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Foto voorzijde:
Wanroijse en Landhorstse basisschoolkinderen staan te wachten om een kijkje te nemen in een echte 
brandweerwagen tijdens de Verkeersinfodag op 21 oktober 2011.
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1. Voorwoord

Namens het bestuur van het Wanroijs Actie Comité wil ik iedereen van harte uitnodi-
gen om het jaarverslag van onze Stichting door te lezen. 

Nog maar net bijgekomen van alle drukte van het succesvolle tiende lustrum van 
het WAC, moesten we al snel weer aan de slag. Iedereen was erg gemotiveerd om er 
weer een mooi jaar van te maken met daarin de gebruikelijke WAC-activiteiten, zoals 
Kinder-Vakantie-Pretdagen, Halloween, de intocht van Sint Nicolaas, de Koningin-
nedagfi etstocht en de Oranje Games.

Dit jaar stond ook in het teken van een goede samenwerking met andere organi-
saties. Als nieuwe activiteit was er dit jaar de Verkeersinfodag, welke werd georga-
niseerd in samenwerking met Politie Brabant-Noord en Basisschool ‘De Vlieger’ en 
Basisschool ‘De Hinkstap’. Dit jaar hebben we wederom, door een goede samenwer-
king met de Dorpsraad, tijdens de feestdagen kunnen genieten van de bekende 
sfeerverlichting.

Maar er was ook de samenwerking van het WAC met de Dorpsraad en ,’t Wapen van 
Wanroij’ voor de feestelijke heropening van ,’t Wapen van Wanroij’. Daarnaast zijn we 
nauw betrokken geweest bij de organisatie van het ‘Halloween Music Event’ van big-
band ‘The Black Pearls’.

Zoals elk jaar heeft het WAC ook afgelopen jaar weer vele Wanroijse en Landhorstse 
verenigingen ondersteund.
Totaal werd er voor een bedrag van € 10.700,- uitgekeerd in de vorm van fondsen en 
subsidies. Dit geld is onder andere gegaan naar:

•	 Verschillende	jeugdverenigingen
•	 Schoolcarnaval	basisscholen
 ‘De Vlieger’ en ‘De Hinkstap’
•	 WiFi-project	van	KBO	Wanroij
•	 ‘Halloween	Music	Event’	van	big	band
 ‘The Black Pearls’
•	 200-jarig	jubileum	van	de	Hamse	molen
•	 Nieuw	onderkomen	Jeugdhonk	Wanroij
•	 Jubileumevenement	‘Enjoying	Voices’
•	 Brede	school	‘De	Sprong’
•	 en	nog	vele	andere	activiteiten	…

We kunnen dus wel spreken van een zeer 
geslaagd WAC-jaar.
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Daar komt nog bij, dat we blij zijn te kunnen melden, dat we afgelopen jaar Gerwin 
Arts en Niek Geene hebben mogen verwelkomen als nieuwe WAC-bestuursleden. 

Tenslotte wil ik iedereen die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft gele-
verd om ook dit jaar weer tot een succes te maken hartelijk danken voor zijn of haar 
inzet. En wens ik iedereen veel leesplezier bij het lezen van het jaarverslag 2011.

De voorzitter, 
Wim Theuws
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2. Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting

De stichting bestond gedurende 2011 uit zestien bestuursleden en vier ereleden. De 
bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur.

In de Algemene Vergadering van 6 juni 2011 is Gerwin Arts uit Wanroij toegetreden 
tot het Algemeen Bestuur en op 12 september 2011 is Niek Geene uit Wanroij toege-
treden 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 Bert Lodewijks. De 
heer Bert van Bokhoven en mevrouw Karin Geurts zijn lid van het Dagelijks Bestuur.

