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1.  VOORWOORD     

Op 18 september 2006 heeft de heer Huub van Boekel, na 10 
jaar als voorzitter actief te zijn geweest, de bestuurshamer van 
het Wanroijs Actie Comité overgedragen aan mij. Daardoor heb 
 ik de eer om namens het dagelijks bestuur het Jaarverslag te 
presenteren. De diverse werkgroepen hebben verslag gedaan 
van de verschillende activiteiten, waarin we met plezier kunnen 
teruglezen dat 2006 een jaar was met geslaagde activiteiten. 
Ook verenigingen hebben dank zij de steun van het WAC mooie 
dingen kunnen doen. Bovendien trachten we door 
ondersteuning bij het bouwen van een eigen website, 
verengingen de kans te geven om zich beter te profileren. Ook 
op de website www.wanroij.nu kunt u lezen hoe de 
verschillende activiteiten zijn verlopen. U kunt bovendien 
getuige zijn van de vele foto’s die tijdens deze activiteiten 
gemaakt zijn. Ik ben blij te kunnen mededelen dat we enkele 
nieuwe gemotiveerde WAC-leden hebben mogen begroeten. De 
toekomst van het WAC is vooral afhankelijk van vrijwilligers die 
voor de gemeenschappen Landhorst en Wanroij de armen uit de 
mouwen willen steken, want ook hier geldt: “Vele handen 
maken licht werk”. We mogen als inwoners van Landhorst en 
Wanroij trots zijn op de Stichting het WAC, die het mogelijk 
maakt om sociale en culturele activiteiten te ontplooien. Ook dit 
jaar hebben de verschillende werkgroepen weer garant gestaan 
voor meerdere mooie activiteiten. Via deze weg wil ik alle 
bestuursleden en alle mensen die meegeholpen hebben de 
activiteiten tot een succes te maken hartelijk bedanken, want 
zonder hun vrijwillige inzet is het organiseren van deze 
activiteiten onmogelijk. Hopelijk kunnen we in 2007 weer 
rekenen op jullie onvoorwaardelijke steun om weer mooie 
activiteiten te organiseren. Laten we proberen om van 2007 
weer een jaar te maken, waar we met genoegen aan 
terugdenken. 
 
De voorzitter 
 
Wim. W.F.H.J. Theuws 
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2.  SAMENSTELLING 

2.1.  Inrichting van de Stichting 

De Stichting bestond in 2006 uit bestuursleden en 
ereleden. De bestuursleden vormen samen het 
Algemeen Bestuur.  
In februari 2006 is de heer Theo Nooijen en in juni 
2006 is de heer W. Theuws gekozen als bestuurslid van 
het Algemeen Bestuur van het Wanroijs Actie Comité. 
Met genoemde heren heeft het Wanroijs Actie Comité 
twee enthousiaste, jonge mensen in het Algemeen 
Bestuur. 
 
In de Algemene Vergadering van 18 september 2006 is 
de heer H. van Boekel tussentijds afgetreden.  
 
Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur 
benoemd. De taak van voorzitter, gekozen door de 
Algemene Vergadering, wordt vervuld door de heer W. 
Theuws, secretaris is mevrouw A. van der Velden en 
penningmeester is de heer T. Albers.  
 
Samengevat bestond het W.A.C. op 31 december 2006 
uit een algemeen bestuur van 13 bestuursleden en 
daarnaast 5 ereleden. 
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2.1.1.  Ledenlijst op 31 december 2006 
 
Naam Voornaam Adres Woonplaa

ts 
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 
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 
Nooijen Theo Klompenmakers-

straat  
Wanroij bestuurslid 

Peters Ad De Beeten 5 Wanroij bestuurslid 
Selten Jan Lindenlaan 28 Wanroij bestuurslid 
Theuws Wim Hoevensestraat 19 Wanroij voorzitter 
Velden van der Anja Heistraat 12 Landhorst secretaris 
Verhoeven Frans Lindenlaan 12 Wanroij bestuurslid 
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2.1.2.  Communicatie 

Naast de gebruikelijke vormen van communicatie, zoals 
de 5 Algemene Vergaderingen, diverse 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. 
 
Alle bestuursleden beschikken over een computer met 
Internetaansluiting, waardoor het communiceren in de 
late uurtjes toch nog mogelijk is.  
 
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. Op 10 april 2006 is 
de geheel vernieuwde site WWW.WAC.NU officieel in de 
lucht of online, zoals dat heet. Naast een kleurrijke 
uitstraling op de homepage, kan men er algemene 
nieuwsberichten, WAC-activiteiten en veel, heel veel 
foto’s bewonderen. Het ziet er dan ook prachtig uit. 
Voor extern mailverkeer is het adres info@wac.nu 
(komt binnen bij het secretariaat) te gebruiken. Voor 
het aanmelden van activiteiten voor de 
activiteitenkalender is voor de verenigingen een link 
opgenomen, activiteitenkalender@wac.nu. Hier kunnen 
de verenigingen het hele jaar door zelf de activiteiten 
toevoegen. 
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In de loop van 2006 is tijdens de verenigingenavond 
een oproep aan verenigingen in Wanroij en Landhorst 
gedaan om hun eigen website te linken aan 
www.wac.nu. In het Wanroijs Nieuws is ook een oproep 
gedaan, en diverse verenigingen die al een eigen site 
hadden hebben gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. 
 
