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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 lezen.

De diverse werkgroepen hebben wederom verslag gedaan van de activiteiten die 
door hen georganiseerd zijn, al dan niet in samenwerking met andere vrijwilligers 
uit Wanroij en Landhorst. Het jaarverslag is dit jaar ook weer verkrijgbaar in digitale 
versie, die u kunt vinden op www.wac.nu. Zoals u gewend bent is het geheel ook dit 
jaar weer opgeluisterd met mooie foto’s van desbetreffende activiteiten.

Omdat ook het WAC met de tijd mee moet, hebben we het afgelopen jaar het fi-
nanciële beleid onder de loep genomen. We hebben hiervoor de hulp van Moni-
que Janssen (Synthese) ingeroepen, zij is deskundig op het gebied van subsidies en 
fondswerving. Dit heeft erin geresulteerd dat het financiële beleid is aangepast, ook 
is er een aanvraagformulier opgesteld 
voor de aanvraag van een financiële 
bijdrage uit de Stichting WAC. Op deze 
manier streven we naar een eerlijke en 
transparante manier om aanvragen te 
beoordelen. Het aanvraagformulier is 
terug te vinden op de website van het 
WAC.

Naast deze aanvragen ondersteunen we 
ook verschillende jeugdverenigingen 
zoals stichting ‘JOE’, stichting ‘De Kare-
kieten’ en jongerenvereniging ‘De Raggebende’, en geven we een bijdrage voor het 
bezoek van de Sint aan de basisscholen ‘De Hinkstap’ en ‘De Vlieger’.

Wij als Stichting WAC hebben de luxe om geld te kunnen uitdelen, maar we blijven 
bij het standpunt dat dit op eerlijke en verantwoorde wijze moet gebeuren. Ons doel 
blijft het stimuleren en ondersteunen van sociale en culturele activiteiten voor de 
bevolking van Landhorst en Wanroij.

Het jaar 2010 staat voor de deur, dan bestaat Stichting WAC 50 jaar. De commissie 
WAC 50 is al druk bezig om allerlei activiteiten te organiseren. Het belooft een fees-
telijk jaar te worden met activiteiten voor alle mensen van Landhorst en Wanroij.

Graag wil ik Mariet van Creij nogmaals feliciteren met haar Koninklijke onderschei-
ding, zij is een onopvallende bestuurder die veel voor de beide kerkdorpen betekent.
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Ik wil  alle bestuursleden en alle mensen die meegeholpen hebben om de WAC-acti-
viteiten tot een succes te maken hartelijk danken, ook dank ik de mensen van andere 
organisaties voor de activiteiten die zij georganiseerd hebben.

Hopelijk kunnen we in 2009 weer rekenen op jullie onvoorwaardelijke steun. Samen 
kunnen we de leefbaarheid van beide kernen in stand houden.

Ik wens iedereen veel leesplezier bij het doornemen van het jaarverslag van het WAC.

De voorzitter, 
Wim Theuws
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2. Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting

De Stichting bestond gedurende 2008 uit veertien bestuursleden en vier ereleden. 
De bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur. 

In de Algemene Vergadering van 15 september 2008 is mevrouw Anja van der Vel-
den afgetreden als secretaris en bestuurslid. 

Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur benoemd. De taak van voorzitter, 
gekozen door de Algemene Vergadering, wordt vervuld door de heer Wim Theuws, 
secretaris is de heer Theo Nooijen en penningmeester is de heer Tonnie Albers. De 
heer Bert van Bokhoven is in de Algemene Vergadering van 15 september 2008 ge-
kozen tot vicevoorzitter en toegetreden tot het Dagelijks Bestuur. 