In de vergadering van 12 september werd stilgestaan bij het 40-jarig bestuurslid-
maatschap van Jan van den Broek. Uit handen van voorzitter Wim Theuws ontving 
hij een oorkonde en attentie.
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2.1.1 Ledenlijst op 31 december 2011
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 bestuurslid

Arts Gerwin Vlaskam 14 Wanroij bestuurslid

Bokhoven, van Bert Schoolstraat 3 Wanroij bestuurslid

Broek, van den Jan Lijsterbesstraat 2 Wanroij bestuurslid

Claassen Trudie De Essen 13 Wanroij bestuurslid

Geene Niek De Peppels 8 Wanroij bestuurslid

Geurts Karin Schoolstraat 5b Wanroij bestuurslid

Klomp Judith Monseigneur 
Bekkerstraat 26

Ledeacker bestuurslid

Lodewijks Bert Lepelstraat 24 Wanroij penningmeester

Mar, de la Geraldine Schapendreef 32 Landhorst bestuurslid

Nooijen Corina Akkerwinde 4 Wanroij bestuurslid

Nooijen Theo Klompenma-
kersstraat 49

Wanroij secretaris

Takken Lydia Schapendreef 18 Landhorst bestuurslid

Theuws Wim Hoevensestraat 19 Wanroij voorzitter

Toonen Hanneke Groenhoeven 26 Wanroij bestuurslid

Wijk, van José Dotterbloem-
straat 5

Landhorst bestuurlid
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2.1.2. De gebruikelijke vormen van communicatie zijn:

•	 Algemene	vergaderingen

•	 Dagelijks	Bestuur	vergaderingen

•	 Commissievergaderingen

•	 Telefonisch	overleg

•	 E-mailcommunicatie

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

Ten behoeve van het archief van Stichting WAC zijn foto’s van de WAC-activiteiten 
digitaal opgeslagen.
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3. Vergaderingen 

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2011 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 7 fe-
bruari, 11 april, 6 juni, 12 september en 7 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.

Buiten de vergaderingen 
worden zaken telefonisch 
en / of via e-mail met el-
kaar afgestemd.
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4. Activiteiten

In 2011 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 de periodieke activiteiten, die gedurende het jaar plaatsvinden, met 
vaak meerdere bijeenkomsten, en eenmalige 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 wekelijks agenda in het Wanroijs 
Nieuws.
Beide kalenders putten uit dezelfde bron, namelijk een online database op de WAC-
site. Deze database kan zowel door de gebruikers (verenigingen) als beheerders 
(WAC en Drukkerij van den Broek) aangevuld worden. De beheerders hebben tevens 
de mogelijkheid om vermeldingen in de database te wijzigen of te verwijderen.

Ook	in	2011	is	gebleken	dat	dit	systeem	erg	succesvol	is.	Er	wordt	veel	van	de	Activi-
teitenkalender gebruikgemaakt, zij het vooral voor activiteiten die plaatsvinden op 
de korte termijn. 

4.2  Muziekfestival

In 2011 is er geen Muziekfestival georganiseerd. 

4.3.  Onderscheiding

De eigen onderscheiding van Stichting Wanroijs Actie Comité, de WAC-Ster, is in het 
jaar 2011 niet uitgereikt.
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4.4.  Koninginnedag



114. Activiteiten



12 Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2011

Om 10.00 uur ’s morgens vertrokken de eerste fietsers vanaf café ‘De Batavier’ in 
Wanroij of café ‘Buitenlust’ in Landhorst. Maar liefst 535 personen hadden zich in-
geschreven, het was dan ook heel mooi weer. Dit jaar werd er een route gefietst die 
was uitgezet door Ad Peters. Een prachtige route door stukjes Wanroij en Landhorst 
die niet zo bekend waren. Zoals we gewend zijn kwamen de deelnemers onderweg 
weer allerlei leuke posten tegen.
Beginnend bij vertrek vanuit Wanroij kwamen daar eerst de brievenbussen van Noud 
en Maria van der Zanden met als traktatie een appeltje. Dan via St. Hubert naar ‘De 
Roetetoeters’. Zij hadden een mooi maar gevaarlijk spel. Met een hooivork gooien 
is toch moeilijker dan je denkt. Het ‘Bierdopke’ heeft zijn naam eer aan gedaan door 
met ‘bierdopkes’ te werpen. Bij het pannenkoekenhuis was iedereen in de gelegen-
heid om een pannenkoek te eten met een kortingsbon beschikbaar gesteld dor het 
WAC. Lekkere pannenkoeken, alleen jammer dat het te druk was waardoor niet ie-
dereen daarvan heeft kunnen genieten van de lekkere pannenkoeken.
Bij	de	volgende	post	werd	er	soep	uitgeserveerd	door	‘Enjoying	Voices’.	Dit	alles	op	
de prachtige locatie van het Boertel ‘Lampersehei’ op de Lamperen. En wie daar niet 
genoeg aan had kon op de Peelsteeg genieten van popcorn, gemaakt door prins 
Paul	en	Henny	van	carnavalsvereniging	,’t	Paddenriek’.	De	deelnemers	fietsten	verder	
richting Landhorst langs de ‘liegbank’ in de Staatsbossen daar kreeg men van prins 
Harry	en	prinses	Corry	van	‘De	Peelleuters’	een	snoepje.	Daarna	was	er	een	prachtig	
opgezet spellencircuit van ‘De Karekieten’. Aangekomen op de Peelkant bij de weg-
kapel	kon	je	bij	Frans	en	Peter	kauwgom	op	een	neus	van	een	heks	plakken.
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Tot slot nog een bezoekje aan ‘De Bergen’ waar door de jeugd volop gestreden werd 
bij de ‘Oranje Games’. 
Na de fietstocht kon iedereen nog nagenieten bij café ‘Buitenlust’ of bij café ‘De Bata-
vier’. Daar was op beide plaatsen nog gezellige muziek te horen. De bluesrockband 
‘Juveniles’ bij ‘De Batavier’ en discotheek ‘De Buurman’ bij ‘Buitenlust’.
Iedereen die meegeholpen heeft met deze fietstocht hartstikke bedankt. Zonder de 
inzet van verenigingen en hun vrijwilligers is zoiets niet mogelijk. Volgend jaar weer!

