dit werkt toch weer een stuk gemakkelijker en mede 
door de snelle voortgang op de digitale snelweg is het 
mogelijk een actuele kalender te plaatsen op de site 
WWW.WAC.NU . Deze vooruitgang gaat zo snel dat we 
binnen niet al te lange tijd alles in digitale vorm kunnen 
verwachten.  
 

4.2.  Muziekfestival 

Muziekfestival 20 februari 2005 
Het was weer een gezellige drukte in ’t wapen van 
Wanroij. Veel talent van 
eigen bodem deed zijn 
uiterste best om een goed 
optreden neer te zetten. 
Presentator Bas Remmen 
praatte de verschillende 
optredens op een 
voortreffelijke manier aan 
elkaar. 

http://www.wac.nu/
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Als eerste werd natuurlijk de jury voorgesteld, namelijk 
Mariet Boonen en Hanneke Toonen. Zij hebben elk 
optreden op een vakkundige manier positief 
beoordeeld.  
We begonnen de middag met een prachtig optreden uit 
Mamma Mia, gezongen door Jantine en Suzan. 
Gelijk erna was er een spetterende dans van onze 
jongste deelnemer van het festival, Esther v.d. Broek. 
Nog meer genieten van dans konden we van twee 
groepen van “Vivilja”.  
Ook het instrumentale ontbrak niet op deze middag, 
Monique Selten bracht twee prachtig uitgevoerde 

nummers op de 
dwarsfluit. Een f
optreden was er van 
Bram en Rob samen 
op hun drumste
Ook de trouwe 
deelnemers van het 
muziekfe

en Lisette Egelmeers, brachten elk hun eigen 
zangnummers ten gehore. Tussendoor hadden we ook
nog een enthousiaste groep jonge muziekanten als
gastoptreden, de TGHAB Band uit Uden. 
Als afsl

litsend 

llen. 

stival, Jeroen 

 
 

uiter was “Enjoying Voices” aan de beurt. Zij 

s samen een 
an 

ttiende keer 
ond uit 

zongen verschillende liedjes, waarbij zelfs door drie 
jonge meiden geweldig werd gerapt. 
Tenslotte werd er door alle deelnemer
slotlied gezongen en dat was dan alweer het einde v
een succesvolle muzikale middag. 
Dit muziekfestival werd voor de ach
georganiseerd door het WAC. De commissie best
Hennie Aasman, Mariet van Creij, Jan Selten, Bert 
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Lodewijks en Frans Verhoeven. 
 

4.3.  Beleidscommissie 

De beleidscommissie was in 2005 als volgt 
van der 

gestopt als lid van het 
is 

4.4.  Theater Werkgroep Wanroij 

De Stichting Theater Werkgroep Wanroij (TWW) is in 

eld 
 en 

ok 

ijks krijgt de 
en 

amma. 

jaar 

roep een vijf-

samengesteld: Jan van den Broek-hs, Anja 
Velden en Huub van Boekel.  
In 2005 is Jan van den Broek 
WAC en dus ook uit de beleidscommissie gestapt. Er 
nog geen vervanger benoemd. De beleidscommissie 
heeft in 2005 geen verdere activiteiten ontplooid. 
 

2005 haar zesde seizoen ingegaan. De Theater 
Werkgroep is een stichting die zich als doel gest
heeft, het bevorderen van culturele, sociaal-culturele
maatschappelijk activiteiten op het gebied van theater. 
De doelgroep waar we ons in eerste instantie op richten 
is Wanroij en Landhorst en de rest gemeente St 
Anthonis. Uiteraard vinden we het prettig dat er o
mensen buiten de gemeente naar ons 
theaterprogramma komen kijken. Jaarl
Stichting TWW subsidie van het WAC. Een van de led
van de Stichting is benoemd vanuit het WAC.  
De Stichting TWW werkt met een seizoen progr
Dit seizoen loopt van oktober tot april. De eerste helft 
van het kalenderjaar 2005 komt uit het seizoen 
2004/2005. En de tweede helft van het kalender
2005 komt uit het seizoen 2005/2006.  
In het kalenderjaar 2005 heeft de werkg
tal optredens georganiseerd. Een daarvan was een 
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 Op 11 maart de Brabantse avond. Die bestond dit 
 

 

  Striepke Veur 
 

 Op 16 april stond Ge 
amma 

met “Breakbaar”. Een Limburgse zanger 
s 

    ers 

 april het poppentheater 

, 

n vanaf 

 
                                                     

e succesvolle Amsterdamse 
Nits” is 

en 

er 
gepassioneerd. 

jaar uit de liedjes zanger Peter Aarts en de vrolijke
carnavaleske cabaretgroep “Striepke Veur”  

Reinders op het progr

die in heel  Nederland eigen liedje
zingt en speelt in het limburgse dialect. 
    
                          Ge Reijnd

         

 Op 20
Siert van de Berg met de 
voorstelling “Lisa en het 
kraaiennest”. Een vrolijke
ontroerende spannende 
voorstelling voor kindere
4 jaar. 