2.1.1. Ledenlijst op 31 december 2008

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 penningmeester

Bokhoven, van Bert Schoolstraat 3 Wanroij bestuurslid

Broek, van den Jan Lijsterbesstraat 2 Wanroij bestuurslid

Claassen Trudie De Essen 13 Wanroij bestuurslid

Creij, van Mariet Kuulotterstraat 10 Landhorst bestuurslid

Geurts Karin Schoolstraat 5b Wanroij bestuurslid

Klomp Judith Koningslinde 16 Wanroij bestuurslid

Lodewijks Bert Lepelstraat 24 Wanroij bestuurslid

Nooijen Theo Klompenmak-
ersstraat 49

Wanroij secretaris

Peters Ad De Beeten 5 Wanroij bestuurslid

Theuws Wim Hoevensestraat 19 Wanroij voorzitter

Toonen Hanneke Molenstraat 16 Wanroij bestuurslid

Verhoeven Frans Lindenlaan 12 Wanroij bestuurslid
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2.1.2. Communicatie

De gebruikelijke vormen van communicatie zijn:

•	 Algemene Vergaderingen 

•	 Dagelijks Bestuur vergaderingen 

•	 Commissievergaderingen / werkgroepenoverleg 

•	 telefonisch overleg 

•	 e-mailcommunicatie

•	 informatieaanbieding via de WAC-website www.wac.nu

Het fotoarchief van het WAC is samen met het privé-archief van de heer Janus van 
der Zanden in 2008 geheel gedigitaliseerd. DVD’s hiervan zijn verspreid onder de 
WAC-leden. Daarnaast hebben de heemkundeverenigingen van Wanroij en Land-
horst een exemplaar ontvangen.
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3. Vergaderingen 

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2008 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 11 
februari, 7 april, 23 juni, 15 september en 10 november. 

Elke vergadering werd door het Dagelijks Bestuur voorbereid met een D.B. vergade-
ring. 

De diverse commissies en werkgroepen hebben waar nodig vergaderingen belegd 
rondom de te organiseren activiteiten.

Buiten de vergaderingen worden zaken telefonisch en/of via e-mail met elkaar afge-
stemd.
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4. Activiteiten

In 2008 werden de gebruikelijke 
activiteiten georganiseerd. 

Alle activiteiten en de verdeling 
van de functies onder de be-
stuursleden staan in de matrix 
vermeld. Jaarlijks wordt deze ma-
trix aangepast. Daarbij wordt on-
derscheid gemaakt tussen perio-
dieke 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

Na het beëindigen van de uitgave van een papieren activiteitenkalender in 2007 is 
eind 2008 de digitale kalender, welke te vinden is op de website www.wac.nu, nieuw 
leven in geblazen. In samenwerking met Drukkerij van den Broek als redactie van het 
Wanroijs Nieuws heeft de commissie een gezamenlijke, digitale database ontwik-
keld. Hieruit put zowel de activiteitenkalender op de WAC-website als de kalender 
in het Wanroijs Nieuws. In laatstgenoemde worden activiteiten gepubliceerd die 
plaatsvinden in de tweeënhalve week na uitgave, terwijl op de website de activitei-
ten van ten minste het komende jaar te vinden zijn.

Verenigingen waarvan reeds eerder activiteiten in de kalender zijn opgenomen, kun-
nen vermeldingen zelf direct plaatsen via de website. Daarnaast kan men activiteiten 
aanmelden bij Drukkerij van den Broek of de commissie. Zij hebben het volledige be-
heer over de kalender en kunnen dan ook vermeldingen aanpassen of verwijderen.

Bij de uitgave van dit verslag is inmiddels een half jaar met bovengenoemd systeem 
gewerkt. Het lijkt zeer succesvol te zijn aangezien het aantal vermeldingen in de (di-
gitale) activiteitenkalender sterk is gegroeid. Veel verenigingen maken er gebruik 
van, zij het vooral voor activiteiten die plaatsvinden op de korte termijn.
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4.2. Muziekfestival

Het Muziekfestival op 13 april was wederom een grandioos succes. Diverse Wanroijse 
artiesten betraden het podium om hun talenten voor het publiek te laten zien en 
horen. Naast tien zang-, dans- 
en percussieacts was het dit jaar 
Sharon van Bommel uit Velp (NB) 
die het gastoptreden verzorgde. 
Aangekondigd door Sebastiaan 
Remmen en beoordeeld door de 
heren Hans Cranen en Arjan Wij-
nen uit Cuijk zorgden alle arties-
ten voor een wervelende show.

Voor het eerst in de geschiedenis 
van het Muziekfestival Wanroij 
werd door de zittende jury een 
winnaar aangewezen, en deze twee heren waren van mening dat er twee winnaars 
waren. Dit waren het drumduo Bram en Eddy en het dansgroepje Lizanne, Carlin, 
Anke en Iris. Hun prijs was een gastoptreden in recreatiepark ‘De Bergen’.