‘Witte Gei’t’ uit Landhorst wint ‘Oranje Games’ 2011.

Terwijl de eerste fietsers vertrokken, barstte rondom het zwembad in ‘De Bergen’ om 
10.00 uur de strijd los. Ruim 100 jongens en meiden uit Landhorst en Wanroij waren 
er helemaal klaar voor: de ‘Oranje Games’ 2011.
In tien spelrondes werd er tegen elkaar gestreden met o.a. tobbedansen, levend ta-
felvoetbal, sponzen gooien, mega zaklopen en levend bowlen. En dat je dan af en 
toe nat werd maakte niets uit, het was immers prachtig weer. Tot het einde toe bleef 
het spannend: ging een Wanroijs team dit jaar met de eer strijken, of ging de wissel-
beker toch weer naar Landhorst? Ellen Selten uit Landhorst presenteerde het geheel 
op een geweldig manier en hield de spanning er goed in. 
Nadat ieder team alle spellen doorlopen had, konden er in een groot eindspel nog 
extra punten verdiend worden.
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154. Activiteiten

Met ‘Ren je rot’ probeerden alle 
teams nog eenmaal de beker te ver-
overen. De ‘Studienerds’ wonnen en 
pakten extra punten, maar helaas 
was dit niet meer voldoende om de 
kampioen te verslaan: ‘Witte Gei’t’ 
uit Landhorst. Dolblij waren ze met 
de kampioensshirts, de vlaai en na-
tuurlijk de befaamde wisselbeker.
Voor deze geslaagde ‘Games’ is de 
organisatie veel dank verschuldigd 
aan Stichting ‘JOE’ en ‘De Ragge-
bende’. Peter en Marcel, kei bedankt 
voor jullie inzet! Daarnaast ook 
dank aan het twintigtal spelleiders 
dat alles in goede banen heeft ge-
leid. Dank ook aan de brandweer 
voor het benodigde water, aan de 
EHBO voor de verleende hulp en 
uiteraard aan recreatiepark ‘De Ber-
gen’ voor het beschikbaar stellen 
van het terrein. Volgend jaar gaan 
we er samen weer voor, in de strijd 
om de ‘Oranje Games’ 2012! 

4.5  Verenigingenavond

In 2011 is er door het Wanroijs Actie Comité geen Verenigingenavond georganiseerd.