  
                

 Op 7 oktober d
popgroep “The Nits”. Iedere song van “The 

een kunstwerk van veel 
vakmanschap en 
inspiratie. Ze spel
technisch ontzettend 
goed en nog steeds ze
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 Op 25 november de cabaretier Tim van der Sluijs 

litiek. 

 

e voorstellingen waren inhoudelijk 

 druk bezochte 
we 

igen folder uit met daarin 

 

er 
r 

n ook te mogen 

4.5.  Onderscheiding 

In 2005 is er geen WAC-ster uitgereikt. 

 

met de oudejaarconference. Een avond met 
inhoudelijke grappen over actualiteiten en po
Een taalvaardig cabaret met 
mooie liedjes. 

D
van zeer hoge kwaliteit. Vooral de 
Brabantse avond en The Nits waren
avonden. Maar ook over de andere avonden waren 
tevreden over de opkomst. 
De TWW geeft elk jaar een e
het programma. Deze wordt verspreid in de gemeente 
St.Anthonis en omliggende dorpen. Dit jaar hebben we 
voor het eerst met een passe-partout gewerkt. Als men 
meerdere voorstellingen besteld dan kan men korting 
krijgen. We zijn blij dat dit een gunstige bijdrage heeft
geleverd aan het aantal bezoekers. Dit jaar hebben we 
hebben we meer bezoekers gehad uit de dorpen 
Wanroij en Landhorst. Dat is voor ons een extra 
stimulans om door te gaan. We zijn dan ook al we
volop bezig om weer een schitterend programma nee
te zetten voor het seizoen 2006/2007. 
De Theater Werkgroep hoopt u allen da
begroeten tijdens een van de voorstellingen in het 
nieuwe seizoen. 
 



JAARVERSLAG 2005 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 16 

4.6.  Film- en kienmiddag 2005   

Afgelopen zondag 2 oktober was de film en kienmiddag 
voor alle jeugd van Wanroij. 
Wij hadden de film Lepel gekeken. De film was heel 
leuk en grappig, als de film begint is Lepel al een stuk 
groter en zien we hoe zijn oma hem tot een 

af heeft gemaakt. Ze neemt hem 
regelmatig mee naar een warenhuis 
waar ze alle knopen van de kleren af 
halen. Op een dag wordt Lepel per 
ongeluk opgesloten in het warenhuis en 
na sluitingstijd ontmoet hij daar een 
meisje, Pleun, die al tijden in deze 
winkel woont. Lepel besluit er ook te 
blijven wonen, in afwachting van de 

terugkeer van zijn ouders. Lepel weet namelijk niet dat 
deze zijn omgekomen bij een ongeval met een 
luchtballon. 

persoonlijke sla

In de loop van de film leren beide kinderen een heel 
vriendelijke verkoper kennen, die weet dat ze er 
wonen, en ook hij weet een heel mooi einde aan de film 
te geven. Halverwege de film kregen alle kinderen iets 
lekkers en te drinken. Toen de film was afgelopen 
gingen we kienen. Je prijsjes winnen zoals een mooie 
klapper, schetsboek en een keimooie mok enz. 
Toen we naar huis gingen kregen we allemaal de pen 
mee naar huis van het kienen met daarop het W.A.C 
teken. Het W.A.C heeft deze middag georganiseerd, alle 
mensen bedankt voor deze gezellige middag. 
 
Groetjes: Iris van Rooy en Karlijn Selten. 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Film_reel_and_film.jpg/250px-Film_reel_and_film.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/20th_century&h=333&w=250&sz=17&tbnid=Yd9G8m8_0MKb0M:&tbnh=115&tbnw=86&hl=nl&start=14&prev=/images%3Fq%3Dcelluloid%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN
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4.7.  Koninginnedag 

4.7.1.  Koninginnenacht 2005 
 

Koninginnenacht 2005 . . . een uitverkocht 
succes! 
Afgelopen vrijdagavond was het dan zo ver; 
koninginnenacht 2005! 
Al voor dat de zaal open was stonden er mensen voor 
deur om binnen te mogen. Mensen in hun dansoutfit, 
maar ook mensen die in knaloranje verkleed waren 
wachtten op een avond vol dans, muziek en 
gezelligheid. 
De uitverkochte avond was uiteindelijk een enorm 
succes, wat al begon bij binnenkomst. Iedereen kreeg 
een door VoHaCo aangeboden sleutelhangerlampje 
(waarschijnlijk is dit voor verschillenden na afloop nog 
goed van pas gekomen). Daarnaast zochten de 
diskjockeys van Radio 10 Gold, Jos van Heerden en 
Remco Smit, hun weg door het publiek om hier en daar 
een leuke foto te maken. Uiteindelijk hebben zij de 
avond aan elkaar gepraat en gedraaid met hun 
entertainmentshow en muziek van toen en nu. 
Onder het genot van een drankje en goede muziek 
werd er gekletst, gedanst en oude herinneringen 
opgehaald. Om 23:30 uur was de verrassing van de 
avond; een optreden van de Dutch Travolta! Deze 
zanger vertolkte verschillende herkenbare hits uit de 
jaren 60 en 70. Jong en oud hebben flink van genoten.  
Ook hongerige magen konden gevuld worden met een 
lekkere hap van de snackcar die buiten stond. 
Al met al was het weer een zeer geslaagde avond! 
Natuurlijk had dat niet zo kunnen zijn zonder de hulp 
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van iedereen die een positieve bijdrage heeft geleverd 
om dit wederom tot een grandioos succes te maken. 
Via deze weg willen we dan ook al deze mensen 
bedanken voor hun inzet deze avond. Mensen, bedankt! 
 

