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Foto voorzijde: 
Koninginnedagactiviteiten bij de vijver in de Millse bossen.



3

1.	 Voorwoord

Namens het dagelijks bestuur van het Wanroijs Actie  Comité wil ik eenieder uitno-
digen om het jaarverslag van onze Stichting door te lezen. Uiteraard is hiervan ook 
weer een digitale versie die te vinden is op www.wac.nu.

Om te beginnen zijn we verheugd u te kunnen melden dat we na het aftreden van 
Anja van der Velden drie nieuwe bestuursleden uit Landhorst hebben kunnen ver-
welkomen. Daar het WAC een Stichting is met als doel de sociale en culturele acti-
viteiten in Landhorst en Wanroij te stimuleren en te ondersteunen, vinden we het 
belangrijk dat er mensen uit beide kerkdorpen in het bestuur zitting hebben.

Voor het komende jaar zijn wij we-
derom op zoek naar enkele gemoti-
veerde bestuursleden om ons bij te 
staan bij de dan geplande feestelijk-
heden. Het jaar 2010 is namelijk het 

jaar waarin het WAC 50 jaar bestaat. 
De organisatie voor de dan geplande 

evenementen heeft in 2008 zijn aan-
vang gevonden, maar heeft 2009 
tot een organisatorisch druk jaar ge-

maakt.

Van de verschillende activiteiten die u van 
ons gewend bent, kunt u verder in dit jaarver-

slag de verslagen lezen. Helaas is Halloween in 
2009 afgelast in Wanroij als gevolg van de Mexi-

caanse griep, in Landhorst is het wel doorgegaan en 
is het een succes geworden.

Ook in 2009 hebben veel verenigingen dankzij onze steun mooie dingen kunnen 
doen, die zonder onze steun wellicht niet mogelijk waren geweest. Een mooi voor-
beeld was het project van de Harmonie en Drumband ‘St. Jan’ samen met basisschool 
‘De Hinkstap’ en kunstencentrum ‘De Meander’.

We hebben verschillende jeugdverenigingen kunnen ondersteunen, waarbij het ple-
zierig is te kunnen melden dat het ledenaantal van Stichting JOE een snelle groei 
doormaakt. 

Naast het organiseren van activiteiten zijn we steeds zoekende naar verbeteringen 
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binnen onze organisatie. Nadat we in 2008 ons financiële beleid onder de loep ge-
nomen hebben, hebben we in 2009 een sterkte-zwakte-analyse uitgevoerd, met als 
doel “het functioneren als Stichting binnen de dorpsgemeenschappen te optimali-
seren”. In 2010 gaan we dit verder evalueren.

Ik wil iedereen veel plezier wensen bij het lezen van het jaarverslag, Het is wederom 
gelukt om er een goed leesbaar en professioneel geheel van te maken, waarvoor ik 
de samenstellers hartelijk wil bedanken. Hopelijk komen de mooie herinneringen 
weer boven bij het lezen van de verslagen en het zien van de foto’s.

Tenslotte wil ik alle bestuursleden en alle mensen die een bijdrage hebben geleverd 
aan de WAC-activiteiten hartelijk danken voor hun inzet.

De voorzitter, 
Wim Theuws
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2.	 Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting

De Stichting bestond gedurende 2009 uit zestien bestuursleden en vier ereleden. De 
bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur. 

In de Algemene Vergadering van 6 april 2009 zijn mevrouw Geraldine de la Mar, me-
vrouw Lydia Takken en mevrouw José van Wijk uit Landhorst toegetreden tot het 
Algemeen Bestuur.

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 vervult de taak van vicevoorzitter.
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2.1.1.	 Ledenlijst	op	31	december	2009

Naam Voornaam Adres Woonplaats Functie

Broek, van den Albert Ploegweg 30 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

Mar, de la Geraldine Kievitshof 3 Landhorst bestuurslid

Nooijen Theo Klompenmak-
ersstraat 49

Wanroij secretaris

Peters Ad De Beeten 5 Wanroij bestuurslid

Takken Lydia Schapendreef 18 Landhorst bestuurslid

Theuws Wim Hoevensestraat 19 Wanroij voorzitter

Toonen Hanneke Molenstraat 16 Wanroij bestuurslid

Verhoeven Frans Lindenlaan 12 Wanroij bestuurslid

Wijk, van José Dotterbloem-
straat 5

Landhorst bestuurlid
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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
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3.	 Vergaderingen	

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2009 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 9 fe-
bruari, 6 april, 8 juni, 14 september en 9 november. 