4.6 Kinder-Vakantie-Pretdagen

Op dinsdag 16 augustus stonden er 243 kinderen met hun tas, hamer en lunchpak-
ket klaar voor de KVP-poort, die voor de gelegenheid ook anders dan anders was. 
Om met zoveel kinderen te kunnen bouwen, waren er maar liefst elke dag ca. 70 
vrijwilligers (ouders, jeugdleiding, overige helpers), 6 spiekermannen en 2 EHBO-ers 
aanwezig.
We begonnen met een polonaise, voorgegaan door de Roetetoeters, prinsen Bart en 
Paul en prinsessen Carmen en Hanneke gevolgd door wat muziek van de Roetetoe-
ters (we weten nu hoe we ze uit moeten zetten) en daarna opening met een verhaal 
over wat er zou gebeuren en wat er allemaal wel en niet zou mogen.  
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174. Activiteiten

Ook dat maakte weinig indruk. De kinderen wilde maar 1 ding: BOUWEN!!!!!
En bouwen, dat hebben ze gedaan, in een dag tijd een heus Carnavalsdorp. 
Dat kan ook bijna niet anders met ca 1300 pallets en vele honderden triplex plaatjes, 
leveranciers daarvan bedankt!!
Om 15.00 uur keerden alle kinderen 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. Tevens was er een heel mooi spellencircuit uitgezet.
Tussen de middag een lekker gebakken ei, gebakken door de dames van de raad, 
en gesponsord door ene ex prins Karel met een gigantische pan van ene Dick Derks.
Dat was smullen.
Rond 15.00 uur ging iedereen voldaan naar huis, want het dorp was klaar om ge-
showd te worden aan opa’s, oma’s, de buurt enz..
Om 18.30 startte een gezellige kijkavond, met mooi weer en erg veel belangstel-
lenden

Op donderdag is er hard gewerkt aan de praalwagens, nog veel gebouwd, lekker 
gespeeld, een leuke Vossenjacht in De Beeten met een lekker ijsje van Jan Linders en 
heeft groep 8 mogen nakletsen tijdens een clinic handboogschieten. LEW Bedankt!!!!
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194. Activiteiten

En toen was het opeens 14.00 uur,  samen met tientallen vaders en moeders mocht 
er na aftellen tot 3 en de kreet “KIEK UUT”  gestart worden met het slopen van de 
bouwwerken.. Ondanks dat er 125 kilo spijkers (BouwCenter Centen Bedankt!!) zijn 
verwerkt, is het wederom gelukt om om 15.00 uur (veilig!!) alle bouwwerken tegen 
de vlakte en op pallets te hebben.
Een 15 tal  Wanroijse mannen hebben daarna met hun handen, loaders, en ander 
zwaar materieel een gigantische brandstapel gemaakt en tegelijkertijd ook nog 
even het veld volledig spijker en rommelvrij gemaakt.

Het avondprogramma dreigde letterlijk in het water te vallen, maar de meiden van 
de KVP organisatie wisten toch in de tent een leuk maar korter programma te im-
proviseren. Eerder dan gepland is om 19.40 uur  door toedoen van de brandweer 
de houtstapel gaan branden met als resultaat een geweldig kampvuur waar veel 
mensen zich aan hebben kunnen warmen en in dit geval drogen.
De regen is niet meer in staat geweest het vuur te blussen en we hadden dus weer 
een mooi kampvuur waarvan de dag erna slechts wat as over was.
Namens Wanroijse kinderen wil de KVP-organisatie iedereen bedanken, die deze da-
gen weer mogelijk heeft gemaakt. We bedoelen echt IEDEREEN die ons financieel, 
materieel,	fysiek	en	mentaal	heeft	gesteund!	Tenslotte	willen	we	ook	de	243	gewel-
dige kinderen bedanken voor hun inzet.
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Ze hebben ons wederom geweldig vermaakt en we zullen er nog lang van nagenie-
ten. En dat geldt waarschijnlijk ook voor onze ervaren bezoekers die het vanaf “ons 
benkske” mooi konden bekijken.
Jongens	en	meiden	……….			BEDANKT!!!!!!	Wij	hebben	er	wederom	enorm	van	ge-
noten.

4.7 Verkeersinfodag

Afgelopen 21 oktober 2011 heeft een verkeersdag plaatsgevonden op en rondom 
de basisschool “De Hinkstap” in Wanroij. Ondanks dat het wat fris was, waren de 
weergoden ons goed gezind.
Rond 08.00 uur reden we samen met de fotograaf Rien Verbruggen naar Landhorst. 
We werden hier gastvrij onthaald met een kop koffie door de leerkrachten. Bij de 
basisschool “De Vlieger” werden alle kinderen van groep 1 tot en met 5, opgehaald 
door een ME-bus, politieauto, en 2 brandweerauto’s. Zichtbaar was dat de kinderen 
(en ouders) dit ontzettend spannend en leuk vonden. De kinderen van groep 6,7 en 
8 uit Landhorst fietsten onder begeleiding naar Wanroij. Voor hun was een “puzzel-
tocht” uitgezet.