4.7.2.  Oranjetocht 2005 

‘Kleurrijke Koninginnedag 2005 in Wanroij en 
Landhorst’ 

 
Zaterdag 30 april koninginnedag, het was een leuke 
dag bruisend van de diverse activiteiten. Hieronder een 
terugblik waaruit blijkt dat het weer een hartstikke 
gezellige dag was.  
 
Verslag vanuit Wanroij  
In Wanroij konden de deelnemers zich inschrijven bij 
café de Batavier. De weersverwachtingen waren aardig 
voor deze dag. Met temperaturen rond de 18 à 20 
graden kon het feest beginnen. De deelnemers 
wandelden een ronde langs de deelnemende 
verenigingen, waarbij een 
spel gespeeld kon worden 
of een opdracht gemaakt 
werd. Op het plein 
tegenover café de Batavier 
zat voetbalvereniging 
Constantia met het 
koppenschietspel. Hier kon 
je punten verdienen door 
op de juiste ’kop’ te schieten. Aangekomen bij de 
Corneliustuin, stonden de mensen van het IVN / 
Educatieve tuin. In deze tuin kon je rondlopen en alles 
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bekijken maar er lag ook een opdracht over slakken. De 
kinderen konden hier naar hartelust schilderen op een 
plankje, wat ze later ook weer mee naar huis mochten 
nemen. De route vervolgend, kwamen we aan bij 
Volleybalvereniging Unicum. Natuurlijk ontbrak hier het 
volleybalnet niet en de ‘jonge heren’ konden er maar 
geen genoeg van krijgen om de nog jongere jeugd 
hierbij te betrekken. Op een gegeven moment stonden 
er wel 12 mensen aan elke kant van het net te 
volleyballen. De volgende vereniging die we op de route 
tegenkwamen was de jeugdcommissie van het 
Paddenriek. Zij hadden een heel parcours uitgezet op 
het kerkplein. Zo moest er met een bolderkar achteruit 
over de route gemanoeuvreerd worden en zo kon je 
punten verdienen. Uiteindelijk werd je ook nog 
gekroond op het einde van de route. De mensen kregen 
hier ook allemaal een versnapering. 
Op de Knappert vonden we buurtvereniging de Schakel 
die met een groot werpspel de kinderen en 
volwassenen wisten te vermaken. Bloempotten waren 
in een grote tempexplaat verwerkt, waarin men moest 
proberen een bal te gooien. 
Ook hier werd de inwendige mens versterkt met een 
gezonde hap, namelijk een appel of een mandarijn. 
Bij de volgende post (de Soos) stond ook een spel. Hier 
stond een ‘persoon’ die  2 emmers droeg. In deze 
emmers moest je proberen ballen te gooien waarmee 
dan de punten verdiend konden worden.  
Bij de buurtvereniging de Groenling die bij de 
Risterstraat stonden kon ieder zijn krachten nog eens 
flink meten. En mocht je een spijker in een stuk 
boomstam slaan. Een eindje verderop in de straat 
kwamen we de Roetetoeters tegen die ook weer voor 
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de inwendige mens zorgden door het bakken van 
lekkere pannenkoeken. De op een na laatste post 
bevond zich op het veldje bij sporthal ‘de Wilgen’ 
alwaar de Bergen Echo’s waren neergestreken. 
De mensen konden hier van een ‘notenbalk’ de noten 
afgooien door te mikken op de juiste noten. 
De laatste post waar we langs kwamen bevond zich in 
het Atrium (de Lookant). De vrijwilligers stonden klaar 
om ons te ontvangen. Hier kon je meedoen aan een 
heuse rolstoelrace. Al zittend in een rolstoel moest je 
ballen van pionnen afhalen en kon je met een stok 
ringsteken. En dit allemaal vanuit je rolstoel. 
Na het bezoeken van de laatste post wandelden we 
weer naar café de Batavier alwaar we samen met de 
kinderen de ballonnen op lieten. Vele ballonnen zijn de 
lucht in gegaan. Het terras zat al aardig vol bij de 
Batavier. Twan had nog gezorgd voor een aantal leuke 
spellen. Buttons maken en een ‘kazenspel’. Waar de 
kinderen nog het meest van genoten was het 
springkussen. Tot lang na afloop was het goed toeven 
op het terras bij de Batavier en konden de kinderen 
zich goed vermaken. De eerste prijs van deze 
oranjeroute, een prachtig oranjepakket ging naar  “De 
knallers uit de Risterstraat”. De tweede prijs ging naar 
de Familie Albers. De derde prijs werd gewonnen door 
“De Lindenblok en aanhang” 
 