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

De diverse commissies 
en werkgroepen hebben 
waar nodig vergaderin-
gen belegd rondom de te 
organiseren activiteiten.

Op 27 juli is er een buiten-
gewone Algemene Ver-
gadering belegd met als 
doel een zelfreflectie van 
de werkwijze van de Stich-
ting.

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

In 2009 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

Sinds 2008 publiceert het WAC nog twee typen van de Activiteitenkalender, te weten 
de digitale versie op de website www.wac.nu en de wekelijkse agenda in het Wan-
roijs Nieuws. Beide kalenders putten uit dezelfde bron, namelijk een online database 
op de WAC-website. Deze database kan zowel door de gebruikers (verenigingen) als 
beheerders (commissie Activiteitenkalender en Drukkerij van den Broek) aangevuld 
worden. De beheerders hebben tevens de mogelijkheid om vermeldingen in de da-
tabase te wijzigen of te verwijderen.

In 2009 is gebleken dat dit systeem erg succesvol is. Er wordt veel van de Activitei-
tenkalender gebruikgemaakt, zij het vooral voor activiteiten die plaatsvinden op de 
korte termijn. De oude papieren editie die jarenlang ieder kwartaal verscheen lijkt 
hiermee inderdaad overbodig te zijn geworden.

4.2.	 Muziekfestival

In 2009 is er geen Muziekfestival georganiseerd. Het plan is om na het jubileumjaar 
2010 in het jaar 2011 weer een editie te organiseren.

4.3. Onderscheiding

De eigen onderscheiding van Stichting Wanroijs Actie Comité, de WAC-Ster, is in het 
jaar 2009 niet uitgereikt.
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4.4.	 Koninginnedag

Koninginnedag ‘s morgens. Al vroeg zijn de mensen van het WAC opgestaan om wat 
moois te maken van deze traditionele dag, de dag waarvoor de vele vrijwilligers al 
maanden bezig zijn. Nu moet alles prima geregeld zijn. Zal het weer zo mooi blij-

ven vandaag, hoeveel mensen 
zouden er meedoen? Hebben we 
alle spullen in de bus en aanhan-
ger geladen? Zullen alle posten 
op tijd ingericht zijn en is dan 
het juiste materiaal op de juiste 
plaats? Heeft niemand zich ver-
slapen? Is iedereen op tijd op zijn 
of haar plaats? Liggen de formu-
lieren klaar? Hebben we genoeg 
vlaggetjes, appels, pannenkoe-
kenmix, soep en snoep? Staan 
de cakes klaar voor de ouderen 
onder ons die ‘Koninginnedag 

Kien’ spelen in ‘De Lookant’? Allemaal vragen die op een ochtend als 30 april door de 
‘hoofden spoken’ van de Koninginnedagcommissie van het WAC. We kijken nog eens 
naar de lucht, het ziet er goed uit, Koninginnedag 2009 begint met stralend weer en 
hopelijk blijft het de hele dag zo.

Langzamerhand komen er mensen naar ‘De Batavier’ die samen, in een groepje of 
individueel aan de fietstocht deel gaan nemen. Met het inschrijfformulier en de op-
drachten in de hand stappen de mensen op hun fiets, voorzien van een rood-wit-
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blauw vlaggetje, en worden zij richting 
Verlorenhoek gestuurd. Daar komen zij 
de eerste post tegen, bemand door de 
mensen van ADA, de bekende arties-
tengroep van de pronkzitting. Hier kan 
men een ‘kleurenspel’ spelen en punten 
vergaren op de scorekaart. Een appeltje 
voor onderweg en de tocht kan worden 
voortgezet.

De tweede post bevindt zich in de Millse 
bossen, een prachtige plek aan het wa-
ter midden in de natuur, bemand door 
‘De Roetetoeters’, die bijna vaste vrijwil-
ligers zijn geworden. Gezellig staan ‘De 
Roetetoeters’ met hun kraam aan het 
kleine stukje strand waar men voor 50 
cent een kopje soep kan kopen. Ook kan 
er een spijker in een boomstronk gesla-
gen worden. Maar wat een rare hamers 

hebben zij: scheef, zigzagsteel en fietsgestuurde.