214. Activiteiten
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234. Activiteiten

Omstreeks 09.45 uur was iedereen gearriveerd in Wanroij. Wethouder Jeroen Wil-
lems opende de dag, onder een stralende zon, op het schoolplein, ten overstaan van 
ongeveer 380 kinderen en 15 leerkrachten en 25 vrijwilligers. De Wethouder bena-
drukte nog eens hoe belangrijk de verkeerseducatie op basisscholen is en bedankte 
het WAC voor dit initiatief. 

Ondertussen waren een aantal ouders, in de lerarenkamer, bezig met het maken van 
425 lunchpakketjes.  Dat was een hele klus. Deze kamer leek wel een grote gaarkeu-
ken. Wij willen deze ouders bedanken voor hun geweldige inzet en betrokkenheid. 
Jan Linders BV had alle noodzakelijke boodschappen ter beschikking gesteld. Wij 
bedanken Jan Linders voor dit grootse gebaar. 

De vrijwilligers en organisatie werden de gehele dag voorzien van koffie en thee. 
Wij willen dan ook het personeel van “De Hinkstap” bedanken voor hun geweldige 
gastvrijheid.

Voor groep 1 en 2 was een “verkeersplein” uitgezet, bestaande uit een oversteek-
plaats bij een zebrapad, oversteken bij een verkeerslicht, gedrag op een rotonde 
en wat zie je op deze verkeersborden ? Dit alles werd begeleid door 4 enthousiaste 
jonge politieambtenaren, wat voor sommigen kinderen nogal spannend was. Het 
was een genot om te zien hoe fanatiek deze kinderen deelnamen.
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254. Activiteiten

We hebben gehoord van een aantal juffen dat de kinderen het erg leuk vonden en 
dat het heel leerzaam was, maar dat ze wel erg vermoeid waren. Deze kinderen heb-
ben hun 1e “verkeersdiploma”, gesponsord door drukkerij van de Broek, dan ook dik 
verdiend. Wij willen Rob van den Broek  bedanken voor het sponsoren van deze ver-
keersdiploma’s. 

Na de middag konden de kinderen een kijkje nemen in een brandweerauto, poli-
tieauto, ambulance. Ze mochten ook plaatsnemen op de politiemotor. Aan de leer-
krachten zijn voor alle kinderen van groep 1 en 2 een politie “DOEBOEK” ter beschik-
king gesteld, die gebruikt kunnen worden in de les.

Voor de kinderen uit groep 3, 4 en 5 was een verkeersquiz en een behendigheids-
parcours in elkaar gezet. De kinderen werden in groepjes verdeeld. Het groepje wat 
de meeste punten behaalde kon een prijs winnen. Er werd volop gestreden en de 
kinderen deden hun uiterste best om zoveel mogelijk punten te scoren.
Vol enthousiasme legden de kinderen het parcours af met; step, fiets, skelter, skates 
enz.	….		
Ook voor de kinderen van groep 3,4 en 5 waren er politieboeken voor verkeersedu-
catie op school in de vorm van een politie ‘WERKBOEK”.

Voor groep 6, 7 en 8 was door de politie, brandweer en ambulance, speciaal voor 
deze gelegenheid, een presentatie gemaakt. Deze werd, in vol ornaat, gegeven in 
de aula van de school. Hier werd vooral ingegaan op de verkeersveiligheid. Hoe fiets 
ik naar school ? Er werden schokkende beelden getoond van een auto die op een 
aantal fietsers inreed. Vervolgens wat kun je allemaal doen als je zelf of je vriend(in) 
betrokken raakt bij een ongeluk. Hierbij werd uitleg gegeven over hoe het alarm-
nummer 112 werkt en wanneer je dit moet bellen en wanneer je het beste het alge-
meen nummer 0900-8844 kunt bellen. Duidelijk werd dat in het gemeenschappe-
lijk meldcentrum de politie, brandweer en ambulance zeer nauw samenwerken om 
slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen. Men liet duidelijk zien en horen wat 
de rol is op een plaats van ongeval of misdrijf en hoe je hun kunt herkennen. Verder 
werd nog ingegaan op het misbruik van 112 en wat dit voor gevolgen kan hebben.
De kinderen zaten allemaal geboeid te luisteren en vonden het duidelijk spannend. 
Er werden dan ook veel vragen gesteld door de kinderen. Deze interactie gaf een 
groot educatief gehalte aan deze presentatie. Wij willen Ton van de Zanden (Brand-
weer),	William	Reefs	(Ambulance)	en	Femke	Rongen	(Politie)	dan	ook	hartelijk	dan-
ken voor deze presentatie en hun overige inzet gedurende deze dag.

