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1.  VOORWOORD     

Namens het dagelijks bestuur van het Wanroijs Actie 
Comité wil ik eenieder graag uitnodigen om het 
jaarverslag van onze stichting door te nemen.  
De diverse werkgroepen hebben verslag gedaan van de 
verschillende activiteiten, waarin we met plezier kunnen 
teruglezen dat 2007 wederom een jaar was met 
geslaagde activiteiten. We hebben jammer genoeg de 
film-en kienmiddag moeten missen, maar zijn wel trots 
op een geslaagde nieuwe activiteit; “Halloween’. 
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. 
 
Hoewel we van mening zijn 
dat het WAC een belangrijke 
rol in de gemeenschappen 
Landhorst en Wanroij kan 
spelen, hebben we het 
gevoel dat het steeds 
moeilijker wordt om de 
mensen te bereiken. We zijn 
dan ook zoekende wat naast 
het organiseren van verschillende activiteiten onze rol 
in het belang van beide kerkdorpen zou kunnen zijn. Zo 
zijn we druk bezig met het up-to-date maken van ons 
sponseringsbeleid. En is de promotie van het WAC iets 
wat onze aandacht verdient.  
 
Verschillende jeugdverenigingen hebben dankzij de 
steun van het WAC mooie dingen kunnen doen. Denk 
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daarbij aan de jeugdverenigingen zoals Stichting JOE, 
de Karrekieten en de Raggebende.  
Maar ook andere verenigingen verdienen onze 
aandacht, daarbij denkende aan Waanrodes Heem, die 
verantwoordelijk is voor het vastleggen van de 
geschiedenis in beeld en geluid. 
 
Jammer genoeg blijkt het moeilijk te zijn nieuwe 
ambitieuze WAC-bestuursleden te vinden, maar we 
hopen in 2008 enkele nieuwe bestuursleden te mogen 
verwelkomen, waarbij de nadruk op het moment 
voornamelijk ligt op enkele nieuwe bestuursleden uit 
Landhorst, om zo een scheve verdeling binnen het 
bestuur te voorkomen. Maar ook nieuwe bestuursleden 
uit Wanroij zijn meer dan welkom, om de gelederen te 
versterken. 
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 2008 weer rekenen op jullie 
onvoorwaardelijke steun om weer mooie activiteiten te 
organiseren. Laten we proberen om van 2008 
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 2007 uit bestuursleden en 
ereleden. De bestuursleden vormen samen het 
Algemeen Bestuur.  
In juni 2007 is mevrouw J. Klomp en mevrouw H. 
Toonen gekozen als bestuurslid van het Algemeen 
Bestuur van het Wanroijs Actie Comité. Met genoemde 
dames heeft het Wanroijs Actie Comité twee 
enthousiaste, jonge mensen in het Algemeen Bestuur. 
 
In de Algemene Vergadering van 12 november 2007 is 
de heer J. Selten 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 en de heer T. 
Nooijen is in de Algemene Vergadering van februari 
2007 gekozen en toegetreden tot het Dagelijks Bestuur.  
 
Helaas is de heer W. Baltussen op 79-jarige leeftijd, 
erelid van het WAC, in december 2007 overleden. Wim 
was een van de oprichters en bestuurders van het 
eerste uur. We zijn als WAC veel dank verschuldigd aan 
Wim. Met name zijn pionierswerk voor recreatiepark 'De 
Bergen'. Wim was een verenigingsman in hart en nieren 
en heeft zijn sporen verdiend in de gemeenschap. 
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Samengevat bestond het W.A.C. op 31 december 2007 
uit een algemeen bestuur van 14 bestuursleden en 
daarnaast 4 ereleden. 
 

2.1.1.  Ledenlijst op 31 december 2007 
 
Naam Voornaam Adres Woonplaats Functie 
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 
Klomp Judith Koningslinde 16 Wanroij bestuurslid 
Lodewijks Bert Lepelstraat 24 Wanroij bestuurslid 
Nooijen Theo Klompenmakers-

straat 49 
Wanroij Bestuurslid 

D.B. 
Peters Ad De Beeten 5 Wanroij bestuurslid 
Theuws Wim Hoevensestraat 19 Wanroij voorzitter 
Toonen Hanneke Molenstraat 16 Wanroij bestuurslid 
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 hebben naar 
aanleiding van een verzoek daartoe uit de 
verenigingenavond een nieuwe website opgezet voor 
verenigingen en vrijwilligers.  
Op deze site kunnen verenigingen melden wanneer ze 
vrijwilligers nodig hebben. En vrijwilligers kunnen 
hierop reageren. Daarnaast heeft de site ook een 
databank voor verenigingen waarin ze kunnen melden 
welke spullen ze uit willen lenen dan wel graag willen 
lenen.  
Deze site is te vinden op www.databank.wanroij.nu
 

 
 

http://www.databank.wanroij.nu/
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3.  VERGADERINGEN  

 

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2007 vijf Algemene 
Vergaderingen en wel op 12 februari, 16 april, 11 juni, 
17 september en 12 november.  
 
Elke vergadering werd door het Dagelijks Bestuur 
voorbereid 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 2007 

 

In 2007 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, Sinterklaasintocht en de KVP-dagen.  
 