Vervolgens rijdt men een klein stukje door de bossen om daarna de Noordstraat over 
te steken richting ‘De Bergen’ alwaar de ‘Oranje Games’ in volle gang zijn. De jeugd 
van Wanroij en Landhorst geniet zichtbaar van de vele leuke spelen die zij in on-
derlinge strijd met maar 
liefst 18 teams met elkaar 
spelen. Lekker spannend. 
Het publiek geniet ook 
zichtbaar van hun drankje 
op het terras van ‘Festina 
Lente’, onder de stralende 
zon. Even ging het mis 
met de popcornmachine 
van Bert, maar deze was 
weer snel hersteld. Door 
de stroomstoring was het 
slingerbad leeggelopen, 
maar dankzij de snelle 
brandweer korte tijd later 
weer gevuld.
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Na lekker bijgekomen te 
zijn van een kopje koffie 
en of thee vervolgen de 
mensen weer hun weg 
richting de Peelsteeg al-
waar buurtvereniging 
‘De Beete’re’ op een mooi 
plaatsje met het zicht op 
de skyline van Wanroij, de 
mensen het alom beken-
de spelletje Plinko laten 
spelen. Het aantal punten 
wordt weer bijgeschreven 
op de scorekaart en men 
vervolgt zijn weg richting de molen.

Bij de molen is het een gezellige drukte. De dames van de Fanclub van de Prins, deze 
keer niet in gala, staan on-
der toeziend oog van Leny 
van Jan, lekker in het zon-
netje voor alle deelnemers 
pannenkoeken te bakken. 
Ondertussen geeft mo-
lenaar Jan uitleg aan de 
belangstellenden over het 
draaien en malen van de 
molen. Groot en klein ge-
nieten zichtbaar van het 
heerlijke weer, het mu-
ziekje bij de molen werkt 
sfeerverhogend en de 
mensen vieren hun Konin-
ginnedag met een toepas-
selijk glaasje ranja.

Maar ondertussen is het 
gruwelijke nieuws vanuit 
Apeldoorn ook bij de or-
ganisatie en de deelne-
mers doorgedrongen... 
Hoe is het mogelijk? Wat 
een domper op dit prach-
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tig feest. Bij het start- en eindpunt 
‘De Batavier’ leveren de mensen 
hun opdrachtenformulier in en 
kan het punten tellen voor de or-
ganisatie beginnen.

Het gezelligheidskoor ‘Ége Wies’ 
brengt op een gepaste wijze een 
paar ingetogen liedjes ten ge-
hore. Toch wel jammer dat er niet 
meer en niet veel vrolijkere lied-
jes gezongen kunnen worden, 
want de zon schijnt volop en het 
terras zit gezellig vol. De organi-
satie maakt de uitslag bekend van de fietstocht en om 18.30 uur sluiten we Konin-
ginnedag 2009 in Wanroij geslaagd maar met een ‘bittere nasmaak’ (Apeldoorn) af.

De inwoners van Landhorst fietsen dit jaar een aparte route die de Wanroijse tocht 
gedeeltelijk overlapt. Na vertrek bij ‘Buitenlust’ gaan de deelnemers richting het De-
fensiekanaal, alwaar het Oranjecomité op een prachtig plekje een leuk balspel heeft 

opgezet. Via de Staats-
bossen komt men vervol-
gens uit bij de ‘Liegbank’. 
Hier is een delegatie van 
Vereniging Peelbelang 
neergestreken met het 
welbekende Jengaspel. 
Nadat de punten voor op 
scorekaart weer zijn ver-
diend en men genoten 
heeft van een lekker kopje 
soep, wordt de tocht ver-
volgd richting ‘De Bergen’. 
Hier sluiten de Landhorst-

se deelnemers aan op de Wanroijse route om gezamelijk nog de pauzeplaats bij de 
Wanroijse molen te bezoeken.

Ruim 500 deelnemers hebben in Wanroij en Landhorst meegefietst en dat geeft ons 
een goed gevoel waarmee we met elkaar afspreken... jazeker volgend jaar weer!!!



14 Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2009

4.5. Verenigingenavond

In 2009 is er door het Wanroijs Actie Comité geen Verenigingenavond georganiseerd.