Het drumduo Bram Cornelissen en Eddy van de Steeg was op 1 mei te gast tijdens 
een kinderfestival op het terras in ‘De Bergen’. Zij verzorgden daar een spectaculair 
optreden op hun drums. Het publiek heeft er ondanks de regen van kunnen genie-
ten. Kei mooi en goed gedurfd.

Op zondag 10 augustus was het de beurt aan het meidendansgroepje Willems en 
van den Broek. Zij mochten optreden in de animatieruimte ‘De Bolledoos’ tijdens een 
kindertheater en discoavond. De meiden Lizanne, Carlin, Anke en Iris hadden flink 
getraind om goed voor de dag te komen en dat was dan ook heel goed te zien. Het 

podium was niet heel erg groot 
maar ze wisten het goed te ge-
bruiken en het publiek reageer-
de enthousiast toen ze zonder 
moeite in de spagaat sprongen. 
Geweldig gedaan meiden.

Het WAC is trots op deze win-
naars en hoopt iedereen weer 
terug te zien op een volgend Mu-
ziekfestival.
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4.3. Onderscheiding

De eigen onderscheiding van Stichting Wanroijs Actie Comité, de WAC-Ster, is in het 
jaar 2008 niet uitgereikt.

4.4. Koninginnedag

4.4.1. Gezinsfietstocht 

De vooruitzichten waren niet 
echt geweldig, maar een uitge-
breid weerverslag van de heer 
Bert Aasman gaf ons toch frisse 
moed om de organisatie te star-
ten. Het zou wat donker kunnen 
kijken en een enkel buitje kun-
nen vallen maar verder zag het 
er positief uit. En ja hoor, hij had 
gelijk.

Om precies 10.00 uur begonnen 
de eerste fietsers aan de route, gekenmerkt door oranje ballonnen en rood-wit-blau-
we vlaggetjes. Vanuit Wanroij ging het via de Hoevensestraat richting de Klef waar al 
de eerste post te vinden was. Hier stonden ‘De Roetetoeters’ met een leuk dartspel 
heel enthousiast de fietsers op te wachten. Door middel van het gooien van piepers, 
speciaal geselecteerd door de heer B.A., tegen een stekelig scorebord kon men hier 
de eerste punten vergaren om het felbegeerde oranjepakket te winnen.

Amper verder gefietst kon men 
weer afstappen om een lekkere 
kop oranjesoep te nuttigen bij 
de cateringtent van Leen en Tru-
die. Verder met niet alleen oranje 
ballonnen maar ook een oranje 
mond ging het naar Landhorst. 
Daar aangekomen kon men deel 
nemen aan het zenuwslopende 
spel ‘Jenga’ bij het Oranjecomité 
van Landhorst. Ook hier kon men 
onder het toeziend oog van Piet 
en Jan punten verdienen. Even 
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pauzeren kon men onder het ge-
not van een kopje koffie o.i.d. bij 
café ‘Buitenlust’.

Vanuit het met vlaggen rijk ver-
sierde dorp Landhorst fietsten 
ze verder de Staatsbossen in, om 
een paar kilometer verder weer 
de volgende post aan te doen, 
namelijk buurtschap ‘De Schakel’. 
Natuurlijk had Wim Jilesen met 
zijn mannen het weer perfect 
voor elkaar met wederom een eigen bedacht spel. Hengelend op een draaiende bar-
kruk moest men de letters van ‘De Schakel’ op de juiste plaats zetten. En secuur zoals 
Wim is werden daarvoor punten genoteerd. 

Voorzien van een lekkere appel kon men weer de fiets op richting Wanroij alwaar 
men op het sportpark even kon meegenieten van de ‘Oranje Games’, als men tenmin-
ste niet te laat was want de spelen waren eerder afgelopen dan de fietstocht. Ook 
op het sportpark van ‘Constantia’ vond men  weer een post waar men een spelletje 

mee kon spelen. Dit keer was het 
een oud-Hollands spel met een 
spiraal met knikkers en ook hier 
waren weer punten te verdienen. 
De mensen van de KBO zorgden 
voor de notities en een versnape-
ring voor de kinderen. 