Verslag vanuit Landhorst 
In Landhorst konden de deelnemers zich inschrijven bij 
de kantine van het sportpark. Ruim 100 deelnemers 
schreven zich in bij de vrijwilligers van het 
Oranjecomité en streden mee voor de felbegeerde 
hoofdprijs. Elk team moest een originele naam 
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bedenken en dat is zeker goed gelukt. Namen als “Riks 
Fanclub”, “de Bende van 6” en wat dacht je van “De 
superkippen”, “de Koninginnestars” en “De 
Oranjekampioenen”. Daarnaast waren er een aantal 
mensen die een deel van de route gewandeld hebben 
en hier of daar aan een spel meededen. De teams 
kregen ook nog een vragenformulier met een aantal 
foto’s waar men tijdens de route langs kwam. Per foto 
moest de locatie waar de foto gemaakt was beschreven 
worden, zoals straat en eventueel het huisnummer. 
De eerste post na het inschrijven was de 
Oudervereniging van Basisschool de Vlieger. Een grote 
versierde parasol met daaronder 2 houten kistjes. In 
elk kistje bevonden zich een 10 tal voorwerpen die 
middels voelen geraden moesten worden. De kinderen 
hadden “een-kinder-voel-en-raad-wat-erin-zit-kistje” en 
de volwassenen uiteraard een kistje met wat 
moeilijkere voorwerpen in het zand/zaagsel. Nog best 
moeilijk maar wel ontzettend leuk om te raden. 
De volgende vereniging was de Heemkundevereniging 
Landhorst. Zij hebben een prachtige foto-
tentoonstelling opgezet in de kantine van de 
Tennisvereniging. Een verzameling van heel oude foto’s 
werden tentoongesteld met veel herkenbare gezichten 
en huizen. Daarnaast had was er een opdracht om van 
5 foto’s met elk een boerderij erop te raden van wie die 
boerderij nu is of welk adres het is/was. Heel moeilijk, 
vooral de jongere generatie kon wel wat hulp gebruiken 
van Piet Hendriks die vol enthousiasme kon vertellen 
over de oude plaatjes.  
De 3e vereniging was Korfbalvereniging Ajola. Alle 
deelnemers mochten proberen om de bal in de korf te 
gooien. Er stonden enkele korven elk op een 



JAARVERSLAG 2005 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 22 

verschillende hoogte, dat is toch moeilijker dan de 
meeste mensen denken. Iedereen deed zo’n best om 
zoveel mogelijk punten te scoren en kreeg een heerlijke 
appel of een mandarijn voor onderweg.  
In Landhorst Oost hadden de Karekieten een parcours 
uitgezet met o.a. ski-lopen, sponzen overgooien en 
koekhappen. De dames van de leiding waren prachtig 
verkleed in het Oranje met boa en kroon. Net als vorig 
jaar werd de hele straat afgezet met pionnen 
waarbinnen het parcours was uitgezet, echter enkele 
pionnen op de weg wil niet zeggen dat er dan geen 
mensen doorkunnen met de auto. 
Via De Quayweg kwamen we bij het Gruttoplein waar 
Fanfare Landhorst in een versierde partytent enkele 
blaasinstrumenten had waar men zo lang mogelijk 

Sommige deelneme
kregen er geen g
uit en anderen 
toeterden en floten er 
flink op los. 
Op het weitje achter 
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rs 

eluid 

ntrum 

oi 
je op 

et 
p 

. 

elang 
en 

Buitenlust stond de 
Ponyclub St. Jozef 
met een hoefijzer go

spel. De kinderen konden onder begeleiding een rit
een pony maken terwijl de ouders bezig waren met h
spel. De kinderen genoten zichtbaar van het rijden o
een pony, met een echte cap die ze op mochten zetten
Bij de Stek was het goed toeven, daar werden 
pannenkoeken gebakken door Vereniging Peelb
Landhorst. Iedereen kon enkele heerlijke pannenkoek
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eten op het gezellige terras. In het Rabozaaltje werd 
een voorproefje gegeven van de DVD die momenteel 
gemaakt wordt. Tijdens de viering van Landhorst 50 is
er een videofilm gemaakt die nu omgezet gaat worden 
naar een DVD.  
In juni van dit ja

 

ar wordt: “Landhorst 60” gevierd en 
e 

 

 