Naar aanleiding van de vraag van enkele verenigingen 
die nog geen eigen website hebben, maar wel interesse 
hierin, is besloten een oproep in het Wanroijs Nieuws te 
plaatsen om vrijwilligers (liefst met ICT achtergrond) 
die het leuk vinden om samen met de aangemelde 
verenigingen een website te bouwen.  
Inmiddels hebben 6 verenigingen zich aangemeld en 
zijn er diverse vrijwilligers die willen bouwen aan een 
site. Begin 2007 zal hiermee gestart worden. 
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3.  VERGADERINGEN  

 

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2006 vijf Algemene 
Vergaderingen en wel op 13 februari, 10 april, 12 juni, 
18 september en 13 november.  
 
Elke vergadering werd door het Dagelijks Bestuur 
voorbereid meestal met een DB-vergadering, maar 
daarnaast vond veelal per email overleg plaats.  
 
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 2006 

 

In 2006 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 

In 2006 heeft er een grote verandering plaatsgevonden 
m.b.t. de activiteitenkalender. Werden tot april 2006 
alle activiteiten nog overgetypt of geplakt door iemand 
verbonden aan het WAC vanaf april 2006 kunnen de 
verenigingen zelf hun activiteiten vermelden op de 
website van het WAC. Dit is voor de WAC leden een 
flinke lastenverlichting. Nadeel is dat er niet meer 
te makkelijk te zien is of een vereniging nu wel of niet 
iets heeft aangeleverd. We gaan dan ook niet 
meer nabellen. Het wel of niet aanleveren is een 
verantwoordelijkheid van de vereniging zelf.  
Voordeel van deze werkwijze is dat met het melden van 
de activiteiten niet meer gewacht hoeft te worden 
totdat deze op papier verschijnt. Een nieuwe datum kan 
snel genoteerd worden en verschijnen op het 
www.wac.nu. 
Verder is als nadeel nog te noemen dat niet alle 
verenigingen 'digitaal' zijn. Niet iedereen beschikt over 
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een computer met internetaansluiting. Maar geen nood 
we gaan voorlopig door met de papieren versie en het 
op papier opvragen van de activiteiten. Ongeveer de 

helft van de verenigingen is 
'digitaal' en de andere helft nog 
niet. De 'digitale' verenigingen 
krijgen dan ook hun informatie 
via de mail.   
  
De activiteitenkalender neemt 
een belangrijke plaats in 
Wanroij en Landhorst. Een 

activiteit is pas "officieel" wanneer deze op de 
activiteitenkalender van het WAC staat. Zo wordt in de 
wandelgangen al vernomen. Toch houden verenigingen 
nog weinig rekening met elkaar met de planning. Dit is 
een actiepunt voor 2007 om hier aandacht voor te 
vragen.  
  
De activiteitenkalender commissie. 
 

4.2.  Muziekfestival 

Op zondag 22 oktober 2006 werd in ,'t Wapen van 
Wanroij' het 20e muziekfestival georganiseerd door het 
WAC. Bij de eerste publicaties in het Wanroijs Nieuws 
waren er weinig aanmeldingen. Maar geleidelijk aan, na 
verlenging van de inschrijftermijn, hebben we een 
prachtig gevarieerd programma kunnen maken. 
,'t Wapen van Wanroij' zat helemaal vol met kinderen 
en ouders, en niet te vergeten de fans van de sterren 
van deze dag. Maar liefst 100 deelnemers lieten tijdens 
11 verschillende optredens zien dat er enorm veel 
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talent in Wanroij aanwezig is. 
Kim, Moud, Maroeska, Lydie, Michelle, Karin, Lieke en 
Inge mochten het spits afbijten met een prachtige 
dans, waarna 'Enjoying Voices' een medley van 'Grease' 
liet zien en horen. Tot in de details verzorgd met gel in 
de haren bij de mannen in leren jack en fel gekleurde 
blousjes en haarstrikken bij de dames. 
Lieke Meijer zong het prachtige liedje 'Unfaithfull' van 
Rihanna, van Lieke kunnen we in de toekomst nog veel 
verwachten. Bram Cornelissen en Rob van Haare gaven 
met veel gevoel enkele drumnummers ten gehore 
waarbij ze onderling van drumstel wisselden. 
Toen op het podium weer plaats was gemaakt, kwamen 
de kinderen van kinderkoor 'Do Re Mi' onder leiding van 
Esther Vos enkele mooie liedjes zingen. In dit 
kinderkoor zijn na de vakantie een aantal nieuwe 
zangeressen begonnen, die al meteen meezongen alsof 
ze al jaren bij het kinderkoor zongen. Heel knap om zo 
maar op een groot podium te gaan staan. De 
begeleiding op piano en drums was van Christianne de 
Kort, Jantine Albers en Nico Smits, de enige man bij het 
koor. 
Voor de pauze volgde een 
spetterend gastoptreden van 
zangeres Marcha uit Oploo 
die onder gitaarbegeleiding 
van Jos en haar vader Pieter 
enkele prachtige nummers 
zong.  
Na de pauze bracht Bram Cornelissen nog enkele 
drumsolo's ten gehore, gevolgd door nogmaals een 
optreden van kinderkoor 'Do Re Mi'. 
Lisanne Willems en Demi Nooijen hadden onder leiding 
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van Judith van Bokhoven een moeilijke dans 
ingestudeerd op het nummer 'Hij leeft in jou' van 'The 
Lion King'. In prachtige tijgervellen met geschminkte 
gezichten voerden zij vol overgave hun dans op. Aan 
het einde van de dans kwamen er 2 kleine danseressen, 
Joy en Iris het podium op en gaven Lisanne en Demi elk 
een mooie bloem. Er 
werd een kleine pauze 
gehouden om het podium in 
gereedheid te brengen voor 
het leerlingenorkest van 
Harmonie 'St. Jan' onder 
leiding van René 
Schipperheijn. 
Met enkele zeer gevarieerde nummers lieten zijn een 
geweldig stukje muziek horen.  
Met een laatste optreden van Marcha werd het 20e 
Muziekfestival afgesloten. 
De zeer vakkundige jury bestond deze middag uit Karin 
Geurts en Bert Aasman. Voor alle artiesten hadden zij 
een woordje klaar. Voor de 20e keer werd het licht en 
geluid verzorgd door Gerard Strijbosch. Gerard werd 
hiervoor op het podium gevraagd en ontving een 
bloemetje voor de voortreffelijke wijze waarop hij er 
telkens weer voor zorgt dat alles soepel verloopt. 
Alle artiesten en deelnemers kregen een foto als 
herinnering aan deze prachtige show. Ook dit jaar is er 
een DVD gemaakt door Betsy van Boxtel die te 
bestellen is bij het WAC.  
 