Voor de school had Toon Jans zijn vrachtautocombinatie van Willems Transport ge-
parkeerd. De kinderen kregen hier deskundige uitleg wat de gevaren zijn en hoe 
een fietser zich dient te gedragen ten opzichte van zo´n grote combinatie. Vooral de 
`dode hoek` van een vrachtautocombinatie werd hierbij benadrukt.
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Wij willen Toon van harte bedanken voor zijn belangeloze inzet. De kinderen hebben 
hier veel van opgestoken. Hun verkregen inzicht hierin kan rampzalige gevolgen in 
de toekomst voorkomen. 

Verder was er een fietscontrole voor deze kinderen. De kinderen mochten onder be-
geleiding van politiemensen, aan de hand van een checklist,  zelf hun fiets contro-
leren en aangeven wat verplicht op een fiets moet zitten en wat gewenst is. Deze 
checklist werd door de politie gecontroleerd. Vervolgens mochten de kinderen in de 
voertuigen van politie, brandweer en ambulance een kijkje nemen. Middels zoek-
opdrachten werden ze “gedwongen” om vooral goed waar te nemen wat er wel niet 
allemaal in deze voertuigen aanwezig moet zijn. 

Ook nu werden deze kinderen in groepjes verdeeld en konden de kinderen met hun 
groep	een	prijs	winnen.	Voor	deze	kinderen	werd	het	“INFORMATIEBOEK”	politie	ter	
beschikking gesteld aan de leerkrachten voor nader gebruik in de les. De groepsprij-
zen voor groep 3 tot en met 8 werden beschikbaar gesteld, met een fikse korting, 
door Thijs Hendriks Tweewielers. Wij willen Thijs en Angelique hier hartelijk voor be-
danken.

Tussen de middag hebben we met zijn alle heerlijk genoten van de gemaakte lunch-
pakketjes, drinken en fruit.
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Aan alle kinderen werd klassikaal een presentje uitgereikt, zoals; “politiesnoepjes”, 
“politiefluitjes”, “politieballonnen” en “politielampje s” welke tevens gebruikt mogen 
worden als achterlicht.
Redelijk	op	schema	kon	Femke	omstreeks	13.45	uur	de	groepsprijzen	bekend	maken	
en uitreiken.

Door Wim Theuws, voorzitter van het WAC, werd de verkeersdag afgesloten, na alle 
vrijwilligers en ondernemers, leerkrachten en wethouder, bedankt te hebben.
Deze verkeersdag was een initiatief van het WAC. Hierbij is intensief samengewerkt 
met	de	wijkagente	van	Landhorst	en	Wanroij,	zijnde	Femke	Rongen.	Zij	heeft	samen	
met de leerkrachten van de scholen het programma in elkaar gezet voor deze dag. 
Tenslotte	willen	wij	dan	ook	vooral	Femke	bedanken	voor	haar	deskundigheid	en	
het vele werk. Ook de leerkrachten en directie van de scholen danken wij voor hun 
enthousiasme en inbreng. Een dergelijke verkeersdag als deze zullen wij, in overleg 
met de scholen, in de toekomst zeker vaker gaan organiseren. Hiermee willen wij 
bijdragen leveren aan de verkeerseducatie en de veiligheid van de kinderen waar-
borgen en stimuleren. 
We hopen dan ook weer op eenieders steun en enthousiasme te kunnen rekenen.

4.8 WAC-dag
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4.8.1 WAC-dag bestuursleden

Op 17 september 2011 was het dan 
eindelijk zover. De  WAC-dag! Na wat 
telefoontjes van onrustige WAC-leden 
(moeten we echt andere kleding mee-
nemen? kunnen we echt nat worden?) 
konden we dan rond 14.00 uur met de 
bus vertrekken richting kasteel Hees-
wijk. 
Daar werden we ontvangen met een 
kopje koffie en wat lekkers en daar 
werd ook het ‘overlevingspakket’ uit-
gedeeld. Na nog een tijdje gewacht 
te hebben op de kano’s, konden we 
dan eindelijk vertrekken om een flinke 
tocht te maken. 
Door middel van lootjes werd de 
bootindeling bekend gemaakt. De ene 
boot was wat ‘sterker’ dan de andere, 
maar dat mocht de pret niet drukken! 