ele 
e 

n 

 niet 
 

or het 

kan 

inleveren bij het 

onderdeel van dit feest is de DVD. Velen kwamen tot d
conclusie dat ze in 10 jaar tijd echt wel ouder geworden 
zijn, anderen vonden dat ze weinig veranderd waren 
(van binnen). Achter de Stek stond de KBO Landhorst
bij 2 Jeu de boulesbanen. De enthousiaste vrijwilliger 
gaven iedereen de kans kennis te maken met dit spel 
dat door jong en oud gespeeld kan worden. Onder het 
toeziend oog van de vrijwilligers van de KBO konden de
deelnemers proberen zoveel mogelijk punten te 
behalen. De Dierenwei Landhorst had zowaar enk
moedergeiten met pasgeboren geitjes meegebracht. Z
hadden een kleine dierenwei gemaakt op het veldje 
achter de Stek. De kinderen mochten de geitjes aaie
en Marco Nillesen en Piet van den Berg hadden een 
vragenformulier gemaakt met 10 multiple choice 
vragen. Niet zo moeilijk als vorig jaar, maar zeker
makkelijk. Weet u hoelang de draagtijd van een schaap
is? Of hoelang een kippenei bebroedt moet worden voor 
het uitkomt? Ooit geweten dat een duif per legsel 2 
eieren legt en dat een geit gemiddeld per worp 2 
jongen krijgt? Bij terugkomst op het voetbalveld 
konden de deelnemers nog wat puntjes scoren do
“Voetsjoelspel”van Voetbalvereniging Menos. Een 
ontzetten leuk spel dat door jong en oud gespeeld 
worden en behoorlijk lastig kan zijn. 
De teams konden hun scoreformulier 
oranjecomité die razendsnel de punten telden. Velen 
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namen nog een kijkje bij de Oranjegames. Bij Café 
Buitenlust was het erg gezellig en druk op het terras
Toen alle meehelpende verenigingen terug waren werd
de prijsuitreiking gedaan. De eerste prijs, een prachtig 
Oranjepakket was voor het Team Koninginnedag, fam. 
Willems-de Kleijne-vd Berg. De tweede prijs werd 
gewonnen door familie van de Ligt/Rijkers. De derd
prijs werd gewonnen door Henrie, Marian, Toon, Anou
Janneke, Gijs, Thijs en Floor. Na de prijsuitreiking 
kregen de kinderen allemaal een ballon die met hu
naamkaartje buiten de lucht in gingen. De kinderen 
hebben nog lang gespeeld op het Gruttopleintje en d
ouders hebben een gezellige middag op het terras 
gehad. We kunnen terugkijken op een zeer geslaag
koninginnedagroute 2005 zowel in Landhorst als in 
Wanroij. Maar dit was alleen te realiseren met de 
verenigingen en horeca hierboven genoemd. 
Iedereen die op wat voor manier mee georgan

. 
 

e 
k, 

n 

e 

de 

iseerd 

4.7.3.  Oranjegames 2005 

Op het sportpark in Landhorst.hebben tijdens deze 

zich dit 
er 

r de dag kwam, 

heeft, meegeholpen heeft, meegedaan heeft, 
ontzettend bedankt!!!! 
 

koninginnedag de jaarlijkse "Oranje-Games" 
plaatsgevonden Maar liefst 16 teams hadden 
jaar aangemeld. Voor de teams uit Wanroij was vervo
geregeld. De presentatie was in goede handen van Bas 
en Ronald. Nadat Ronald de deelnemers mee langs het 
parcours had genomen en de spelen had uitgelegd, 
begonnen we omstreeks 11.15 uur. 
Voor het team dat het origineelst voo
werd een vlaai ter beschikking gesteld. 
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Bij de “achteruittrapfietsrace” moest men een 
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Veel grieten moesten zo lach

 

.  Het 
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parcours afleggen op tijd. Coördinatie en behendig
kwamen hier goed van pas. Bij het “Rupsrennen” 
kwam het vooral aan op samenwerking en timing. D
"Kak in een bak met een waterpak" bleek een ware
knaller te zijn. Fantastische buikschuivers waren 
zichtbaar op het plastic met groene zeep. De laats
druppeltjes water werden eruit geperst. De "Grote 
Ballonrace" was voor ballerina's. Het was een hele 
kunst om je evenwicht te bewaren op die grote ballon
terwijl je ploeggenoten de ballon langs een parcours 
moesten rollen.  

gaatjes"  was het een 
komisch gezicht, hoe de
ploegen met oren, neus e
vingers de gaatjes dicht 
hielden om het zuur 
verdiende water in de
te houden. Bij de katapult 
draaide het om precisie. 
en dat het water overal 

terecht kwam behalve in de emmer. De stormbaan 
bleek weer een succes. Enkele enthousiastelingen 
moesten noodgedwongen even aan de kant om het
stuitje wat te laten herstellen. Het hierop gespeelde 
spel "Klauterhellingkorfbal" sloeg enorm aan.  
Duikvluchten, loopings, koprollen volgde elkaar op
"Emmerbal" was een teamgebeuren, waarbij de 
handballers enigszins in het voordeel waren. 
De weergoden waren ons gunstig gezind. Ond
bezielende en welbespraakte leiding van Bas en R
werden deze games een groot succes. Duidelijk 
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zichtbaar was dat het meedoen net zoveel plezie
opleverde dan het winnen. Volgend jaar gaan we d
ook voor tenminste 20 teams. 
De uitslag is; 

r 
an 

 ('t schuurke) uit Wanroij. 

t. 
oij. 

 d ndhorst elkaar 
 de 

is al 

ie wil vooral Stichting Joe en de 
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4.8.  Verenigingenavond 

 
p dinsdag 7 juni 2005, 

 

e 
j en 

1. "The first"
2. "Zuuk het mar uut" uit Landhorst. 
3. "Peacegirls" uit Wanroij. 
4. "Ontspoord" uit Landhors
5. " Schandalig Goed" uit Wanr
Uit e uitslag blijkt dat Wanroij en La
goed in evenwicht hielden. Voor de Landhorste jeugd
uitdaging om volgend jaar de wisselbeker uit Wanroij 
weg te kapen. Bas had een beetje overmoedig een 
weddenschap afgesloten met de latere winnaar. Hij 
gespot bij Jan Linders, waarschijnlijk om 40 frikadellen 
in te slaan.  
De organisat
Raggebende bedanken voor hun inzet en vv M
hun geweldige gastvrijheid. Verder een woord van dank 
aan de scheidsrechters, vrijwilligers en natuurlijk alle 
deelnemers en publiek. Zonder deze mensen is het 
onmogelijk een dergelijk evenement te organiseren.
 