De volgende stop was op de 
‘Lamperse Hei’ waar men onder 
een gezellig muziekje, koffie en 
door ‘Vereniging Peelbelang’ ge-
bakken pannenkoeken kon nut-

tigen. De kinderen konden zich heel goed vermaken op het springkussen en op de 
trampoline. Doordat het gastenverblijf bij het succesvolle Boertel al deels bezet was 
kon er op deze dag geen rondleiding gegeven worden, maar Mat en Miriam nodig-
den graag alle mensen uit Wanroij en Landhorst uit om later een kijkje te komen 
nemen.

Na een uitgebreide pauze begon men aan de laatste etappe welke via het nieuwe 
fietspad naar ‘Het Raadhuis’ leidde. Hier was het bijzonder feestelijk want het gezel-
ligheidskoor ‘Ège Wies’ bracht er de nodige stemming binnen. Hier werden ook de 
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prijswinnaars bekendgemaakt. De uitslag was als volgt:

Fietsers uit Wanroij:

•	 1e prijs (Oranjepakket): ‘De Theuwskes’ (familie Theuws) met 210 punten

•	 2e prijs (consumptiebonnen): ‘Rij-Wa’ (Annie, Peter, Mari en Hedwig) met 195 
punten

•	 3e prijs (consumptiebonnen): ‘Selten-Selten-Selten’ (Tonnie, Marianne en Riek) 
met 190 punten

Fietsers uit Landhorst:

•	 1e prijs (Oranjepakket): ‘De Slaapkopjes’ (fam. v. Wijk-v.d. Berg en Takken)

•	 2e prijs (consumptiebonnen): Toon en Truus Arts, Arnold en Ans de Wit

•	 3e prijs (consumptiebonnen): Peter en Dorthy Roodbeen

In samenwerking met Kunstwerkgroep Wanroij had de commissie voor de deelne-
mers aan de fietstocht een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Deze werd gewonnen 
door Hedwig de Kleijnen uit Wanroij, met haar gedicht getiteld “Wanroij... wat ben 
je mooi”. Naast het ingelijste gedicht kreeg zij als prijs een waardebon aangeboden. 
Een tweede prijs ging naar Marianne Selten en een derde prijs naar Wilma de Kort, 
beiden ook uit Wanroij.

4.4.2. Oranje Games

Ook op Koninginnedag hebben de ‘Oranje Games’ plaatsgevonden op het sportpark 
van Wanroij. Omstreeks 10.30 uur 
vertrokken vanaf Landhorst on-
geveer 30 kinderen naar Wanroij 
om zich daar bij de overige 65 
deelnemers aan te sluiten. De 
‘Oranje Games’ begonnen stipt 
om 11.00 uur. De weergoden lie-
ten ons lang in het ongewisse. 
Er was veel wind, af en toe zon, 
maar op een enkel buitje na was 
het wel droog. Tenminste wat 
betreft het hemelwater. De orga-
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nisatie had voor voldoende alternatief 
water gezorgd.

Een attractie die onmiddellijk in het oog 
sprong was ‘Bob’s Slingerbad’. Alle deel-
nemers konden hier maar niet genoeg 
van krijgen. Deze attractie was voorzien 
van twee klauterbanen met in het mid-
den elk een bad gevuld met 15.000 liter 
water. Onder bezielende leiding van 
Ronald streden de 18 teams (98 deelne-
mers) om de felbegeerde wisselbeker 
en de kampioenenshirts. Ook waren er 
door de teams weer leuke, knotsgekke 
‘jokers’ gemaakt.

Nieuw was het ‘funny soccer’ spel. Voor-
zien van kegelvormige ‘rokjes’ speelden 
de teams tegen elkaar in een rechthoe-
kige boarding. Dit was een erg leuk en 
spectaculair gezicht. Het ‘levend kegel-
spel’, waarbij de deelnemers over een 
afstand van ongeveer 20 meter al buik-

schuivend over het met groene zeep besmeurde plastic heen schoven was erg leuk 
om te doen maar ook om naar te kijken. 