4.1.  Activiteitenkalender 

In 2007 is de activiteitenkalender op een andere manier 
gaan werken. Werden altijd de verenigingen 
aangeschreven en nagebeld met ingang van 2007 vindt 
er geen actieve benadering meer plaats van de 

nog steeds te vinden en er zijn
nog steeds verenigingen die er 
gebruik van maken. Daarna
wordt de agenda in het 
Wanroijs Nieuws “gevoed
informatie uit de 
activiteitenkalend
niet aanleveren is een 

verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. We hor
dan ook in de wandelgangen dat een activiteit pas 
vaststaat als deze op de kalender van het WAC staat. 
Natuurlijk is dit een handig hulpmiddel bij het pl
van een nieuwe activiteit. Er kan rekening worden 

verenigingen. Op de WAC site is de activiteitenkalender 
 

ast 

” met 

er. Het wel of 

en 

annen 
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gehouden met andere activiteiten. 
 
De kalender wordt niet meer op papier huis aan huis 
bezorgd. Op het stopzetten van deze service is geen 
enkele reactie gekomen terwijl de gekleurde kalender 
toch op veel adressen een prominente plek had. Dit is 
ook de reden waarom er geen vervolg komt op de 
papieren versie van de activiteitenkalender.  
 
De activiteitenkalender commissie. 
 

4.2.  Muziekfestival 

Vanwege diverse muzikale festiviteiten rondom het 95-
jarig jubileum van Harmonie Sint Jan is er in oktober 
2007 geen Muziekfestival georganiseerd.  
Dit is verplaatst naar het voorjaar van 2008. 
 
 

4.3.  Theater Werkgroep Wanroij 

De Stichting Theater Werkgroep Wanroij (TWW) is in 
2007 haar achtste seizoen ingegaan. De Theater 
Werkgroep is een stichting die zich als doel gesteld 
heeft, het bevorderen van culturele, sociaal-culturele en 
maatschappelijke activiteiten op het gebied van 
theater. 
De doelgroep waar we ons in eerste instantie op richten 
is Wanroij en Landhorst en de overige kerkdorpen 
binnen onze 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 
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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 2007 komt uit het seizoen 
2006/2007. En de tweede helft van het kalenderjaar 
2007 komt uit het seizoen 2007/2008.  
In het kalenderjaar 2007 heeft de werkgroep een vijftal 
optredens georganiseerd. Een daarvan was een 
kindervoorstelling.   
 
23 maart 2007 zijn we 
gestart met een 
Cabaretfestival, waarbij een 
3-tal aanstormende talenten 
op een waardige wijze het 
publiek hebben weten te 
vermaken. Het was een 
mooie en gezellige avond die 
redelijk goed is bezocht.  Cabaretfestival: Gaston Dorren  

Maarten Willemse en Marcel Veen  
 

Op 15 april 2007 stond 
muziektheater “Keet” gebracht door 
de Wereldband op het programma. 
Een spectaculaire avond die bij alle 
aanwezigen goed is ontvangen. 
Een goed gevulde zaal met 
enthousiast publiek en hoog 
entertainment. Een waardige kraker. 

Wereldband “KEET” 
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16 september 2007 bracht de 
Keltische groep “Rapalje” een 
indrukwekkende Ierse avond 
welke goed werd bezocht en 
waarover nog lang is nagepraat. 

 
 
 
Ierse Avond met “Rapalje” 
 

Op 20 oktober 2007 stond 
Jim & de Matangi’s op het 
podium in ’t Wapen van 
Wanroij. Het aantal 
bezoekers was niet 
overweldigend doch zij die 
het programma gezien 
hebben waren vol lof. 
 

Jim de Groot & de Matangi’s 

Op 7 november 2007 was er voor de 
kleinere theatergangers het 
kindertheater “Het mysterie van Villa 
Fantoom”. 
Een middag om van te dromen, waar 
de kinderen enorm van hebben 
genoten. 
 

Het mysterie van Villa Fantoom 

 
De voorstellingen in het jaar 2007 waren van hoog 
gehalte en zeer amusant. 
Het publiek kwam goed aan hun trekken en er was ook 
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dit jaar voor ieder wat wils. Muziektheater “Keet”, de 
Ierse avond met “Rapalje” en het kindertheater “Villa 
Fantoom, zijn druk bezocht. Over de andere 
voorstellingen zijn wij niet ontevreden en over het 
aantal bezoekers; dit hadden er wat meer mogen zijn. 
Over het algemeen zijn wij tevreden met de keuze van 
het programma waarvoor wij tenslotte ook gekozen 
hebben. 
De TWW geeft elk jaar een eigen folder uit met daarin het 
volledige theaterprogramma. Deze wordt verspreid in de 
gemeente Sint-Anthonis en omliggende kerkdorpen. 
Totale oplage van 10.000 stuks. De passe-partout regeling 
begint bij menigeen aan te spreken en er zit progressie in. 
Bij boeking van meerdere voorstellingen kreeg men ook nu 
een reductie op de toegangsbewijzen. Dit alles draagt ertoe 
bij dat steeds meerdere mensen de weg naar het theater ’t 
Wapen van Wanroij gaan vinden. Er komen veel positieve 
reacties uit het publiek en de inwoners van Wanroij en 
Landhorst bezoeken vaker de theaterproducties. Dit 
waarderen wij ten zeerste want daar doen we het tenslotte 
ook voor. 
De theaterwerkgroep is al weer druk bezig met het 
aankomende seizoen 2008-2009 en ook dan gaat kwaliteit 
boven kwantiteit. 
Wij gaan ervan uit dat we voor velen wederom een 
schitterend programma samenstellen waarbij we een groot 
aantal bezoekers willen verwelkomen.  
Theater in Wanroij ligt kort bij huis en de werkgroep stelt 
uw belangstelling zeer op prijs. 
De Theaterwerkgroep hoopt u allen dan ook te mogen 
begroeten tijdens een van de voorstellingen in het 
nieuwe seizoen 2008-2009. 
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TWW-theaterwerkgroep Wanroij 
 