O
aanvang 20.00 uur, werd
voor de 3e maal, door het 
WAC, in het Wapen van 
Wanroij, een avond 
georganiseerd voor d
verenigingen uit Wanroi
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Landhorst. Het thema voor deze avond was BHV 
(Bedrijfshulpverlening). 
Door dhr. Frank Rijshouwer (veiligheidsdeskundige) 
werd een uitvoerige presentatie gegeven over de Arbo-
wet, met de nadruk op, waaraan verenigingen allemaal 
moeten voldoen m.b.t. bedrijfshulpverlening, in het 
kader van deze wet.  
Door de 38 aanwezigen werd aandachtig geluisterd. 
Door het verhaal van dhr Rijshouwer liep als een rode 
draad, dat het voor iedere vereniging erg belangrijk is 
om een risico-inventarisatie te maken en deze ook te 
evalueren. Iedere vereniging dient zich ervan bewust te 
zijn welke risico’s men (de leden) loopt. De 
verantwoordelijkheid in deze ligt bij de bestuursleden. 
In de zaal kwamen n.a.v. dit onderwerp vele 
voorbeelden evenals reacties los. Gelet op 
vorenstaande zal het laatste woord hierover nog niet 
gesproken zijn. Het financiële aspect van het opleiden 
tot BHV’er kwam duidelijk naar voren. Ook hierover zal 
worden nagedacht, om in gezamenlijkheid tot een 
verantwoorde oplossing te komen. Tot slot heeft dhr. 
Huub van Boekel in zijn hoedanigheid, als voorzitter 
van het WAC, ten behoeve van de tijd, een korte 
uiteenzetting gegeven over de rol van het WAC. In het 
kort kwam het erop neer dat het WAC bereid is om 
samen met anderen (verenigingen)  zaken op te 
pakken. Hierbij zullen de leden van het WAC vooral een 
coördinerende functie vervullen. Vorenstaande in het 
belang van de gemeenschappen Wanroij en Landhorst 
en ter bevordering van een beter leefklimaat.  
Gelet op de reacties na afloop, omstreeks 22.30 uur, 
mag deze avond als geslaagd betiteld worden en heeft 
voldoende stof tot nadenken opgeleverd.  



JAARVERSLAG 2005 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 28 

 

4.9.  KinderVakantiePretdagen 

16, 17 en 18 augustus stonden er allemaal mooie 
junglehutten in Wanroij. Ja hoor, het was weer 
bouwweek. Het thema van de KinderVakantiePretdagen 
(KVP) 2005 was ‘in de jungle’. 
De eerste dag werd er flink getimmerd en er kwamen 
veel glijbanen van hout. Dit nadat burgemeester 
Verbeeten de bouwweek heeft geopend.  
Behalve een openingswoordje met complimenten voor 
de organisatie, (net zoals alle evenementen in Wanroij 
zijn ook de KVP-dagen goed 
georganiseerd) heeft de 
burgemeester ook op zijn 
accordeon gespeeld en het 
beroemde KVP-dagen lied 
mee begeleid. Dit jaar was er 
zelfs sprake van 
Internationale KVP-dagen. 
Een jongen uit Hongarije die in Wanroij te gast is heeft 
meegedaan en genoten. 
Op de tweede dag konden de Tarzans & Janes de 
hutten versieren met verf, stof en touw. Er werden 
leuke rokjes, kettingen en trommels gemaakt door de 
kinderen en er werd een leuk dansje ingestudeerd 
onder deskundige begeleiding.  Alle ouders waren voor 
’s avonds uitgenodigd. Zij konden de hutten van de 
kinderen bekijken. Er kwam ook een djembé-groep. Alle 
kinderen mochten met hen meedoen men hun 
eigengemaakte trommel. Ook de dans werd opgevoerd. 
Al met al een heel gezellige en muzikale avond. Ook de 
derde dag werd er nog wat gebouwd. Ook mochten alle 
groepen leuke spelletjes doen, door groep 8 begeleid. 
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Bij elk spel kreeg iedereen in de groep wat lekkers. Na 
de spellen mocht iedereen (niet allemaal tegelijk) 

buikschuiven. Om 14.15 uur 
begonnen ze met afbreken. Het 
was een raar gezicht toen er 
opeens geen hutten meer 
stonden. Dankzij een aantal 
sterke vaders is dit afbreken 
gebeurd zonder ongelukken. Er 

zijn wel een aantal kleine ongelukjes geweest maar die 
hebben mensen van de EHBO kunnen oplossen. Een 
aantal loaders zorgden er voor dat het hout op de 
brandstapel kwam. ´s Avonds mocht iedereen weer 
komen om naar Alfred de Afrikaan te komen kijken en 
luisteren. Alfred zong en speelde op zijn djembé en 
andere instrumenten. Degene die wilde mochten zelfs 
meedoen. 
Om 20.00 uur werd de houtstapel aangestoken. 
Hiermee werden de KVP-dagen 2005 op een waardige 
manier afgesloten. 
 