4.3.  Beleidscommissie 

De beleidscommissie is in 2006 van de matrix 
afgehaald. Indien er zaken op het gebied van beleid 
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opgepakt moeten worden volgt een initiatief vanuit het 
Dagelijks Bestuur. 
 

4.4.  Theater Werkgroep Wanroij 

De Stichting Theater Werkgroep Wanroij (TWW) is in 
2006 haar zevende seizoen ingegaan. De Theater 
Werkgroep is een stichting die zich als doel gesteld 
heeft, het bevorderen van culturele, sociaal-culturele en 
maatschappelijk activiteiten op het gebied van theater. 
De doelgroep waar we ons in eerste instantie op richten 
is Wanroij en Landhorst en de rest van de gemeente  
Sint Anthonis. 
 
Uiteraard vinden we het prettig dat er ook mensen van 
buiten de gemeente naar ons theaterprogramma komen 
kijken. Jaarlijks krijgt de Stichting TWW subsidie van 
het WAC. Voorheen was ook een van de leden van de 
Stichting benoemd vanuit het WAC. Dit is nu niet meer 
het geval. 
 
De Stichting TWW werkt met een seizoen programma. 
Het seizoen loopt van oktober tot april. De eerste helft 
van het kalenderjaar 2006 komt uit het seizoen 
2005/2006. En de tweede helft van het kalenderjaar 
2006 komt uit het seizoen 2006/2007.  
In het kalenderjaar 2006 heeft de werkgroep een 
zevental optredens georganiseerd. Twee daarvan waren 
kindervoorstellingen. Een daarvan was een voorstelling 
georganiseerd in samenwerking met Harmonie St. Jan 
uit Wanroij.  
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Op 11 maart was er een Brabantse avond, met twee 
artiesten die bestonden uit Lya de haas en Hennie 
Korsten. Het was een gezellige 
avond die zeer druk bezocht werd.   
                 
 
Op 31 maart hadden we de 
Cabaretier Ronald Goedemondt 
met de voorstelling “Spek”.  

Lya de Haas en Hennie Korsten 

Een avond vol hilarische, soms absurde verhalen en 
grappen. 
 
         
 Cabaret van Ronald Goedemont 

 
 

 
Op 17 april de Kindermusical “Karel de kok en de 
gesloten Schatkist”  . 
Een prachtige voorstelling met boordevolle aanstekelige 

liedjes, met een flinke dosis 
spanning en heel veel humor. 
Deze voorstelling werd druk 
bezocht door kinderen uit 
Wanroij, maar ook kinderen uit 
andere dorpen kwamen naar 
deze voorstelling. 
 

       Karel en de Kok 

 
Op 20 september hadden we het kindertheater 
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“Kookeiland”. Het speelde zich af in een restaurant 
waar hoog bezoek zou komen, met alle chaos er om 
heen. Kortom het was een 
voorstelling om van te smullen. 
 
 Kindertheater “Kookeiland” 

 
 
 
Op 8 oktober een Brabantse avond met Gerard van 
Maasakkers. “Als ik zing vur jou”. 
Nostalgie, melancholie en vrolijke herinneringen 
wisselde elkaar af in deze drukbezochte vrolijke en 
ontroerende avond. 

 
  
Gerard van Maasakkers 

 
 
 

21 oktober hadden we de cabaret voorstelling “Laatste 
druk”van John Schleipen. Hij was snel, hilarisch,absurd, 
taalgeestig, èèn in een dozijn.  

Op 25 november hadden we een 
theaterconcert van de Harmonie St. Jan 
in samenwerking met Gè Reinders. Dit 
concert was door de theaterwerkgroep 
en de Harmonie samen georganiseerd.  
 
John Schleipen 
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Het was een prachtige voorstelling met Gè Reinders 
ondersteund door onze eigen mensen van de harmonie 
uit wanroij. Het zag er allemaal zeer professioneel en 
tot in de puntjes verzorgd uit. Er was dan ook veel 
belangstelling voor deze avond. 
 