4.4.  Onderscheiding 

WAC-ster voor Henk Daverveld 
 
In 2002 is Henk Daverveld, hoewel hij niet een van de 
oprichters was, benoemt tot erelid van het WAC. Dit 
vanwege zijn verdiensten voor het WAC en daarmee 
ook voor de kernen Landhorst en Wanroij. 
Dit maal wilden we Henk graag op een speciale manier 
danken voor het feit dat hij 40 jaar vaste begeleider 
van Sinterklaas is geweest. Jaren was Henk 
medeorganisator voor de intocht van de Sint, waarbij 
hij heel precies te werk ging.  
In de jaren 1988-1990 heeft hij zelfs geprobeerd om 
zelf als hulpsint op te treden bij de jeugdclub, maar dit 
was niet bij alle kinderen onopvallend gebleven. De sint 
bleek blijkbaar teveel op 
Henk Daverveld. Maar 
goed, ieder zijn vak. We 
kunnen niet allemaal 
Sinterklaas zijn en dat is 
voor de kinderen maar 
beter ook.  
Vanaf 1967 is Henk 
verantwoordelijk voor het 
vervoer van de Sint en zijn 
Pieten. Met de camper zorgt Henk voor het vervoer 
naar Landhorst, waarna hij zorgt dat de Sint en Pieten 
weer op tijd in Wanroij zijn voor de intocht aldaar. 
Daarnaast zorgt Henk ervoor dat het bezoek aan de 
scholen soepel verloopt. Waarbij hij alle mogelijke 
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taken op zich neemt, uiteenlopend van het vervoer, een 
glaasje fris met rietje voor de Sint tot het bijstaan van 
de kinderen.  
Het vervoer van de Sint is altijd goed verlopen, voor de 
Sint tenminste. Eenmaal heeft Henk het moeten 
bekopen met een deuk in zijn auto. Ondanks de 
bezwaren van zijn familie staat Henk toch telkens weer 
klaar voor de Sint. Zijn zorgzaamheid, stiptheid en 
betrouwbaarheid waren en zijn nog steeds kenmerkend. 
Henk is en was altijd zeer waakzaam dat er niets mis 
ging. Dit alles heeft er toe geleid dat er een 
vriendschappelijke band is ontstaan tussen Henk en 
Sinterklaas. Maar het heeft ook geleid tot de voordracht 
door de “werkgroep Sinterklaas” voor de WAC-ster.  
 
De WAC-ster is een initiatief van het toenmalig 
dagelijks bestuur van het WAC, om mensen die zich op 
een bijzondere manier verdienstelijk gemaakt hebben 
voor de Landhorstse en Wanroijse gemeenschap, in het 
zonnetje te zetten. Bijzonder detail is dat Henk destijds 
in het dagelijks bestuur zat en zelf de WAC-ster 
ontworpen heeft.  
 
Daarom werd op 17 september 2007 aan Henk 
Daverveld de WAC-ster uitgereikt als blijk van 
waardering voor 40 jaar begeleiding van de Sint tijdens 
de intochten in Wanroij en Landhorst en het bezoek aan 
de scholen. 
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4.5.  Koninginnedag 

4.5.1.  Gezinsfietstocht 2007 

Gezinsfietstocht met Koninginnedag een zonnig succes! 
Dit keer waren de weergoden ons goed gezind, met een 
prachtige blauwe lucht en een ietwat schraal windje, 
gingen de eerste Koninginnedagvierders al om goed 
half tien de fiets op. 
De fietsen waren mooi versierd in de nationale kleuren, 
rood, wit, blauw en natuurlijk ook wat oranje hier en 
daar. Van zowel Wanroij als vanuit Landhorst fietste 
men via de bossen een 
leuk uitgestippelde route 
langs. Voor Wanroij was de 
eerste post bij de 
“liegbank” en dit was al 
meteen een leuke 
verrassing, want de leden 
van buurtschap de Schakel 
hadden een prachtig spel 
gemaakt. Zittend in een schommelstoel moest men een 

3-tal balletjes op een plaat 
boven het hoofd in balans 
zien te houden terwijl de 
stoel flink op en neer werd 
geschommeld. 
Echt weer iets leuks wat 
natuurlijk weer ontworpen 
werd door Wim Jilesen. 
Verder gefietst kwam men bij 

Bronlaak waar men een heerlijke pannenkoek kon eten 
of van een lekker kopje koffie op het terras kon 
genieten. Onder leiding van opperkok Cor van het 
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Paddenriek werden in een razend tempo de koeken 
gebakken. Het rijtje wachtenden op deze lekkernij was 
soms wel wat lang maar ach, het was goed toeven 
onder de lentezon. Ook kon men nog een slinger geven 
aan het rad van carnaval (fortuin) en met deze punten 
erbij kon men weer de 
fiets op richting 
Landhorst naar het 
ouderensteunpunt. Hier 
was een lekkere kop 
soep voor een kleine 
bijdrage te verkrijgen 
en kon men zijn of haar 
mobieltje van een 
bepaalde afstand in een 
kuip gooien. Als je 
eigen mobieltje je te lief was mocht je ook een 
exemplaar van oranjecomités Pietje gebruiken. 
Gelukkig kon men ook even naar de oranjegames van 
de jeugd kijken op het sportpark van Landhorst, 
waarna de tocht weer voortgezet kon worden richting 
Wanroij uiteraard weer via de bossen. Vlak na de 
waterval vond men post 4 en deze werd bemand door 
de Roetetoeters. Zij hadden de leiding over het 
boerengolfspel, waarbij de hele familie Klomp(en) 
ingezet kon worden. Voor de kinderen hadden zij nog 
een versnapering en zo bleef de moed erin om de 
laatste kilometers, weer richting Wanroij  te verslinden. 
Terug bij de Batavier was het eindpunt het begin van 
een gezellige voortzetting. Het was uitstekend 
terrasweer, de drankjes waren lekker koel en de 
kinderen konden hun energie kwijt op een luchtkussen, 
dus wat wil een mens nog meer? 
Ook de scorelijsten werden ingeleverd waarna de 
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winnaars bekend gemaakt konden worden. 
Hieronder de uitslag. 
 