 

4.10.  W.A.C.-dag 2005 

De organisatie van de WAC-dag, 17-09-2005, lag deze 
keer in handen van Bert van Bokhoven en Karin Geurts. 
Ieder jaar weer is er dezelfde vraag. Wat gaan we dit 
jaar doen?? Ze zeggen niets, nee helemaal niets!! 
“We moeten om 14.30-15.00 uur bij het Raadhuis zijn. 
Daar zullen we, onder het genot van een kopje koffie of 
thee en/of een borrel, ongeveer tot 16.30–17.00 uur 
gezellig kunnen praten, over wat ons zoal, het 
afgelopen jaar bij het WAC, bezig gehouden heeft.  



JAARVERSLAG 2005 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 30 

Uiteraard is er ook genoeg gelegenheid om over andere 
zaken te spreken. Rond de klok van 16.30-17.00 uur 
zullen we de inwendige mens gaan versterken. Om 
19.00 uur moeten we ons buiten verzamelen om de 
(altijd weer) gezellige WAC- dag, op een andere plek, 
voort gaan te zetten. Het is de bedoeling dat we onszelf 
in Noordwestelijke richting gaan verplaatsen, met het 
vervoermiddel, dat voor jullie geregeld is. Wat we dan 
gaan doen, blijft uiteraard een verrassing! Om 
ongeveer 0.30-0.45 uur zal het vervoermiddel ons weer 
naar Wanroij brengen waar we rond de klok van  
1.00–1.15 uur, hopen aan te komen!!” 
Dit stond er allemaal in de uitnodiging te lezen, die de 
wac-leden via de mail of de post ontvingen. Op een 
enkeling na was iedereen van het WAC, (zowel leden 
als ere-leden en hun partners) rond de klok van 15.00 
uur bij het Raadhuis in Wanroij aangekomen alwaar we 
werden ontvangen met een kopje koffie en iets lekkers. 
Na de koffie konden we ‘aan ’t borrelen’. Ondertussen 
maakten de voorzitter en de secretaresse van het WAC 
zich op voor een afscheidswoordje voor de WAC-leden 
Peter Aben, Hennie Aasman en Jan v.d. Broek.  
Zij werden allen in het zonnetje gezet en bedankt voor  
hun jarenlange inzet voor het WAC en de Wanroijse 
gemeenschap. Ondertussen 
werd er in het Raadhuis druk 
heen en weer gelopen om de 
WAC-leden en hun partners een 
heus Italiaans buffet voor te 
schotelen. Het smaakte 
overheerlijk! Toen de magen 
goed gevuld waren vertrokken we in Noordwestelijke 
richting alwaar we uitkwamen bij het ‘ Racing Team 
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Uden’. De gehele avond stond in het teken van racen 
met miniautootjes tegen elkaar. Uiteindelijk won Karel 
van der Velden de finale- race en kon het gezelschap 
moe maar voldaan rond de klok van 0.45 uur 
huiswaarts keren. We willen de organisatie bedanken 
voor de geweldig leuke WAC-dag 2005! 
 

4.11.  Sint Nicolaas 

‘Wie heeft de schatkist van Sinterklaas?’ 
Op zondag 20 november bracht Sinterklaas een bezoek 
aan Landhorst en Wanroij. 
 
Alle kinderen hadden vol spanning op deze dag 
gewacht. In Landhorst was Sinterklaas ruim op tijd, dus 
kon de stoet met de fanfare voorop, door de 
Schapendreef, Pioniersstraat en de Kerkstraat naar De 
Stek. Het was prima weer, niet te koud. Onderweg 
waren er al 2 pieten behoorlijk druk, ze slingerden over 
de weg en het leek wel of ze iets kwijt waren. 
Afgelopen week stond er in het Wanroijs Nieuws een 
oproep aan alle kinderen of zij een schatkist gevonden 