Alle overige spelen waren leuk om te doen en naar te kijken. De deelnemers aan 
de fietstocht werden middels hun route over het sportpark naar de ‘Oranje Games’ 
geleid waardoor ook zij het spektakel konden aanschouwen. De deelnemers heb-
ben het zeer op prijs gesteld dat er zoveel publiek aanwezig was. Dit geeft toch een 
extra sfeer aan het evenement. 
Omstreeks 14.00 uur waren de 
‘games’ afgelopen. 

Door Ronald werden de prijzen 
uitgereikt. De 1e prijs en de wis-
selbeker ging voor het 2e jaar op 
rij naar de ‘Verkes’ uit Landhorst. 
Nadat er nog een groepsfoto was 
gemaakt, keerde eenieder moe 
maar voldaan huiswaarts. 
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4.5. Verenigingenavond

Op maandag 21 april 2008 is er weer een verenigingenavond georganiseerd door 
het WAC. Op deze verenigingsavond waren ongeveer 30 personen afgekomen. The-
ma’s van deze avond waren:

1. Vrijwilligersbeleid ’t Wapen van Wanroij. 
Herman van Haare gaf een toelichting op het vrijwilligersbeleid.

2. Subsidies en fondsenwerving. 
Behalve het subsidiebeleid van het WAC is er door de ‘Stichting Synthese’ een 
presentatie gegeven over het werven van fondsen. 

Een verslag van deze verenigingenavond is te vinden op www.wac.nu.

4.6. Kinder-Vakantie-Pretdagen

Het begon dit jaar ergens in januari toen men startte met de voorbereidingen voor 
deze Olympische Kinder-Vakantie-Pretdagen. Na veel gepraat, gemail, gebel, lach-

buien en de nodige fysieke in-
spanning konden de 251 Olympi-
sche sporters op 12 augustus het 
Olympisch Dorp betreden.

We begonnen met NIHAU (goe-
dendag). Op dinsdag 12 augus-
tus stonden er 251 sporters 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 Olympische vrijwilligers (ou-

ders, jeugdleiding, overige helpers), 4 spiekermannen en 2 EHBO-ers aanwezig. De 
2 Chinese dames van de organisatie stonden klaar om iedereen welkom te heten en 
samen met de kinderen de Olympische vlam te ontsteken. Na het presenteren van 
de sporters en het geven van enkele tips, het zingen van het alom bekende KVP-lied 
en het hijsen van de vlag, barstte het bouwen los. In een mum van tijd ontstond er 
een heus Olympisch Dorp waarin elke groep zijn eigen land mocht vertegenwoordi-
gen en uitbeelden. We hebben wel gemerkt dat op zo’n dag in bijna elk land even-
veel regen valt, dus dan maar gewoon in eigen land blijven. Om 15.00 uur keerden 
alle sporters huiswaarts om eens goed uit te rusten van het harde werken.
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Op woensdag 13 augustus ston-
den de sporters zichtbaar uit-
gerust weer op het KVP-veld 
klaar om hun onderkomens uit 
te breiden, te versieren en van 
een mooi kleurtje te voorzien. 
Opnieuw werden de kids on-
dersteund door vele vrijwilligers 
en helpende handen. In de tent 
werd groepsgewijs druk gewerkt 
aan de vlaggen die bij de landen 
horen. Rond 15.00 uur ging ieder-
een voldaan naar huis, want het Olympisch Dorp was klaar om geshowd te worden 
aan opa’s, oma’s, de buurt enz. Ondanks voortdurend contact met buienradar is het 
niet gelukt om de regen weg te houden, ook deze dag had een voor ieder land ge-
lijke hoeveelheid regen in petto. Het bleek toch zo te zijn dat er na de ‘laatste’ bui nog 
steeds een klein kort buitje volgde.

Om 18.00 uur stonden er 12 barbecues en een ‘broaipan’ klaar en kon de sfeervolle 
KVP-BBQ van start gaan! Ca. 255 mensen hebben hun BBQ-pakketje gezellig af staan 
bakken en ondertussen lekker bijgebuurt. Met dank aan de regenmakers dat de BBQ 
geheel droog is verlopen.
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Op donderdag 14 augustus bleef het droog!!!!!!!!! De Olympische Spelen zijn in de 
wijk De Beeten onder een stralende zon gespeeld. Op diverse plaatsen leek het wel 
zomer, al was het alleen al door de hoeveelheid wespen die kwamen kijken. Na een 
lekker broodje knak en een workshop handboogschieten werd het 14.00 uur en kon 
de demontage beginnen. Samen met tientallen vaders en moeders mocht er gestart 
worden met het slopen van de bouwwerken.. Ondanks dat er 105 kilo spijkers zijn 
verwerkt, is het wederom gelukt om om 15.00 uur (veilig!!) alle bouwwerken tegen 
de vlakte en op pallets te hebben. Een twintigtal Wanroijse mannen hebben daarna 