Fietsers uit Wanroij 
1e prijs:Het Oranjepakket voor Fam. Willems Molenveld 
2e prijs:consumptiebonnen voor fam. Willems Hulsbeek 
2e prijs:consumptiebonnen voor fam. H. Nooijen 
3e prijs:snackbonnen voor fam. Franken 
3e prijs:snackbonnen voor fam.van Gemert en aanhang. 
We waren vier groepen met een gelijk aantal punten op 
de 2e plaats daarom is er geloot om de 2e en 3e prijzen. 
Jol van de Batavier had nog een extra 2e en een 3e prijs 
beschikbaar gesteld! LEUK! 
 
Fietsers uit Landhorst 
1e prijs:Oranjepakket voor Familie Peeters-van Gils 
2e prijs:snackbonnen voor Collega's, (fam. Selten, 
Takken, vd Velden) 
3e prijs:consumptiebonnen familie Rijkers en vd Ligt. 
 
Het W.A.C mocht weer vele positieve reacties 
ontvangen van de deelnemers uit Wanroij en Landhorst. 
Maar dat hadden wij mede te danken aan de hulp van 
Buurtschap de Schakel, Het Paddenriek, Vereniging 
Peelbelang, Oranjecomité Landhorst, de Roetetoeters, 
Gonnie Jans, Fotoclub “Kiekus”, Bronlaak, café 
Buitenlust en de Batavier. 
Onderweg konden de deelnemers nog leuke foto’s 
maken die ingestuurd konden worden naar Fotoclub 
Kiekus en waarmee mooie prijzen te winnen waren. 
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4.5.2.  Oranjegames 2007 

“Afgelopen maandag hebben de “Oranje Games 2007” 
plaatsgevonden op het sportpark in Landhorst. 
Omstreeks 10.30 uur vertrok een (te) volle bus vanaf 
Wanroij naar Landhorst met ongeveer 65 kinderen. De 
organisatie had 
de spelen op 
zondag al 
opgebouwd, 
zodat de “games” 
omstreeks 11.15 
uur konden 
beginnen. In 
tegenstelling tot 
vorig jaar waren 
de weergoden 
ons dit jaar wel 
erg goed gezind. De spelen waarbij water aan te pas 
kwam zorgden zelfs voor een welkome afkoeling bij de 
steeds fanatieker wordende deelnemers.  
Een attractie die onmiddellijk in het oog sprong was de 
grote tobbedansbaan. Alle deelnemers konden hier 
maar niet genoeg van krijgen. Door de brandweer was 
deze attractie gevuld met 5000 liter water. De 
organisatie heeft nu al een nog grotere en 
spectaculairdere attractie voor volgend jaar laten 
vastleggen. 
Onder bezielende leiding van Ronald de Wit streden de 
20 teams, (119 deelnemers) om de felbegeerde 
(nieuwe) wisselbeker en de kampioenen shirts. Door de 
teams waren leuke, knotsgekke “jokers” gemaakt. De 
1e prijs voor de joker ging dit jaar naar “De Polly’s” van 
captain Ilona van Crey. Proficiat meiden! 
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Nieuw was de ballonnen-opblaas-race. Welk team kon 
zo snel mogelijk met hindernis de grote ballonnen laten 
klappen. Dit was een erg leuk gezicht en de knallen 
waren spectaculair. Het “levend kegel-spel”, waarbij de 
dolgedraaide deelnemers over een afstand van 
ongeveer 20 meter al 
buikschuivend over het 
met groene zeep 
besmeurde plastic heen 
schoven was erg leuk 
om te doen maar ook 
om naar te kijken. 
Helaas moesten we het 
“bierkratten stapelen” 
na enkele rondes 
aflassen, omdat enkele deelnemers een krat op hun 
hoofd kregen door de onvoorspelbare wind. Door de 
EHBO werden de pechvogels van een pleister of 
verbandje voorzien, waarvoor dank. Alle overige spelen 
waren leuk om te doen en naar te kijken. Wij nodigen 
iedereen uit Landhorst en Wanroij uit om zelf dit 
spektakel te komen aanschouwen. Dit jaar werd het 
door de deelnemers zeer op prijs gesteld dat er zoveel 
publiek aanwezig was. Dit geeft toch een extra sfeer 
aan het evenement. Omstreeks 14.30 uur waren de 
games afgelopen. Door Ronald de Wit werden de 
prijzen uitgereikt. Nadat er nog een groepsfoto was 
gemaakt, keerde een ieder moe maar voldaan 
huiswaarts. Koninginnedag werd voortgezet bij 
Buitenlust en de Batavier………… 
# De 1e prijs is gewonnen door: “De Verkus”,  
(teamcaptain Harm de Kleijne). 136 punten. 
# De 2e prijs is gewonnen door: “De Herrieschuppers”, 
(teamcaptain Koen Selten) 134 punten. 
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# De gedeelde 3e prijs is gegaan naar; “Apetrots” 
(teamcaptain Harm van Duijnhoven) en “De Tisjoes”, 
(teamcaptain Nadieh van Crey), beide met 119 punten. 