4.6. Kinder-Vakantie-Pretdagen

Het Oerdorp is inmiddels weer teruggebouwd naar een groene wei met enkele 
oerbulten die nog zijn 
achtergebleven. De oer-
bewoners zijn weer naar 
school, alle oerknechten 
en publiek weer aan het 
werk en wij genieten nog 
weken na.

Het begon ook dit jaar 
ergens in januari toen we 
zijn gestart met de voor-
bereidingen voor deze 
Oer-Kinder-Vakantie-Pret-
dagen. Na veel gepraat, 
gemail, gebel, lachbuien en de nodige fysieke inspanning konden de 244 Oerbewo-
ners de woeste vlakte betreden.

Op dinsdag 1 september stonden er 244 oerkinderen met hun tas, hamer en lunch-
pakket klaar voor de KVP-poort. Om met zoveel kinderen te kunnen bouwen, waren 
er maar liefst elke dag ca. 70 vrijwilligers (ouders, jeugdleiding, overige helpers), 5 
spiekermannen en 2 EHBO-ers aanwezig. We begonnen met een opening zonder 

burgemeester, vreemde 
chinezen of ander raar 
volk, maar gewoon met 
een verhaal over wat er 
zou gebeuren en wat er 
allemaal wel en niet zou 
mogen.

Tot er ergens in de verte 
een zwaar gerommel 
opkwam en even later 6 
Flintstones in een echte 
Flintstonemobiel het 
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veld op kwamen crossen. 
Hierna was al snel dui-
delijk wat de bedoeling 
zou gaan worden. Samen 
met de leden van kinder-
koor ‘DoReMi’ werd ook 
het gloednieuwe KVP lied 
geïntroduceerd, waarna 
het bouwen kon begin-
nen. In een mum van tijd 
ontstond er een heus 
Oerdorp. Om 15.00 uur 
keerden alle Oerkinderen 
huiswaarts om eens goed 
uit te rusten van het harde werken.

Ook op woensdag was het weer volop bouwen, verven, kleuren en vooral ook spelen 
op de hutten. Rond 15.00 uur ging iedereen voldaan naar huis, want het Oerdorp 
was klaar om geshowd te worden aan opa’s, oma’s, de buurt enz. Om 18.00 startte 
een gezellige kijkavond, met mooi weer en erg veel belangstellenden.

Op donderdag is er hard gewerkt aan de Flintstonemobielen, nog veel gebouwd, 
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lekker gespeeld en heeft groep 9 mogen nakletsen tijdens een clinic handboog-
schieten. LEW bedankt!

En toen was het opeens 14.00 uur, samen met tientallen vaders en moeders mocht 
er gestart worden met het slopen van de bouwwerken. Ondanks dat er 165 kilo spij-
kers 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, verreikers en ander zwaar materieel een giganti-
sche brandstapel gemaakt 
en tegelijkertijd ook nog 
even het veld volledig 
spijker- en rommelvrij ge-
maakt.

Die avond is er vanaf 19.00 
uur door de Oerbewoners 
een geweldige Flintsto-
nemobielparade gelopen, 
is er een gigantische race 
losgebarsten, zijn de aan-
denkens uitgereikt. Dit in 
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aanwezigheid van vele 
honderden toeschouwers. 
Hierna zijn door de oerbe-
woners de Flintstonemo-
biels emotioneel op de 
houtstapel geplaatst en 
hebben de winnaars on-
der een daverend applaus 
een ereronde in de grote 
Flintstonemobiel mogen 
maken.

Om klokslag 20.00 uur is 
de houtstapel gaan bran-
den met als resultaat een geweldig kampvuur waar veel mensen zich aan hebben 
kunnen warmen.

4.7. WAC-dag 

4.7.1	 WAC-dag	bestuursleden

Zaterdag 19 september 
2009 was het weer tijd 
voor de jaarlijkse WAC-
dag. Om 13.00 uur vertrok 
de bus in Wanroij om eerst 
de Landhorstse leden op 
te halen. Hierna vertrok 
de bus richting Valkens-
waard.

Helaas hadden we onder-
weg wat file waardoor we 
wat verlaat aankwamen in 
Valkenswaard. Hier wer-
den we op een mooie lo-

catie ontvangen met een kopje koffie en natuurlijk een stukje gebak. Omdat het zo’n 
lekker weer was konden we lekker op het terras zitten. Hier kregen we de uitleg van 
de middagactiviteit: een soort kroegentocht per tandem...