De voorstellingen waren zeer afwisselend. Voor elk wat 
wils. Vooral de Brabantse avond en de Kindermusical 
“Karel en de Kok” waren druk bezocht. Maar ook over 
de andere voorstellingen waren soms wel minder 
bezocht, maar zeker van hoge kwaliteit.   Gè Reijnders 

We waren dan ook zeer tevreden 
met het programma wat we 
gekozen hebben. De TWW geeft 
elk jaar een eigen folder uit met 
daarin het programma. Deze wordt 
verspreid in de gemeente 
St.Anthonis en omliggende 
dorpen. We hebben ook een 
passe-partout regeling. Als men 
meerdere voorstellingen besteld 
dan kan men korting krijgen. We zijn blij dat dit een 
gunstige bijdrage heeft geleverd aan het aantal 
bezoekers. De meeste bezoekers kwamen uit de dorpen 
Wanroij en Landhorst. Dat is voor ons een extra 
stimulans om door te gaan. We zijn dan ook al weer 
volop bezig om weer een schitterend programma neer 
te zetten voor het seizoen 2007/2008. We hopen dan 
op een groot aantal bezoekers. Want waar heb je in een 
dergelijk klein dorp  
het theater zo dicht bij huis. 
De Theater Werkgroep hoopt u allen dan ook te mogen 
begroeten tijdens een van de voorstellingen in het 
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nieuwe seizoen. 
 

4.5.  Onderscheiding 

In 2006 is er geen WAC-ster uitgereikt. 
 

4.6.  Koninginnedag 

4.6.1.  Oranjetocht 2006 

We wisten het, de voorspellingen van het weer waren 
niet gunstig. Toch begonnen we vol frisse moed (nou 
ja, misschien niet voor alle WAC-leden) aan deze 
Koninginnedag. 
Op alle plaatsen waar we posten neer gingen zetten 
hing een positieve sfeer, "we gaan er met z'n allen weer 
een leuke dag van maken," was de meest gehoorde 
uitspraak. "Een buitje houdt ons niet tegen," zeiden de 
eerste starters op de fiets vanuit Wanroij richting 
Landhorst. Ze fietsten allereerst naar de Fortunaweg 
waar mensen van buurtschap 'De Schakel' een leuk spel 
hadden neergezet in de vorm van een grote sjoelbak 
met hindernissen waar men punten kon vergaren. 
Voorzien van een 
appeltje ging de 
tocht verder richting 
Landhorst, waar bij 
café 'Buitenlust' de 
tweede stop plaats 
vond. Hier kon men 
diverse zakjes 
bevoelen en de 
inhoud hiervan 
raden. Het 
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Oranjecomité Landhorst en IVN gaven op deze post alle 
medewerking. Nog een sanitaire stop en weer verder 
richting de Boekelsebaan waar de derde stop bij de 
Fam. van Creij gevestigd was. De eerste vette regenbui 
deed het enthousiasme wat verslappen maar de moed 
was er nog niet uit. Op de Boekelsebaan stonden 
mensen van Vereniging Peelbelang met een leuk 
doeltrapspel waarbij een kleine traktatie voor de 
kinderen welkom was. Nu gingen we over de 
gemeentelijke grens richting Wilbertoord waar we 
aankwamen bij de familiecamping 'Boszicht'. Het was er 
ondanks de kou en de buien gezellig. 'De Bergen 
Echo's' speelden vrolijke muziek en hier kon men de 
inwendige mens versterken door het verorberen van 

een lekkere 
pannenkoek of warme 
tomatensoep, goed 
verzorgd door 'Het 
Paddenriek' en 
'Unicum', terwijl de 
kinderen pret hadden 
op het luchtkussen en 
op een crazyfiets 
konden rond crossen 

(gratis beschikbaar gesteld door Thijs Hendriks).  
Rond half twee viel de regen met bakken uit de hemel 
waardoor de mensen moesten schuilen onder de 
spelende 'Bergen Echo’s'. Jammer, maar het was even 
niet anders. Nog maar een extra kopje koffie en een 
pannenkoek en dan toch weer verder fietsen naar de 
vijfde post waar leden van buurtschap 'De Beete're' een 
dartspel hadden neergezet. Kon je niet goed met 
pijltjes gooien dan was er nog een muntwerpspel en 
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een moeilijke kubus. Dan op naar de zesde en tevens 
laatste post (voor Wanroij) bij ,’t Raadhuis', waar de 
kinderen vermaakt werden door 'de knotsgekke 
ballonnenclowns'. Voor het naar huis gaan kreeg elke 
deelnemer een zakje met zonnepitten, georganiseerd 
door natuurvereniging IVN, waarmee men mee kon 
doen aan de eerste grote zonnebloemgroeiwedstrijd in 
Wanroij en Landhorst. De diverse vragen en spellen 
onderweg leverden natuurlijk voor de deelnemende 
groepen punten op en hiermee waren bij het eindpunt 
leuke prijzen te verdienen. De eerste prijs, een fraai 
Oranjepakket, werd gewonnen door Fam. de Kleynen 
uit de Kruinstraat. De tweede prijs werd gewonnen door 
Fam. v.d. Zanden uit de Haarhamer en de derde prijs 
door de Fam. Selten uit de Lindenlaan, Lindenplein en 
Vlaskam. 
In Landhorst, waar het ook nog heel gezellig was na 
afloop van deze fietstocht, werden ook de prijzen 
bekend gemaakt. Het Oranjepakket, zijnde de eerste 
prijs, werd gewonnen door fam. v.d. Ligt-Rijkers, de 
tweede prijs werd eigendom van 'De sissies', Marga van 
Creij, Hannie Rijkers, Henk, Karin, Kim en Sara van 
Wetten, zij wonnen de snackbonnen, en de derde prijs, 
ook snackbonnen, werden gewonnen door Bert en Maria 
van Bakel. 
De organisatie kan tevreden terugkijken op een 
Koninginnedag welke ondanks de buien zeer goed 
geslaagd is. Veel dank is het WAC dan ook verschuldigd 
aan Natuurvereniging IVN, Vereniging Peelbelang, 
Oranjecomité Landhorst, Jeugdcommissie 'Het 
Paddenriek', 'Unicum', 'De Bergen Echo's', Fam. van 
Grinsven, buurtschappen 'De Schakel' en 'De Beete're', 
cafés 'Buitenlust' en ,'t Raadhuis' en alle vrijwillige 