Aan de Wanroijse jeugd 
de uitdaging om 
volgend jaar in Wanroij 
de prijzen te pakken. 
Rest ons nog een 
aantal mensen te 
bedanken, zonder wie 
deze games niet 
hadden kunnen 
plaatsvinden. Alle 

vrijwilligers, spelleiders die behulpzaam zijn geweest bij 
de organisatie, opbouw, spelleiding, afbreken, opruimen 
etc. St. JOE en De RAGGEBENDE. Mensen jullie waren 
fantastisch, bedankt. 
Tot slot kunnen we terugzien op een van de meest 
geslaagde Oranje Games tot nu toe.  
 

4.6.  Verenigingenavond 

 
Woensdag 6 juni 2007 is door het WAC voor de vierde 
keer een verengingenavond georganiseerd. De 
volgende onderwerpen zijn behandeld: 
1. websites voor verenigingen 
2. de digitale vrijwilligers- en materialendatabank, 
3. de multifunctionele evenementenwagen van de 
Kinder-Vakantie-Pretdagen, 
4. hoe gaan we als WAC verder met de 
verenigingenavonden. 
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Ad 1: Websites voor verenigingen. 
Er zijn een aantal verenigingen die aangegeven hebben 
graag een website te willen en er zijn een 
aantal vrijwilligers bereid gevonden om deze websites 
te maken. Marion Bouwens, Jan van de Weem, Ria van 
Haare en Tonnie Derks.  
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 die het leuk vinden om samen 
met de aangemelde verenigingen een website te 
bouwen. In 2007 is dit project afgerond. De 4 
vrijwilligers hebben in totaal 8 sites “gebouwd”. 
Dit zijn: 
www.dorpsraadwanroij.wanroij.nu
www.rommelmarkt.wanroij.nu
www.stjan.wanroij.nu
www.tww.wanroij.nu (theaterwerkgroep) 
www.kinderkoordoremi.wanroij.nu
www.opzij.wanroij.nu
www.wapenvanwanroij.wanroij.nu (under construction) 
www.kbowanroij.nl (under construction) 
 
Ad 2: Vrijwilligers en materialen databank. 
Na enige discussie over hoe een dergelijke site er 
uitziet en in hoeverre er behoefte aan is wordt 
voorgesteld om een proefperiode in te voeren waarop 
een site op het www.wac.nu gepresenteerd 
zal worden. Verenigingen worden gevraagd om 
vacatures voor vrijwilligers te plaatsen. 
Bert Lodewijks geeft aan deze site met de werkgroep 

http://www.dorpsraadwanroij.wanroij.nu/
http://www.rommelmarkt.wanroij.nu/
http://www.stjan.wanroij.nu/
http://www.tww.wanroij.nu/
http://www.kinderkoordoremi.wanroij.nu/
http://www.opzij.wanroij.nu/
http://www.wapenvanwanroij.wanroij.nu/
http://www.kbowanroij.nl/
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vrijwilligers te willen maken. 
 
Ad 3: multifunctionele evenementenwagen 
Tonnie licht toe dat er vanuit de Rabobank een bedrag 
beschikbaar heeft gesteld uit het stimuleringsfonds van 
2006 van € 2.500 voor de Kinder-Vakantie-Pretdagen. 
Echter dit bedrag is niet voldoende voor de 
evenementenwagen zoals de Kinder-Vakantie-Pret-
dagen die graag zou willen. Het is natuurlijk ook zonde 
om een dergelijk bedrag uit te geven voor een wagen 
die slechts drie dagen per jaar gebruikt wordt. Vandaar 
dat de organisatie van de Kinder-Vakantie-Pretdagen op 
zoek is naar een partij die actief wil meedenken aan de 
vormgeving van een dergelijke wagen. En die eventueel 
financieel kan bijspringen. 
Spontaan komen er geen reacties. Daarom is een 
oproep geplaatst in het Wanroijs nieuws, ook daaruit 
zijn geen reacties gekomen. Er wordt nu naar een 
andere bestemming van dit geld gezocht binnen de 
Kinder-Vakantie-Pretdagen. 
 
Ad 4: Toekomst verenigingenavond. 
Tonnie vraagt hoe de aanwezigen de verenigingen-
avonden ervaren. Er wordt opgemerkt dat er snel 
gevraagd wordt om vrijwilligers en mensen die actief 
kunnen helpen. 
Iedereen heeft al een volle agenda. Verwacht wordt van 
het WAC dat zij daarom actief zaken oppakken en deze 
dan doorgeven. De verenigingenavond is een ideale 
plek om informatie uit te wisselen. WAC moet aftasten 
wat er leeft en vervolgens initiatieven nemen en zaken 
opstarten. Eventueel met een externe spreker. Zo 
wordt opgemerkt dat de avonden voor de 
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penningmeester en de BHV als zeer zinvol zijn ervaren. 
Andere onderwerpen kunnen zijn. 
- avond voor de secretaris en/of voorzitter: 
kadertraining 
- hoe enthousiasmeer ik vrijwilligers 
- aspecten met betrekking tot jeugdbeleid van de 
vereniging. Hoe kunnen verenigingen elkaar 
helpen in plaats van elkaar beconcurreren op gebied 
van de jeugd. 
Ad Peters en Tonnie Albers zullen daarom doorgaan 
met de verenigingenavond op de wijze zoals hier is 
aangegeven. Dus vooral gericht op 
informatievoorziening. 
 