Wel was er daardoor wat verschil in aankomsttijd, maar ook dat gaf verder weinig 
problemen. 
Nadat iedereen was gearriveerd op het eindepunt (droog en wel!) stapten we in de 
huifkar om ons te laten vervoeren naar de volgende locatie. Daar werden we ver-
wacht om van een heerlijke BBQ te gaan genieten. Het werd het een gezellige avond. 
Na afloop gingen we, (enkele mensen met nog wat extra bagage) weer met de bus 
richting Wanroij en Landhorst. 

4.8.2 WAC-dag ereleden

Het viel niet mee om met onze druk bezette ere-leden een datum te prikken om ook 
met hen een dagje op stap te gaan. “WAC-dag ere-leden 2011” vond daarom plaats 
in de eerste week van 2012. Dat was op zich geen probleem, de dag was er niet min-
der leuk en gezellig om.
Nadat we de ere-leden thuis hadden opgehaald, vertrokken we naar een bed en 
breakfast in Volkel, waar we werden ontvangen met een kopje koffie en een “Volkels 
wolkje”. De eigenaresse vertelde ondertussen met veel passie over de kunstobjecten 
die in haar bed en breakfast aanwezig waren. Toen we de koffie op hadden, gingen 
we op weg naar Vliegbasis Volkel, waar we eerst door een ‘strenge’ controle moesten. 
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Daarna weer allemaal in de auto en konden we onze weg verder vervolgen naar de 
traditiekamer van Vliegbasis Volkel. De traditiekamer is het museum op Vliegbasis 
Volkel, waar we vakkundig werden rondgeleid en waar veel over een weer gepraat 
werd voornamelijk over de oorlog. Voor de ere-leden een bezoek waar veel oude 
herinneringen werden opgehaald. Na deze boeiende en interessante middag zijn 
we	naar	restaurant	De	Wereld	in	Fitland	gegaan,	waar	we	de	dag	hebben	afgesloten	
met een heerlijk diner.

4.9 Halloween

De klok verzet, op tijd donker, prachtig wandelweer, sfeervolle locatie, mooi verklede 
spoken,	heksen	en	draken,	medewerking	van	alle	buurtbewoners	en	vrijwilligers….	
dat zijn ingrediënten voor een Halloween feest. 
Op zondag 30 oktober werd het Atrium in de Lookant omgetoverd in een sfeervol Hal-
loween verblijf voor jong en oud.
Kinderen kwamen over de zwarte loper binnen, met een eigen amulet en konden 
spelletjes spelen die allemaal met heksen, spoken of draken te maken hadden.
Er	was	 een	Mistery	Guest	 uitgenodigd	 en	 er	werd	 geraden	wie	 het	was.	 Herman	
(Cöp) was het, die heel mooi verkleed was. Hij werd al snel herkend en de kinderen 
waren enthousiast over het feit dat ook de ‘echte Herman’ tevoorschijn kwam.
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De zware taak voor Herman was, om de mooiste ‘Halloween verklede persoon’ te 
gaan zoeken.
De ouders en ouderen van de Lookant zaten te genieten van hoe kinderen in hun 
spel opgingen en / of als heks of spook verkleed waren. Zo werd een spelletje spelen 
alleen nog maar leuker. 
En	eindelijk…..	werd	het	donker	en	de	kinderen	liepen	met	hun	ouders	de	Halloween	
tocht.
Langs de hele route stonden overal kaarsjes en sommige mensen hadden er echt iets 
mooi van gemaakt.  Hartelijk dank voor de medewerking.!!! Geweldig wat een sfeer!
Ook	kwam	je	 regelmatig	onderweg	 	een	spook	of	 iets	engs	 tegen,	dat	was…..erg	
leuk.