JAARVERSLAG 2006 

Stichting Wanroijs Actie Comité  pagina 21 

medewerkers. Maar de meeste dank is voor de 
deelnemers zelf, want zij hebben de buien getrotseerd 
en alle vrijwillige medewerkers laten zien dat ze er niet 
voor niets stonden. Mede dankzij hen allen is deze 
viering van Koninginnedag in Wanroij en Landhorst voor 
herhaling vatbaar. 

4.7.  Oranjegames 2006 

Tijdens Koninginnedag 2006 Wanroij-Landhorst, hebben 
de jaarlijkse Oranje-Games plaatsgevonden op het 
sportpark van Constantia. Na een gedegen 
voorbereiding samen met leden van St. JOE en De 
Raggebende waren de verwachtingen hoog gespannen 
dit jaar. Er hadden zich maar liefst 20 teams 
opgegeven. (’n record !). We hadden de spelleiding in 
nieuwe oranje polo’s gestoken, zodat ze voor de jeugd 
goed herkenbaar waren. De polo’s zijn voorzien van de 
logo’s van het WAC, St. JOE en de Raggebende. Een 
twintigtal vrijwilligers van beide jeugdclubs hadden zich 
aangemeld om de “games” in goede banen te leiden. 
De winnaars kregen naast de wisselbeker een oranje T-
shirt met als opdruk; “Kampioenen Oranje-Games 
2006. Het team wat de mooiste “joker”had gemaakt 
werd verwend met een lekkere vlaai. 
De “Games” werden gepresenteerd door Ronald de Wit. 
Normaal doet hij altijd een duo-presentatie met 
Sebastiaan Remmen. Echter Sebastiaan moest afhaken 
omdat hij niet goed bij stem was. Het jureren van de 
“jokers” nam hij wel voor zijn rekening. De jokers 
leverden extra punten op. 
Ondanks dat de weergoden ons niet veel goeds 
voorspeld hadden gingen we omstreeks 11.15 uur 
onder bezielende presentatie van Ronald van start. De 
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deelnemers waren ondanks de lage temperatuur erg 
enthousiast en lieten zich door wat buitjes niet kennen. 
Ik zag korte broekjes en zelfs dames in bikini over het 
plastic glijden. (brrrrrr). Het personeel in de kantine 
zorgde voor een natje en ’n droogje en ook voor de 
inwendige mens werd gezorgd. Helaas viel het 
omstreeks 13.30 uur met 
bakken uit de hemel. We 
hebben in het belang van 
de deelnemers, na 7 van 
de 10 ronden besloten, 
om de games voortijdig 
te beëindigen. Kijkende 
naar de verkleumde 
lichaampjes leverde dit 
geen enkel protest op. We doken met z’n allen de 
gezellige warme kantine in.  De 1e prijs werd gewonnen 
door:  “DE ZACHTE KERN ONTSPOORD” uit Landhorst. 
De  prijs voor de mooiste joker ging eveneens naar 
Landhorst, naar de “Orange Queens”. Dus Wanroij jullie 
hebben iets goed te maken volgend jaar. De foto’s 
zeggen meer dan 2 a4’tjes tekst.  
De commissie van het WAC wil alle deelnemers 
bedanken voor hun geweldige sportieve inzet en 
enthousiasme. We rekenen volgend jaar weer op zo’n 

grote deelname en als het weer 
een beetje meewerkt, zullen wij 
jullie zeker niet teleurstellen. 
Verder willen wij de vrijwilligers 
van Constantia bedanken voor 
de prettige samenwerking en de 
geweldige gastvrijheid in de 
kantine. Tenslotte een speciaal 
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woord van dank aan beide jeugdclubs en hun 
vrijwilligers voor de enthousiaste bijdrage vóór, tijdens 
en na de games.  
 

4.8.  Verenigingenavond 

Op donderdag 22 juni 2006 werd in ’t Wapen van 
Wanroij weer de verenigingenavond gehouden met als 
thema: Hoe kunnen verenigingen elkaar helpen?  
 
We zijn blij met de grote opkomst van 23 personen. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de opkomst 
nog groter geweest zou zijn als deze bijeenkomst aan 
het begin van de maand georganiseerd wordt. Nu zitten 
we te dicht bij de vakanties en kan er ook niets meer 
opgestart worden voor de vakantie. We nemen dit 
advies mee voor de volgende keer.  
 