 

4.7.  KinderVakantiePretdagen 

Op zaterdag 4 augustus konden de voorbereidingen 
worden gestart; maar liefst 3 opleggers met pallets, 2 
vrachtwagens met pallets, diverse aanhangers met 
latten, balken en platen werden door een aantal sterke 
vrijwilligers over het KVP-bouwterrein verdeeld. 

Op kermiszondag is een enorme tent van 10 bij 30 
meter opgebouwd. Weer een dag later, op maandag 6 
augustus, hebben een 20-tal ouders alle overige 
materialen (partytenten, keet, geluid, dranghekken, 
poort, etc.) aangevoerd en op hun plek gezet. 

EINDELIJK was het dan zover: 

Op dinsdag 7 augustus stonden er 263 “boerkes en 
boerinnekes” met hun tas, hamer en lunchpakket klaar 
voor de KVP-poort. Om met zoveel kids te kunnen 
bouwen, waren er maar liefst elke dag ca. 70 
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vrijwilligers (ouders, jeugdleiding, overige helpers), 5 
timmer-opa’s, 2 EHBO-ers aanwezig. Boer Sjaak en de 
burgemeester (met 275 lekkere appels) arriveerden per 
‘moerasvoertuig’. Na enkele korte toespraakjes en tips, 
het zingen van het a
bekende KVP lied en 
het hijsen van de vlag
barstte het bouwe
In een mum van tijd
ontstond er een heus 
boer’ndurp met molens, 
tractoren, stallen, 
koeien, paarden
varkens etc etc. Om 
15.00 uur keerden 
“boerkes en boerinnekes” huiswaarts om eens goed uit
te rusten van het harde werken. 

lom 

, 
n los. 

 

, 

alle 
 

Op woensdag 8 augustus stonden de “boerkes en 
boerinnekes” zichtbaar uitgerust weer op het KVP-veld 

klaar om hun boerderijen 
verder uit te bereiden, te 
versieren en van een mooi 
kleurtje te voorzien. Opnieuw 
werden de kids ondersteund 
door vele vrijwilligers en 
helpende handen. In de tent 
werd groepsgewijs druk 
geoefend op de klompendans. 

Rond 15.00 uur ging iedereen voldaan naar huis, want 
het ‘boer’ndurp’ was klaar om geshowd te worden aan 
opa’s, oma’s, de buurt enz. 

Om 18.00 uur stonden er 12 barbecues en een 
‘broaipan’ klaar en kon de sfeervolle KVP-BBQ van start 
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gaan! Ca. 320 mensen hebben hun BBQ-pakketje 
gezellig af staan bakken en ondertussen lekker 
bijgebuurt. Natuurlijk liet iedere trots 
“boerke/boerinneke” aan zijn/haar ouders en andere 
bekenden de zelfgemaakte boerderijen zien. 

Klapstuk op deze 
sfeervolle avond 
was het optreden 
van 14 ervaren 
boerinnen 
(volksdansgroep 
“Animo”), die 
werden gebracht 
per huifkar. Zij 
voerden een 4-tal 
volksdansen op, 
waarbij tijdens de 
laatste dans de kinderen fanatiek meedansten. Daarna 
hebben de “boerkes en boerinnekes” hun ingestudeerde 
klompendans ten uitvoer gebracht en is er nog een 
geweldig jumpoptreden opgevoerd, waarbij de pieren 
het gras uitvlogen... “D’n ultieme boerenfamilie” werd 
gezocht en gevonden in de Fam. van Schijndel; zij 
werden verwend met een heus boerenpakketje 
samengesteld door “’t Boerenwinkeltje”. Nogmaals van 
harte gefeliciteerd! 

Op donderdag 9 augustus was het allemaal effe anders 
dan we gedacht hadden: Het was gruwelijk ‘vet weer’ 
en binnen enkele minuten had het al een hoop 
millimeters geregend…..  

Het geplande programma, met diverse boerse 
spelactiviteiten buiten, viel letterlijk in het water!! Na 
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van een aangepaste boerenkoffietafel te hebben 
genoten, zijn we naar sporthal De Wilgen gegaan. Daar 
was dankzij de supersnelle & spontane medewerking 
van de Gemeente, Tonnie Selten en Gebr. van Driel 
(allen bedankt!!!) een ware bioscoop, met 
aangrenzende apekooi ontstaan.  

De “boeren & 
boerinnen” van 
de eindgroepen 
van de 
basisschool 
hebben zich op 
het KVP terrein 
nog dolletjes 
vermaakt in de 
tent en op de 
‘dolle stier’. Al 
met al hebben de 
262 “boerkes en boerinnekes” lekker kunnen bijtanken 
of juist hun laatste beetje energie kunnen verbruiken 
op deze dag. 

Om 14.00 uur was het dan zover: Samen met tientallen 
vaders en moeders mocht er gestart worden met het 
slopen van de zelfgebouwde boerderijen. Ondanks dat 
er tientallen kilos spijkers zijn verwerkt, is het wederom 
gelukt om om 15.00 uur (veilig!!) alle bouwwerken 
tegen de vlakte te hebben. 

De echte boeren hebben daarna met hun loaders, 
verrijkers en ander zwaar materieel een gigantische 
brandstapel gemaakt en tegelijkertijd ook nog even het 
veld veranderd in een hobbelig moeras. Hiervoor onze 
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boerenexcuses aan boer Sjaak… (ach, die had toch een 
‘moerasvoertuig’??!!) 