met hun handen, loaders, ver-
reikers en ander zwaar materieel 
een gigantische brandstapel ge-
maakt en tegelijkertijd ook nog 
even het veld volledig spijker- en 
rommelvrij gemaakt.

Die avond is er vanaf 19.00 uur 
door de sporters een geweldige 
parade gelopen, zijn de medail-
les uitgereikt, de prijswinnaars 
bekendgemaakt en zijn de ca-
deaus uitgereikt. Dit in aanwezig-

heid van honderden toeschouwers. Hierna zijn door de sporters de landenvlaggen 
emotioneel op de houtstapel geplaatst om hiermee de stapel compleet te maken. 
Om klokslag 20.00 uur is de houtstapel gaan branden met als resultaat een geweldig 
kampvuur waar veel mensen zich aan hebben kunnen warmen.

We sluiten af met ZHEI-JIAN  (tot ziens) namens het KVP Team 2008: Irma, Tonnie, Ad, 
Erik, Thea, Mieke, Dorothé, Marion, Eri, Sandra, Jolanda, Dorien, Jaqueline, Gerben, 
en Ruud.

4.7. WAC-dag 

4.7.1 WAC-dag bestuursleden

Op zaterdag 20 september 2008 zijn de bestuursleden van het WAC samen met hun 
partners naar Arnhem vertrokken om aldaar de middag op sportieve en ludieke wij-
ze door te brengen op de Pitch & Putt golfbaan.  

Tussen het prachtige natuurschoon van Papendal en onder een heerlijk najaarzon-
netje werd de onderlinge behendigheid op de proef gesteld.  Na een korte intro-
ductie en het uitdelen van het materiaal werd in kleine teams gedurende ruim 2 uur 
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het parcours afgelegd. Na afloop 
werd op het terras nagepraat 
over de gevolgde tactiek, de 
techniek, de resultaten en vooral 
over het spelplezier. 

De late middag – vroege avond 
werd vervolgd in het centrum 
van Arnhem alwaar een gids ons 
een rondleiding gaf in de prachti-
ge historische kelders. In de mid-
deleeuwen beleefde Arnhem een 
bloeiperiode als handelsstad.  In 
deze periode werden in het han-
delskwartier grote stenen koopmanshuizen, herbergen en wijnhuizen gebouwd met 
ruime kelders. Veel van deze kelders verloren hun oorspronkelijke functie en werden 
gedumpt met puin en zand. Om die reden hebben de kelders de bombardementen 
uit de Tweede Wereldoorlog vaak overleefd. In de jaren negentig werden veel oude 
kelders uitgegraven en herontdekt. Dit resulteerde uiteindelijk in het samenvoegen 

van ruim dertig historische kel-
ders in de Rijnstraat tot één on-
deraards complex, dat sinds 2002 
is opengesteld voor publiek. Dit 
unieke monument is een aanra-
der voor iedereen die Arnhem 
eens van een heel andere kant 
wil bekijken.

Na de inspanning volgt uitein-
delijk de ontspanning op de Ko-
renmarkt alwaar werd nagenoten 
van deze enerverende middag en 

avond onder het genot van een drankje en een hapje.  Tevreden over het weer, het 
programma en vooral de gezellige sfeer keerden alle gasten ruim na middernacht 
voldaan huiswaarts.