Website voor elke vereniging www.wanroij.nu  
Het WAC heeft bij een provider (Vevida) een 
domeinnaam opgevraagd zijnde wanroij.nu. Het idee 
van het WAC is dat we onder deze naam verschillende 
pagina’s kunnen hangen van diverse verenigingen in 
zogenaamde subdomeinen. Elke vereniging kan dan zelf 
muteren op die pagina. De naam wordt dan 
bijvoorbeeld www.constantia.wanroij.nu. Voordeel is 
dat de kosten voor de provider niet betaald worden 
door de vereniging maar door het WAC. Verder 
voordeel is dat de verenigingen makkelijk te vinden zijn 
op het www. Zeker wanneer er een startpagina komt 
van www.wanroij.nu. Vanuit deze startpagina kan dan 
doorgelinkt worden naar de verenigingen. De vraag is: 
“is hier behoefte aan”.  
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Een website kan ook gebruikt worden voor bv. foto’s.  
Vanuit de vergadering blijkt dat er is wel behoefte aan 
een dergelijk initiatief. Tijdens de vergadering geven 4 
verenigingen aan mee te willen doen. Tevens wordt er 
een oproep geplaatst in Wanroijs Nieuws, voor 
vrijwilligers die willen helpen en verenigingen die 
gebruik willen maken van de mogelijkheid gelinkt te 
worden aan WWW.WANROIJ.NU. Eventueel zal er een 
cursus c.q. workshop gegeven worden.  
 
Ontwikkelingen m.b.t. Bedrijfshulpverlening  
Vorig jaar is dit een speciaal onderwerp geweest omdat 
er veel veranderd was in de wetgeving over dit 
onderwerp voor verenigingen. Per 15-3-06 is voor 
vrijwilligersorganisatie de wetgeving versoepeld. Op 20 
juni is over dit onderwerp een toelichting gegeven door 
Frank Rijshouwer. Zijn presentatie is opgenomen op de 
website. www.wac.nu en daar te raadplegen.  
Karel van der Velden geeft een samenvatting van deze 
avond.  

- Verenigingen die een vergoeding betalen van > 
150 euro per maand of € 1.500 op jaarbasis aan 
‘werknemers’ vallen nog steeds onder de wettelijke 
verplichtingen.  

- Risico- inventarisatie/evaluatie verplichting is 
vervallen.  

- Verplichting tot het benoemen van een 
preventiemedewerker is 
vervallen  

- Vereniging moet wel in 
beeld hebben waar de 
risico’s zitten. De 
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vereniging moet aan kunnen tonen dat over dit 
onderwerp wel is nagedacht. Daarom is het 
belangrijk om ideeën hierover te notuleren.  

- Verenigingen dienen zich bewust te zijn van hun 
aansprakelijkheid en hiernaar ook te handelen. Je 
kunt namelijk als organisatie nalatigheid verweten 
worden. Voorbeeld: legionella in de douches van 
een sportcomplex. Gemeente is verantwoordelijk 
maar je zult als vereniging wel de gemeente 
moeten aanspreken indien deze nalatig is met 
doorspoelen van de leidingen.  

 
Conclusie: Kijk binnen je organisatie waar risico’s zitten 
en leg vast dat je als bestuur hierover hebt nagedacht 
en welke maatregelen je al dan niet hebt genomen.  
Zie voor meer info: www.rie.nl of www.arbo.nl.  
 
Hoe kunnen we als vereniging elkaar helpen met een 
materiaal databank of een vrijwilligersbank?  
Vrijwilligersdatabank:  

- Willen we elkaar hiermee helpen? Ja, is de 
unanieme mening van de aanwezigen.  

- Moet er een vergoeding tegenover staan? Dit 
bepalen de verenigingen zelf.  

- Hoe kunnen we elkaar helpen? Personen benaderen 
die niet bij een vereniging zijn. Elke activiteit in 
Wanroijs Nieuws zetten en daarbij vrijwilligers 
vragen. Workshops voor verenigingen organiseren.  

- Wie doet wat en wanneer? Door het WAC een 
webpagina wijden aan dit onderwerp.Verenigingen 
kunnen oproep plaatsen voor vrijwilligers en 
vrijwilligers kunnen zich hier melden.  
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Materiaaldatabank:  

- Willen we elkaar hiermee helpen? Ja, is de 
unanieme mening van de aanwezigen.  

- Moet er een vergoeding tegenover staan? Dit 
bepalen de verenigingen zelf.  

- Hoe kunnen we elkaar helpen?  
• Inventariseren wie welke materialen heeft en 

deze wil uitlenen. Voorstel om te 
inventariseren zodra ook de activiteiten t.b.v. 
activiteitenkalender geïnventariseerd worden.  

• Door het WAC een webpagina wijden aan dit 
onderwerp. Verenigingen kunnen doorgeven 
aan een emailadres welke materialen ze willen 
uitlenen onder welke voorwaarden.  

• Vereniging van vrijwilligers onder de paraplu 
van het WAC. Is dit mogelijk. Deze 
verenigingen kan dan materialen beheren 
maar ook de kern vormen van de 
vrijwilligersbank.  

• Centrale opslag van materialen: Hierin ligt een 
taak voor de Gemeente. Opslag is voor veel 
verenigingen een probleem. Wellicht dat de 
Dorpsraad dit mee kan nemen.  

• Er is behoefte aan een kopieerapparaat waar 
men snel even terecht kan. Probleem is dan 
waar staat die en wie beheert deze dan?  