Omwille van het slechte weer werden de 
avondactiviteiten afgelast. Om 20.00 uur hebben de 
brandweermannen, in het bijzijn van bijna alle kinderen 
en hun ouders, een geweldig kampvuur ontstoken. In 
de tussentijd kon iedere belangstellende zich nog 
uitleven op de rodeostier. Grote winnaar van de 
stierengevechten is dat de stier in alle gevallen 
gewonnen heeft.  

Namens alle “boerkes en boerinnekes” wil de KVP- 
organisatie iedereen bedanken, die deze dagen weer 
mogelijk heeft gemaakt. We bedoelen IEDEREEN die 
ons financieel, materieel, fysiek en mentaal heeft 
gesteund!  

Tenslotte willen we ook de 263 super blije (en soms 
kletsnatte) “boerkes en boerinnekes” die ons hebben 
vermaakt, bedanken voor hun geweldige inzet! 

 

4.8.  W.A.C.-dag 2007 

Met een stralend zonnetje aan de hemel gingen de 
ereleden van Stichting WAC op woensdag 15 augustus 
op stap naar een voor hen wel heel bekende 
bestemming. Reisdoel was namelijk het door henzelf 
ooit opgebouwde recreatiepark ‘De Bergen’. 
Stipt om half twee ’s middags werden zij en enkele 
WAC-leden op het Kerkplein persoonlijk ontvangen door 
de nieuwe eigenaar van het park, de heer Harrie 
Winkelmolen. Hij had passend vervoer meegebracht, 
namelijk de zonnetrein uit Overloon. Geheel op zonne-
energie bracht de trein het gezelschap naar ‘De 
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Bergen’, alwaar in restaurant ‘Festina Lente’ een lekker 
kopje koffie met gebak klaarstond. 
Terwijl de senioren hiervan genoten, gaf de heer 
Winkelmolen een korte presentatie over de huidige 
stand van zaken van het park. Uiteraard kwamen 
hierbij ook de toekomstplannen aan bod. Hieruit bleek 
wel dat zowel ‘De Bergen’ als de familie Winkelmolen 
nog vol energie zitten.  
Dit gold ook voor de accu van de zonnetrein, want deze 
bracht hierna het gezelschap nog langs alle mooie 
plekjes van het park. Dit alles voorzien van deskundig 

commentaar door de 
(schoon)zoons van 
Harrie Winkelmolen. 
Terug in het restaurant 
was het tijd voor een 
borreltje en wat 
‘bijbuurten’, voor z
dit vandaag nog niet 
gebeurd was. Tege
half zes kwam de tafel

steeds voller te staan met allerlei lekkers; het was tijd 
voor het diner. Dit werd perfect verzorgd, het smaakte 
heerlijk en er was meer dan genoeg. 

over 

n 
 

Na nog een lekker toetje en een kopje koffie stond de 
zonnetrein tegen zeven uur weer klaar voor vertrek. Via 
een toeristische route bracht deze de club weer terug 
naar het dorp, waarna de ereleden en de organisatie, 
Frans Verhoeven en Bert Lodewijks, terug konden 
kijken op een geslaagde dag. 
 
Uitstapje W.A.C dag. 
WAC-DAG 15 september 2007 
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Alle leden en hun partners waren door VeLo reizen 
(Verhoeven Lodewijks) uitgenodigd om deze WAC-dag 
mee op reis te gaan. Met een luxe touringcar werden 
allen opgehaald en de reis ging naar het veerpont in 
Afferden. Daar konden we aan boord van de 
Maashopper een catamaran welke vaart als 
fietspendelboot. Stroomopwaarts varende konden we 
lekker op het bovendek genieten van een heerlijk 
najaarszonnetje onder het genot van koffie, vlaai en 
wat fris. Voor enkele leden van dit gezelschap kwam dit 
winderige rustpuntje zeer goed van pas omdat zij nog 
de muzikale klanken van het megapiratenfestijn in hun 
hoofd hoorde (voelde) bonken.  

In Broekhuizen 
werden we van 
boord gelaten om 
de Maas over te 
steken richting de 
proeverij van de 
Hertog Jan 
brouwerij.  Daar 
smaakte het 
speciale biertje 
uitstekend en 
rond de klok van 

6 uur kregen we een rondleiding door de fabriek en 
konden we zien en proeven hoe dit speciale gerstenat 
gebrouwen werd. Na deze zeer interessant rondleiding 
probeerden we nog enkele speciaalbiertjes uit en 
gingen we tegen de klok van 20.00 uur weer de maas 
over. 
Hier konden we in de  gereedstaande discobus stappen 
welke ons onder goeie kaskrakersmuziek naar onze 
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avondlocatie bracht.  
In Horst bij de kasteelboerderij aangekomen, werden 
we gastvrij onthaald door een gezellig stukje 
troubadourmuziek. Eenmaal plaats genomen konden we 

deelnemen aan een 
overheerlijk diner wat 
omringd was door een 
gevarieerd entertainment. 
Ook de WAC leden en hun 
partners maakten deel uit 
van dit schouwspel en er 
kwamen ongekende 
talenten naar voren. 
Verder was er veel 

muziek en dans uit vroeger jaren en een heuse 
vuurspuwer. 
 
Rond middernacht, net toen we begonnen te denken 
dat ze ons vergaten op te halen vonden we aan de 
andere kant van het viaduct een eigenlijk te hoge 
touringcar van Fa de Wit welke ons netjes weer naar 
Wanroij bracht.  
Tevreden over het weer, de middag en de avond, de 
drankjes en de hapjes keerden alle gasten voldaan 
huiswaarts. 
Ondanks het succes en de tevreden reizigers werd VeLo 
reizen kort hierna opgeheven. 
 