4.7.2. WAC-uitstapje ereleden

Met een stralend zonnetje vertrokken de ereleden op 1 oktober 2008 ‘s middags 
vanaf  ‘Het Raadhuis’ naar een voor hen nog onbekende bestemming. Richting El-
sendorp en Gemert werd druk gespeculeerd over het reisdoel. Aangekomen bij het 
Boerenbondmuseum was snel duidelijk wat de middag zou brengen.
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Na koffie met traditioneel gebak werd onder de vakkundige leiding van een gids uit-
leg gegeven over het Brabantse boerenleven uit vervlogen tijden. Het boerderijge-
deelte met levende dieren zoals 
die waren gehuisvest rond 1900, 
een bijenhal, een kinderboerderij 
en een handkracht boterfabriek. 
Een heus dorpsplein met daar-
aan gelegen een schop, bakhuis, 
smederij, klompenmakerij, café 
annex winkel, dorpspomp, beu-
gelbaan en wevershuis. 

Er werd uitvoerig stil gestaan bij 
ambachtelijke werkzaamheden, 
gereedschappen en gebruiks-
voorwerpen. Mooie jeugdherin-
neringen werden opgehaald en met elkaar gedeeld. Bij elk detail werd stilgestaan. 
Waar nodig werd de gids gecorrigeerd. Per slot hadden onze gasten meer ervarings-
jaren dan de gids onder zich. 

De namiddag werd afgesloten met een heerlijk diner waarbij werd nagebuurt over 
de belevenissen van die dag, en de vele mooie herinneringen aan het WAC. Een leu-
ke middag die zeker voor herhaling vatbaar is.    

 

 



194. Activiteiten

4.8. Sint Nicolaas

4.8.1. Sinterklaas brengt veertig Pieten mee naar Landhorst en Wanroij!

Overal kwamen ze vandaan, zondag 23 november. Uit de struiken, vanachter de 
huizen en zelfs vanaf de daken... terwijl Sinterklaas het dorp binnenreed kwamen 

er maar liefst veertig Zwarte Pie-
ten tevoorschijn! Het was dit jaar 
dan ook niet zomaar een gewoon 
bezoek van de Sint. Sinterklaas 
vierde een extra groot feest en 
heel Landhorst en Wanroij vierde 
mee!

Met Fanfare Landhorst voorop 
trok ’s morgens de bonte stoet 
met fietsende, springende, jong-
lerende en strooiende Pieten 
én natuurlijk Sinterklaas in een 

prachtige koets naar ‘De Stek’. Na binnenkomst van het gezelschap met alle kinderen 
en hun ouders werd de Sint welkom geheten door de voorzitter van Vereniging Peel-
belang, de heer Karel v.d. Velden, en burgemeester Jos Verbeeten van de gemeente 
Sint Anthonis. De burgemeester had namens het gemeentebestuur een extra cadeau 
voor de jubilerende Sint meegebracht: een speculaaspop van wel een meter groot.

Hierna was het tijd om eens te tellen hoeveel Pieten er nu echt waren. En inder-
daad, de teller kwam uit op veertig. Zoveel Pieten waren er nog nooit in Landhorst 
en Wanroij geweest! En deze 
Pieten konden allemaal weer 
iets anders, wat bleek uit de ‘Pie-
ten-Idols-Show’ die volgde. ‘P3’ 
leerde de kinderen een dans, de 
‘Drumpieten’ roffelden er op los 
en de ‘Acrobaatpieten’ bouwden 
zelfs een ‘Pietenpiramide’. Ook 
de ‘Kunstjespieten’ lieten allerlei 
trucs zien en de ‘Polonaisepieten’ 
kregen zelfs alle Pieten en kinde-
ren in een lange rij op de vloer. 
Met Sinterklaas en de kinderen 
als jury werden de ‘Jumppieten’ uiteindelijk uitgeroepen als winnaars van de show: 
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zij kregen alle kinderen, Pieten 
en zelfs sommige ouders aan het 
‘jumpen’! Sinterklaas bedankte 
iedereen voor al die mooie jaren 
in Landhorst, waarna de Pieten 
de kinderen verrasten met een 
lekkere snoepzak.