 
Subsidiebronnen 
Met betrekking tot subsidies aanvragen wordt gesteld 
dat het veel werk is om de juiste subsidiebron te 
vinden. Er zijn bedrijven die dat graag uitzoeken tegen 
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een bepaald % van het subsidiebedrag. Dit kan voor 
een vereniging heel aantrekkelijk zijn. Zie bijvoorbeeld 
www.synthese.nl  
Het was een zeer leerzame avond met veel interactie 
onder de aanwezigen. Er kwam veel positieve respons 
uit de zaal. Diverse zaken zullen opgepakt worden en 
volgend jaar tijdens de verenigingenavond zullen de 
resultaten gemeld worden.  
 

4.9.  KinderVakantiePretdagen 

Op 9, 10 en 11 augustus werd op het veldje bij De 
Elzen weer flink getimmerd door (de) 270 jongens en 
meisjes uit Wanroij. Het thema van de Kinder-Vakantie-
Pretdagen van 2006 was “Glitter en Filmland”. De 
kinderen voelden zich al meteen sterren nadat ze over 
de rode loper binnenkwamen onder luid applaus en 
gejuich van de ouders. Eerst werd “champagne” 
gedronken omdat dit jaar voor de tiende keer de 
Kinder-Vakantie-Pretdagen georganiseerd werden. 
Daarna werd er meteen volop getimmerd en gesleept 
met pallets.  
 
Op de tweede dag werden de 
hutten mooi versierd met verf 
en stof. Ook werden er foto’s 
gemaakt van de kinderen in 
verkleedkleren – er kwamen 
de gekste foto’s uit – die ze 
vrijdag op een cd geplakt met een houder mee naar 
huis mochten nemen. Er werden ook kleren voor de 
modeshow gemaakt. De modeshow was later die dag 
een groot succes. Deze werd dan ook gepresenteerd 
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door twee geweldige “campinggasten”. 
Eén groepje mocht na de modeshow in twee limousines 
een rondje door Wanroij maken, want zij hadden de 
meeste sterren behaald. De sterren waren te verdienen 
met de veiligheid van een hut, de samenwerking van 
een groepje én met de modeshow. 
 
Vrijdag werd er een groot spel gespeeld: Sterrenslag. 
Het was als een levend ganzenbordspel waarmee de 
groepjes sterren konden verdienen. Er waren 
verschillende posten waar de kinderen verschillende 
spelletjes deden. Groepje 16 had de meeste sterren 
gekregen en nam een grote beker met een lieve beer 
erin mee naar huis. 
 

’s Avonds was zoals elk 
jaar het grote kampvuur. 
De bezoekers werden 
vermaakt  met een 
optreden van Wally.  Hij 
wist op een spetterende 
manier iedereen te 
vermaken.   
 

Het waren – ondanks de regen – weer geweldige dagen 
waarin veel werd beleefd. 
 
Iedereen bedankt die deze dagen weer mogelijk hebben 
gemaakt. Iedereen die ons: financieel, materieel, fysiek 
en mentaal heeft gesteund maar als allerbelangrijkste 
de 270 blije kinderen die ons hebben opgebeurd. 
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4.10.  W.A.C.-dag 2006 

De ereleden hebben op 14 september in restaurant de 
Beurs in Cuyk van een heerlijk diner genoten. De eerste 
keer dat de groep van leden en ere leden gesplitst is 
maar tijdens het borreltje op die avond gaven 
verschillende ereleden toch wel aan, dat dit toch ook 
erg gepast is gezien de situatie waar verschillende oud-
leden zitten. Er werd volop gepraat onderling het was 
erg gezellig. 
 
Uitstapje W.A.C dag. 
Op zaterdag 16 september zijn de W.A.C leden met een 
bus naar ‘s-Hertogenbosch afgereden om samen een 
stadswandeling te doen maar voor het zover was heeft 
iedereen toch wel genoten van een overheerlijke echte 
Bossche bol in Café de Nar. De stadswandeling die 
onder leiding van een gids stond was voor verschillende 

mensen zeer indrukwekkend en het 
weer was zodanig dat menigeen blij 
was dat het biertje koud stond. Een 
terrasje nemen valt niet mee met een 
groep op een drukke zaterdagmiddag 
maar het is toch gelukt om de kelen te 
smeren voordat we weer met de bus 
verder zouden trekken.  
Om 18.30 uur werd iedereen welkom 
geheten in De Leygraaf in Heeswijk-

Dinther waar een mooie kookstudio is die op die avond 
gereserveerd was voor de W.A.C leden. 
Onder leiding van een meester kok werd iedereen aan 
het werk gezet en men stond versteld van menigeen 
kookkunsten. Tijdens het diner werd afscheid genomen 
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van voorzitter Huub van Boekel. Een persoonlijk 
afscheidscadeau werd hem aangeboden waar een 
hééééél verhaal achter zit wat goed in een pronkzitting 
verwerkt zou kunnen worden.  
 
Met de schort voor werd het voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht voorbereid en 
het smaakte voortreffelijk, het 
is moeilijk te begrijpen 
waarom mannen eigenlijk niet 
meer in de keuken staan, 
want ze lieten zich zelf van de 
goede kant zien, geweldig 
mannen ga zo door!! 
Het was een zeer geslaagde activiteit waar iedereen 
actief bij betrokken was. Voldaan met een volle buik 
reisden we terug naar Wanroij en van de afwas hoefde 
we maar te dromen. 
 