De fietstocht bracht ons door de mooie omgeving van Valkenswaard en om de paar 
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kilometer werd er gestopt voor 
een drankje op het terras. Dat 
fietsen op een tandem viel na-
tuurlijk niet mee en dat leverde 
natuurlijk een valpartijtje op. Ge-
lukkig viel het allemaal mee en 
kon de tocht doorgezet worden. 
Op het eindpunt snel de jassen 
ophalen en doorfietsen naar het 
centrum van Valkenswaard.

’s Avond werd het een spette-
rende avond. Wij vonden dan 
ook dat we na zo’n inspannende 

middag wel wat ontspanning konden gebruiken. De kernwoorden waren dan ook: 
lachen, gieren, brullen.  We gingen met z’n allen in ‘theatertherapie’.

Bij ‘Inspiration Point’ zijn we naar 
de show ‘Pluk de lach’ geweest. 
Hier werd door verschillende 
‘therapeuten’ een avond vol ver-
maak gepresenteerd waarbij de 
zaal betrokken werd. Zo kwamen 
we erachter dat Bert van Bokho-
ven eigenlijk nog een grote baby 
is...

Ook hier werd aan de innerlijke 
mens gedacht. Met een drankje 
kon er lekker gegeten worden 
van de verschillende buffetten. 
Na een geweldige dag bracht rond middernacht de bus iedereen weer veilig naar 
huis. 

4.7.2.	 WAC-uitstapje	ereleden

Zaterdag 17 oktober 2009 zijn we met de ereleden op stap geweest. Rond de klok 
van 14.00 uur werden de ereleden thuis opgehaald en vertrokken we richting Nij-
megen. Na een leuke rit door de smalle en steile straatjes van het oude Nijmegen 
kwamen we aan bij ‘Coffyn’, een koffiebranderij. Uiteraard werden we hier ontvangen 
met een kopje koffie en wat lekkers en een welkomstwoordje door de de organise-
rende WAC-leden Ad en Judith. Hierna nam een medewerker van ‘Coffyn’ het over 
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en volgde er een presentatie ‘van 
koffieplant tot kopje koffie’ en de 
koffieproeverij, waarbij vier soor-
ten koffie geproefd werden. Tot 
slot kregen we nog een demon-
stratie koffiebranden en konden 
we nog even rondkijken in het 
winkeltje waarbij menig lid wat 
lekkers kocht. Ook kregen we als 
cadeautje een zakje koffie mee 
naar huis. 

Natuurlijk werd er niet alleen 
aan het ‘natje’ maar ook aan het 
‘droogje’ gedacht. We zijn gaan eten bij restaurant ‘De Stadstuyn’ in Nijmegen. Hier 
hebben we heerlijk gegeten, genoten van een lekker pilsje en wijntje, verhalen van 
vroeger opgehaald en gelachen. Na afloop werden alle ereleden weer netjes thuis-
gebracht. Al met al was het een geslaagde en gezellige middag.
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4.8. Sint Nicolaas

Vol spanning hadden alle kinderen erop gewacht en op zondag 22 november was 
het dan zover: Sinterklaas en zijn Pieten kwamen naar Landhorst en Wanroij! Met 
Fanfare Landhorst voorop trok de Sint zondagmorgen in een prachtige koets Land-
horst binnen. Bij ‘De Stek’ werden de goedheiligman en zijn knechten hartelijk ont-
vangen door Karel van der Velden, voorzitter van Vereniging Peelbelang. Nadat alle 
kinderen en hun papa’s en mama’s een plaatsje gevonden hadden in de zaal, werd 
Sinterklaas officieel welkom geheten door wethouder Roos Aben van de gemeente 
Sint Anthonis.

De Sint was erg blij om weer in Landhorst te zijn en wilde eens kijken of hij nog iets 
uit zijn grote boek kon voorlezen. Maar waar was het boek? De Pieten gingen druk op 
zoek, maar het grote boek was nergens te vinden! De Digi-Piet had een oplossing en 
kwam met een mooi cadeau voor de Sint: een echte laptop! Maar wat moest Sinter-
klaas hier nu mee? Nou, bijvoorbeeld mailen! Want dat hadden al veel kinderen ge-
daan. Zwarte Piet printte enkele mails uit zodat Sinterklaas ze kon lezen. De kinderen 
die ze gestuurd hadden mochten naar voren komen om bijvoorbeeld te laten zien 
dat ze goed konden dansen, zingen en zelfs zwemmen. Uiteraard deden de Pieten 
en de hele zaal volop mee.