De	 kinderen	 genoten	 en	 de	 ouders	 hadden	 een	 prachtige	 avondwandeling	 by	
candlelight. Bij terugkomst in ’t Atrium was er heksensoep en limonade en iedereen 
mocht op de catwalk lopen en Herman koos de ‘mooist verklede Halloween’. 
Miss Halloween 2011 werd: Lieke Kusters en Mister Halloween 2011 werd: Gijs Stra-
ver. 

Het was een prachtig Halloweenfeest en we danken de mensen van zorgcentrum 
‘De Lookant’ voor de gastvrijheid en ook danken wij alle vrijwilligers die meegehol-
pen hebben om de tocht te doen slagen. 
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4.10 Sinterklaas

Zondag 20 november was voor de Wanroijse en Landhorstse kinderen een spannen-
de dag. Sinterklaas had al laten weten dat hij weer persoonlijk aanwezig zou zijn bij 
de feestelijkheden. 

’s Morgens was Landhorst er helemaal klaar voor. Vol verwachting werd er aan De 
Quayweg	gewacht	 door	 de	 kinderen,	 ouders	 en	 Fanfare	 en	 Slagwerkgroep	 Land-
horst. Na wat vrolijke sinterklaasliedjes was het eindelijk zover: daar kwam de koets 
met Sinterklaas en een zevental Pieten de hoek om. In een grote stoet werden ze 
begeleid naar ‘De Stek’,  waar de Sint en Pieten hartelijk ontvangen werden door Bur-
gemeester Sijbers. Na een welkomstwoordje kon hier het feest beginnen. 
Al snel werd duidelijk dat er wat aan de hand was met zielepiet. Meestal is zielepiet 
vrolijk, vooral tijdens de intocht. Sinterklaas probeerde met hulp van de andere pie-
ten en de kinderen Zielepiet wat op te vrolijken. Er werden liedjes gezongen en dans-
jes opgevoerd, maar het wou maar niet lukken. Zelfs van de vrolijke capriolen van de 
discopiet werd Zielepiet niet blij. Uiteindelijk biechtte zielpiet op dat hij zo bedroefd 
was omdat Sinterklaas nooit een cadeau kreeg, en het is juist zijn verjaardag was die 
werd gevierd.
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De Burgemeester wist wel raad. Ze had een cadeau meegebracht voor Sinterklaas. 
Als Sinterklaas het cadeau dankbaar uit zou pakken zou Zielepet weer helemaal vro-
lijk worden. Discopiet draaide nog een aantal spetterende Sinterklaasliedjes. Ieder-
een was blij en het feest kon vrolijk verdergaan.

’s Middags was het de beurt aan Wanroij. Muziekvereniging ‘St. Jan’ stond al volop te 
spelen toen Sinterklaas en zijn Pieten aankwamen aan de Noordstraat. Aangekomen 
bij ,’t Wapen van Wanroij’ werd de Sint namens het Wanroijs Actie Comité welkom 
geheten door Trudie Claassen. Wethouder Wouter Bollen verwelkomde de Sint na-
mens de gemeente Sint Anthonis. Terwijl het leerlingenorkest van ‘St. Jan’ voor een 
gezellige sfeer zorgde, maakten de Sint en Pieten, kinderen én papa’s en mama’s er 
ook hier een dolle boel van. Na een gezellige middag lag er voor de kinderen nog 
een lekkere snoepzak klaar..

Op 1 en 2 december heeft Sinterklaas nog een bezoek gebracht aan de Basisscho-
len. Op donderdag 2 december bezochten de Sint en vier Pieten de hele dag de 
Hinkstap. Na ‘s morgens alle klassen te hebben bezocht volgde er ’s middags in de 
aula van de school nog een mooie voordracht van iedere groep. Vrijdag 2 december 
volgde Landhorst. De dag begon op peuterspeelzaal ‘Dikkie Dik’, waar Sinterklaas en 
twee Pieten te gast waren. Het bezoek ging vervolgens verder op de Vlieger, waar de 
Sint ook getrakteerd werd op een leuk programma.

4.11 Kerstattentie

In december 2011 heeft het Wanroijs Actie Comité haar ereleden verblijd met een 
mooi kerstpakket.
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5. Vaststelling 

Aldus werd vastgesteld te Wanroij tijdens de Algemene Vergadering van Stichting 
Wanroijs Actie Comité op 4 juni 2012, 

de secretaris,
Theo Nooijen 

de voorzitter,
Wim Theuws



374. Activiteiten



38 Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2011