4.11.  Sint Nicolaas 

Op zondag 19 november jl. bracht Sinterklaas een 
bezoek aan Landhorst en Wanroij.  
Alle kinderen hadden vol spanning op deze dag 
gewacht. Al regende het deze dag af en toe, toch was 
het een geweldige dag. Sinterklaas werd ontvangen en 
naar 'De Stek' en ,'t Wapen van Wanroij' gebracht door 
een mooie stoet. 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 kinderen.  
Sinterklaas en zijn Pieten werden welkom geheten door 
de presentator Karel van der Velden in Landhorst en 
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Karen Bouwmans in Wanroij. Burgemeester Verbeeten 
van de gemeente Sint Anthonis heette Sinterklaas van 
harte welkom in Landhorst en wethouder Bos deed 
hetzelfde in Wanroij. Daarna kreeg Sinterklaas het 
woord.  

Sinterklaas was blij weer 
in Landhorst en Wanroij 
te zijn, met al die lieve 
kinderen. In 'De Stek' en 
,'t Wapen van Wanroij' 
riep de Sint de Piet in 
zijn pyjama bij zich en 
vroeg wat er aan de 
hand was. Dan vertelde 
de Piet eerlijk dat hij 

met het klimmen uit zijn broek was gescheurd en de 
broek was helemaal stuk en daarom heeft hij zijn pyja-
mabroek aan en hoopte dat de Sint er niets van zou 
zien. Helaas, Sint ziet alles. Daarbij komt nog dat Piet 
zo eerlijk is dat hij de Sint vertelde dat ook de andere 
Klimpiet zijn broek kapot heeft. Sint riep de Klimpiet bij 
zich en ja hoor, de Sint zag meteen dat hier ook iets 
mis was.  
'Dit kan echt niet', zei de Sint, 'met zo'n prachtige 
intocht en dat deze Pieten er zo bijlopen'. Hij riep ook 
de andere Pieten bij zich ... en stond heel verbaasd te 
kijken. De Snoeppiet en de Chipspiet zijn veel te dik 
geworden en passen niet meer in het pak. En hoe 
kwam dit? In hun zakken zat snoep, snoep en nog eens 
snoep en chips, chips en nog eens chips. Hier moest 
werk van gemaakt worden, dit kon zo niet. Sint werd 
een beetje veel boos. Sint vroeg in de zaal of er 
kinderen waren die de zakken beter bij zich kunnen 
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houden als de Pieten. Enkele kinderen in Landhorst en 
Wanroij waren maar al te graag bereid om deze taak op 
zich te nemen.  
'Is er iemand in de zaal of bel maar iemand op die zo 
snel mogelijk hier naar toe komt met stof en 
naaimachines en er moeten nieuwe pakken komen', de 
Sint schaamde zich voor deze vertoning.  
De Meet- en Maakpieten verdwenen uit de zaal en 
gingen ondertussen de naaimachines, de naaister en 
het stof ophalen.  
Ondertussen speelde de muziek iets en Sint vroeg aan 
de beheerders van 'De Stek' en ,'t Wapen van Wanroij' 
om een weegschaal. De weegschaal kwam er en er 
moest gewogen worden. Sint schrok hiervan en liet ook 
een paar kinderen wegen en meekijken. 'Veel te veel 
gesnoept en 
die chips kan 
ook niet 
meer'.  
Ja hoor, de 
Maak- en 
Meetpieten 
kwamen 
hijgend 
terug, want 
ze wisten als 
Sinterklaas 
boos werd, 
dan moest er gewerkt worden H' en de naaister Truus 
van Crey uit Landhorst was erbij. Ze gaf Sint een hand 
en vertelde dat dit moest lukken met hulp van de 
Pieten. Sint gaf opdracht om te meten en er moest zo 
snel mogelijk gewerkt worden, hij wilde de 
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morgen/middag niet laten mislukken.  
De Meetpiet en Truus gingen aan de slag, de maten 
werden op een groot bord geschreven en een Meetpiet 
legde een Piet op tafel en tekende er rond om heen, er 
werden patronen gemaakt. En alles werd genaaid.  
Ja, er werd ontzettend hard gewerkt op het podium. De 
Pieten gingen een voor een omkleden achter een 
kamerscherm, dit deden ze uiteraard heel spannend en 
kwamen nog niet tevoorschijn totdat alles klaar was ... 
Als tegenprestatie wilde Sint dat alle Pieten die nu een 
nieuw pak kregen als mannequins hun pak kwamen 
showen en het moest een echte show worden met 
muziek erbij. Sint ging er eens heerlijk bij zitten.  
Truus werd heel hartelijk bedankt en Sint vroeg of 
Truus voor volgend jaar nog meer pakken voor 
Sinterklaas wil naaien. Toen werden er nog enkele 
liedjes gespeeld en gezongen en kregen de kinderen 
nog een heerlijke snoepzak, waarna iedereen weer naar 
huis ging.  
Wilt u de foto's die in Landhorst en Wanroij gemaakt 
zijn zien, dan kan dat op www.wac.nu.  
 

4.12.  Kerstattentie 

Ook aan het einde van het verslagjaar 2006 verzorgde 
het Dagelijks Bestuur wederom voor 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: 
11 juni 2007 

 
 
 
 

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

 
 
 

, de voorzitter 
W. Theuws. 

 