214. Activiteiten

Maar terwijl de fanfare 
nog mooi enkele Sinter-
klaasliedjes speelde, lette 
de Sint even niet goed 
op en kropen twee Pieten 
achter de laptop… En ja 
hoor, het ergste gebeurde: 
met een heleboel rook 
crashte de computer! Wat 
moest Sint nu? Nu had 
hij een kapotte laptop en 
geen boek! Waar was het 
oude boek dan gebleven? 
Nou, dat werd gevonden: 

helemaal smerig lag het onder in een kliko. Ja, daar kon Sint natuurlijk niks meer 
mee. Gelukkig had de organisatie ook nog een cadeau voor Sinterklaas. Sint was al 
bang dat hij weer een laptop zou krijgen, maar nee, hij kreeg een prachtig nieuw 
boek aangeboden waar hij erg 
blij mee was. Voor de kinderen 
was er ook nog een verrassing: zij 
kregen nog allemaal een lekkere 
snoepzak voordat de Sint ‘De 
Stek’ weer verliet.

’s Middags was het de beurt aan 
Wanroij. Muziekvereniging ‘St. 
Jan’ stond al volop te spelen toen 
Sinterklaas en zijn Pieten aan-
kwamen aan de Noordstraat. In 
een grote stoet werd de Sint naar 
,’t Wapen van Wanroij’ geleid, 
waar hij werd ontvangen door 
Wim Theuws, voorzitter van het 
Wanroijs Actie Comité. Namens 
de gemeente was hier wethou-
der Jeroen Willems aanwezig 
om de Sint en zijn Pieten te ver-
welkomen in Wanroij. Terwijl het 
leerlingenorkest van ‘St. Jan’ voor 
een gezellige sfeer zorgde, maak-
ten de Sint en Pieten, kinderen én 
papa’s en mama’s er ook hier een 
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dolle boel van. Na een ge-
zellige middag lag er voor 
de kinderen nog een lek-
kere snoepzak klaar, ter-
wijl Sinterklaas dolblij met 
zijn nieuwe boek weer 
vertrok uit Wanroij.

Op woensdag 2 en don-
derdag 3 december heeft 
Sinterklaas met enkele 
Pieten nog geslaagde be-
zoeken gebracht aan de 
peuterspeelzaal en basis-

school in Landhorst en de basisschool in Wanroij.

4.9. Halloween

Helaas moest de Halloweencommissie dit jaar mededelen dat de Halloween in Wan-
roij niet door kon gaan. In overleg met de mensen van ‘De Lookant’ en het bestuur 
van het WAC was dit besloten, omdat  ‘De Lookant’ geen risico wilde lopen in verband 
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met de Mexicaans griep. Aangezien de doelstelling van de activiteit is  om ouderen 
en jeugd bij elkaar te brengen, is er niet gezocht naar een andere locatie. In 2010 zal 
de Halloween in Wanroij uiteraard wel weer georganiseerd gaan worden.

In Landhorst werd dit jaar in samenwerking met ‘De Karekieten’ wel een succesvolle 
Halloweentocht georgani-
seerd. Op zaterdag 31 ok-
tober trok deze door het 
dorp. Alle kinderen waren 
mooi verkleed en hadden 
goed hun best gedaan om 
als mooiste heks, vampier, 
spook etc. te komen.

Tijdens de route hadden 
de buurtbewoners de rou-
te versierd met kaarsjes 
en leuk aangekleed met 
pompoenen en andere 

‘enge’ dingen. Voor de kinderen natuurlijk helemaal geweldig om door zo’n ‘spook-
dorp’ te lopen. Volgend jaar zeker weer!

4.10. Kerstattentie

In december 2009 heeft het Wanroijs Actie Comité haar ereleden verblijd met een 
prachtig kerstpakket.  
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5.	 Vaststelling

Aldus werd vastgesteld te Wanroij tijdens de Algemene Vergadering van Stichting 
Wanroijs Actie Comité op 7 juni 2010,

de secretaris, 
Theo Nooijen

de voorzitter, 
Wim Theuws