Bert en Frans 
 

4.9.  Sint Nicolaas 

Sinterklaas heeft zondag een bezoek gebracht aan de 
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kinderen in Landhorst en Wanroij 
’s Ochtends om half 11 kwam Sinterklaas al aan in zijn 
koets in Landhorst. Na een mooie stoet waarin zowel 
alle kinderen mooie hoeden en mutsen op hadden 
kwamen we in de Stek aan. Waar het sinterklaasfeest 
kon beginnen.  
Na het welkomstwoordje van Karel v.d. Velden was het 
de beurt aan wethouder Pierre Bos. Hij sprak 
sinterklaas en de kinderen in Landhorst toe.  
Na de middag kwam de goed heilig man in Wanroij aan. 
Toen Sinterklaas in het Wapen van Wanroij kwam werd 
hij verwelkomt door vele Wanroijse kinderen die al op 
hem stonden te wachten. Burgemeester Verbeeten was 
naar Wanroij gekomen sinterklaas daar te 
verwelkomen. Vervolgens nam sinterklaas het woord 
over. Hij merkte er een zwarte piet was die zijn 
slaapmuts nog op had. En die verkeerde sokken aan 
had.  
Sinterklaas riep de net gepromoveerde hoofdpiet eens 
bij zich. Hoe kan dat nou piet? was de vraag van 
sinterklaas. 
Na enig onderzoek bedacht een piet dat deze piet wel 
eens slechtziend zou kunnen zijn. 
De pietenoogarts was de aangewezen persoon om dat 
eens te gaan onderzoeken. Met een chocoladeletterbord 
moest piet de letters proberen te lezen. En ja, piet 
bleek slechtziend te zijn. Maar toen moest er nog een 
oplossing gezocht worden. Er werden verschillende 
brillen geprobeerd maar geen enkele bril bleek geschikt 
voor deze piet. Uiteindelijk had piet een bril gevonden 
waardoor hij gelukkig ontzettend veel zag. En natuurlijk 
nog ziet.  
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Maar het volgende probleem deed zich al voor opeens 
deden de andere pieten erg vreemd. Ze deden net of ze 
allemaal niets zagen want zij wilde ook wel van die 
lekkere chocolade 
snoepen. 
Sinterklaas wist 
daar wel een 
oplossing voor. Hij 
haalde wat 
kinderen naar 
boven en de 
kinderen probeerde 
de pieten te lokken 
met een reep 
chocola. Als de 
pieten de reep chocola konden vinden, dan waren ze 
niet slechtziend. En jawel hoor, alle andere pieten 
konden de chocola vinden. Maar gelukkig was 
sinterklaas zo slim om de reep chocola niet aan de 
pieten te geven maar aan de kinderen die immers zo 
goed hadden geholpen. 
Na afloop konden alle kinderen sinterklaas nog een 
handje geven, en kregen nog een lekkere snoepzak 
mee naar huis.  
Op dinsdag 4 december en woensdag 5 december 
bezocht sinterklaas de basisscholen in Landhorst en 
Wanroij, en de peuterspeelzaal in Landhorst. 
 
 

4.10.  Kerstattentie 

In december 2007 heeft het Wanroijs Actie Comité haar 
ereleden verblijd een prachtig kerstpakket.   
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4.11. Halloween in Wanroij 
 
Zondag 28 oktober was de eerste Halloweenoptocht in 
Wanroij. Ruim 80 deelnemende kinderen verzamelden 
om 17.00 uur in 'Het Atrium'. Een prachtige locatie voor 
zo’n grote opkomst, onze dank gaat ook speciaal uit 
naar de vrijwilligers en bewoners van 'Het Atrium' waar 
wij zo gastvrij zijn ontvangen. 
 

De kinderen waren allemaal 
schitterend verkleed, stuk voor 
stuk hadden ze er werk van 
gemaakt om zo onherkenbaar 
mogelijk voor de dag te 
komen. Gezamenlijk genoten 
de spoken, heksen, vampiers 
van een mooie openingsdans. 

Daarna was er een knutselworkshop waar je een 
spookje of spinnenweb kon maken. En een suikerspin 
ging er natuurlijk ook bij allemaal wel in. 
 
Rond de klok van 17.45 uur vertrokken alle 
Halloweengasten, met de eigen gemaakte lampion-
netjes, in een bonte stoet door Wanroij. Alle 
aanwonende mensen aan de route hadden goed 
meegeholpen door waxinelichtjes buiten te zetten, dat 
bepaalde de route die ze moesten lopen. En spannend 
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werd het ook omdat er nog meer enge gasten op 
kwamen dagen. Om 18.45 uur was iedereen weer terug 
in 'Het Atrium', daar kregen de kinderen nog een 
'heksendrankje' of een glaasje  'vampierenbloed', en 
voor de ouders was er een kopje soep. 
 
Onder de Halloween gasten 
werd een Lord en Lady 
Halloween verkozen door 
drie charmante dames van 
'Het Atrium'. Een bewoon-
ster van 'Het Atrium' had de 
ingezonden kleurplaten 
goed bestudeerd en er een 
aantal prijswinnaars uitgezocht. Dit was een moeilijke 
taak, want iedereen had heel goed zijn best gedaan. 
Om 19.00 uur ging iedereen voldaan, en met rode 
wangetjes van de spanning, naar huis. 
 

Iedereen die meegeholpen 
heeft om dit feest te doen 
slagen willen wij dan ook kei 
veel bedanken. Mede door 
uw vrijwillige hulp en 
medewerking hebben wij 
een prachtige avond voor de 
kinderen kunnen organi-

seren. Dank u wel, namens de Halloween-werkgroep in 
samenwerking met het WAC. 
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