hadden. Zo te zien aan 
de drukke pieten had 
niemand zich gemeld. 
Onder luid gezang van 
de kinderen en niet te 
vergeten de muzikale 
begeleiding van de 
fanfare in Landhorst en 
de Harmonie in Wanroij 
werd de Sint ontvangen 
in een volle zaal met 
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kinderen. Sinterklaas en zijn Pieten werden welkom 
geheten door de presentator Karel van der Velden in 
Landhorst en Karin Bouwmans in Wanroij. Wethouder 
Geene van de gemeente Sint Anthonis vertelde dat heel 
veel mensen in Nederland het fijn vinden dat 
Sinterklaas naar ons land is gekomen. Daarna kreeg 
Sinterklaas het woord. 
Sinterklaas was blij weer in Landhorst en Wanroij te 
zijn, met al die lieve kinderen. Hij had daarom de liefste 
pieten meegebracht dit jaar. Hij wilde wel de 2 drukke 
pieten nog even spreken, want Sinterklaas wilde een 
verklaring voor hun drukke gedrag, buiten. De kinderen 
wisten al dat de schatkist van Sinterklaas zoek was, 
maar Sinterklaas wist van niks. De pieten moesten 
opbiechten dat ze de schatkist van Sinterklaas niet 
meegenomen hadden naar Spanje maar dat ze de kist 
verstopt hadden. De kist was zo zwaar, dan hoefden ze 
de kist niet mee te sjouwen. Ze zouden bij hun 
terugkomst in Nederland de kist weer ophalen en aan 
Sinterklaas geven. Maaaaaaar…… Toen ze de kist wilden 
ophalen was die weg. Op de plaats waar de kist 
verstopt was, stond ineens een nieuw gebouw en de 
kist was weg. 
Sinterklaas werd toch wel een beetje verdrietig. Hij had 
wel al veel kadootjes uit Spanje meegenomen maar 
zonder de schatkist kon hij niet voor alle kinderen een 
kadootje kopen. Die kist moest snel gevonden worden 
anders moest Sinterklaas een heleboel pieten gaan 
bellen. Sinterklaas vroeg aan de kinderen in de zaal of 
zij aan de grote mensen wilden vragen of iemand de 
schatkist gevonden had. En ja hoor, gelukkig was er 
iemand in de zaal die een hele poos geleden een kist 
gevonden maar hij wist niet dat die van Sinterklaas 
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was. Hij zou samen met de liefste zwarte piet de kist 
wel ophalen want hij had de kist meegenomen. Toen ze 
de zware kist naar binnen brachten, herkende 
Sinterklaas de kist meteen. Het was dus de schatkist 
van Sinterklaas. De sleutelpiet werd erbij geroepen om 
de kist te openen. De sleutelpiet had wel een koord om 
z’n nek, maar er hing geen sleutel meer aan. 
Sinterklaas vroeg aan de kinderen of er iemand een 

sleutel had, maar op een 
autosleutel na was er n
die een sleutel voor de 
schatkist had. Een van de 
pieten wist een oplossing en 
kwam met een dopsleutel, 
daarna met een 

waterpomptang en een pollepel. Hij had zelfs een zaag 
om de kist te openen en als laatste probeerde hij met 
een dropsleutel en een breekijzer de kist te openen. 
Gelukkig stak de Sint daar een stokje voor. Terwijl 
iedereen aan het denken was hoe de kist geopend kon 
worden, zat er een piet zomaar aan de deksel van de 
kist, die bleek gewoon open te zijn en die piet had dat 
zelf niet in de gaten. Gelukkig hadden de kinderen in de 
zaal het wel gezien en dan zien de Sint en de andere 
pieten het ook. Gelukkig zit de kist nog helemaal vol 
met Spaanse munten.  

iemand 

Wat er verder nog in Landhorst gebeurde. 
Wat doet de bak- en braadpiet nou in de kist. Hij hangt 
helemaal in de kist. Hij is op zoek naar het 
receptenboek, dat heel zorgvuldig in de schatkist van 
Sinterklaas bewaard wordt. In dat receptenboek staan 
de allerlekkerste recepten van pepernoten, 
chocoladeletters en suikergoed. Het boek zit niet in de 
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kist. Sinterklaas vraagt aan de kinderen om hem te 
helpen. Alle kinderen mogen recepten verzamelen en 
die meebrengen naar school. Daar worden de recepten 
uitgeprobeert en als Sinterklaas op bezoek komt op 
school kan hij proeven. Van de allerlekkerste recepten 
wordt dan een nieuw receptenboek gemaakt voor de 
Bak- en braadpiet. Gelukkig is juffrouw Gertie van 
groep 1 en 2, juffrouw Hetty en juffrouw Wilma van 
groep 3 en 4 in de zaal en zij vinden het een goed plan. 
Dan worden er nog enkele liedjes gespeeld en 
gezongen en krijgen de kinderen nog een heerlijke 
snoepzak, waarna iedereen weer naar huis gaat. 
 

4.12.  Kerstattentie 

Ook aan het einde van het verslagjaar 2005 verzorgde 
het Dagelijks Bestuur wederom een kleine kerstattentie 
voor iedereen, die zich telkens weer belangeloos inzet 
om de doelstellingen van het Wanroijs Actie Comité uit 
te dragen. Het mag mede gezien worden als blijk van 
waardering en een stimulans voor de toekomst.  
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5.   VASTSTELLING 

 
 

Aldus werd vastgesteld 
te Wanroij tijdens de 
Algemene Vergadering 
van het Wanroijs Actie 
Comité op: 
12 juni 2006 

 
 
 
 

, de secretaris 
A.M.J. van der Velden-Brans. 

 
 
 

, de voorzitter 
H.H.J.M. van Boekel. 
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