’s Middags was het de beurt aan 
Wanroij. Ook hier doken ineens 
overal Pieten op, terwijl Harmo-
nie en Drumband ‘St. Jan’ de Sint 
tussen de sneeuwvlokken door begeleidde naar ,’t Wapen van Wanroij’. Terwijl het 
leerlingenorkest van ‘St. Jan’ hier voor een gezellige sfeer zorgde, stroomde de zaal 
vol met blije kinderen, ouders en Pieten. Sinterklaas werd ontvangen door de voor-
zitter van het Wanroijs Actie Comité, de heer Wim Theuws, terwijl loco-burgemeester 
Pierre Bos de Sint verwelkomde namens de gemeente. Vervolgens werd ook hier de 
‘Pieten-Idols-Show’ gewonnen door de ‘Jumppieten’, die opnieuw alle kinderen in 
beweging kregen. Ook in Wanroij bedankte Sinterklaas alle kinderen en hun ouders 
voor de mooie tijd. Na nog één keer voor Sinterklaas gezongen te hebben lag er ook 
voor de Wanroijse kinderen een lekkere snoepzak klaar bij een van de Pieten. Hierna 
nam de Sint afscheid en vertrok hij met zijn veertig Zwarte Pieten in een witte wereld.



214. Activiteiten

Op donderdag 4 en vrijdag 5 december heeft Sinterklaas met enkele Pieten nog ge-
slaagde bezoeken gebracht aan de basisschool in Wanroij en de peuterspeelzaal en 
basisschool in Landhorst.

4.8.2. Afscheid van de enige echte...

Op maandag 9 februari 2009 is er in een besloten bijeenkomst afscheid genomen 
van de heer Gérard Kusters uit Boxmeer. Een markante persoonlijkheid die 40 jaar 

lang de rol heeft gespeeld van 
de grote kindervriend uit Spanje. 
Voor ons en heel veel kinderen 
uit Wanroij en Landhorst was hij 
de enige echte. Een van de be-
langrijke stelregels van Gérard 
was dat hij in zijn rol altijd aardig 
wilde zijn en nooit degene die 
met roe of zak moest dreigen. Wij 
zijn hem veel dank verschuldigd 
voor de inzet in al die jaren.

Daarnaast hebben we afscheid 
genomen van enkele personen 

die ook al die jaren een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het slagen van 
het kinderfeest, zowel bij de intocht als de scholenbezoeken. Dit zijn Maria van Hout, 
die er heel veel heeft zwart gemaakt, en Henk Daverveld, die al die jaren de trouwe 
rechterhand was van Gérard op zijn tochten in Wanroij en Landhorst. Maria en Henk 
nogmaals bedankt.

4.9. Halloween

Spannend en leuk, dat waren 
de veel gehoorde opmerkingen 
tijdens de tweede Halloweenop-
tocht in Wanroij. Tsjongejonge 
wat een enge figuren liepen er 
toch rond. Jullie hadden jezelf zo 
eng verkleed dat zelfs de maan 
zich had verstopt achter de wol-
ken. Nu maar hopen dat jullie 
de zon niet te veel hebben laten 
schrikken.
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Na de ontvangst door een heks was er in het atrium van ‘De Lookant’ gelegenheid 
om spelletjes te doen, popcorn te eten of zomaar wat rond te spoken. Hierna was 

het donker genoeg om buiten 
te gaan griezelen. Maar wat een 
schrik, onderweg werden de 
spoken, heksen en andere figu-
ren zelf nog enkele keren verrast 
door een aantal griezels.

Na de optocht, door de ontzet-
tend sfeervol versierde straten, 
was er nog wat te drinken en een 
lekker kommetje soep ging er 
ook wel in. Ook de ingezonden 
kleurplaten werden deskundig 

beoordeeld, en lady en mister Halloween werden natuurlijk weer gekozen. Al met al 
was het een spannende en leuke middag.

Maar ook voor de Halloween optocht geldt, zonder vrijwilligers lukt het niet om zo’n 
activiteit te organiseren. Iedereen die hier, op wat voor een manier dan ook, aan 
meegewerkt heeft willen wij dan ook heel, heel hartelijk bedanken voor zijn of haar 
inzet. Met jullie hulp hebben we meer dan 75 kinderen een leuke middag kunnen 
bezorgen. Ontzettend bedankt namens de Halloweenwerkgroep.

4.10. Kerstattentie

In december 2008 heeft het Wanroijs Actie Comité haar ereleden verblijd een prach-
tig kerstpakket.  
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5. Vaststelling

Aldus werd vastgesteld te Wanroij tijdens de Algemene Vergadering van Stichting 
Wanroijs Actie Comité op 8 juni 2009,

de secretaris, 
Theo Nooijen

de voorzitter, 
Wim Theuws
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