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Foto voorzijde:
Gezellige drukte op het Giesenplein tijdens Koningsdag 2013.
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1. Voorwoord

Namens het bestuur van het Wanroijs Actie Comité  wil ik iedereen van harte uitno-
digen om het jaarverslag door te lezen.

Helaas heeft Geraldine de la Mar na ruim 4 jaar haar WAC lidmaatschap opgezegd. 
Ook Bert  van Bokhoven heeft zijn WAC lidmaatschap na 11 jaar trouwe dienst op-
gezegd, wegens drukke werkzaamheden. We zijn nog steeds op zoek naar geschikte 
WAC bestuursleden die ons team willen komen versterken. Het is belangrijk om over 
onze toekomst en identiteit na  te denken, mede omdat het steeds moeilijker wordt 
om WAC leden te vinden, die zich belangeloos in willen zetten voor de gemeen-
schappen Wanroij en Landhorst. 

We hebben ook goed nieuws, graag wil ik via deze weg Jos en Inge van de Hulsbeek 
feliciteren met de geboorte van hun dochter Suze.
Uiteraard hebben we afgelopen jaar weer de activiteiten georganiseerd die u van 
ons gewend bent zoals de Kinder-Vakantie-Pretdagen, Halloween, de intocht van 
Sint Nicolaas. 

Dit jaar zijn de Koninginnefietstocht en de Oranje Games niet doorgegaan in ver-
band met het Kroningsfeest. We hebben daarom dit jaar een groot pleinfeest ge-
organiseerd op het Giesenplein in Wanroij. Dit geweldige feest met de kroning op 
een groot beeldscherm, nostalgische kermis en geweldige attracties was een groot 
succes. 

Ook dit jaar heeft het WAC weer vele Landhorstse en Wanroijse verenigingen onder-
steund.Totaal werd er voor een bedrag van ruim € 9.200,-  uitgekeerd in de vorm van 
fondsen en subsidies. Dit geld is onder andere gegaan naar:

	 •	 Stichting	JOE
	 •	 ‘De	Karekieten’
	 •	 ‘De	Raggebende’
	 •	 Schoolcarnaval	basisscholen	‘De	Vlieger’	en	‘De	Hinkstap’
	 •	 Fototentoonstelling	heemkundevereniging	‘Wanrode’s	Heem’
	 •	 Jubileumuitstapje	kinderkoor	‘Doremi’
	 •	 Molendag	en	Alpe	d’HuZes-activiteit	‘Enjoying	Voices’	en	Frans	de	Kort
	 •	 Oprichtingskosten	Stichting	‘Geluiden	uit	de	Peel’
	 •	 Poort	educatieve	tuin	‘Corneliushof’	van	IVN	‘De	Maasvallei’
	 •	 Dans-	en	tapasavond	van	bigband	‘The	Black	Pearls’
	 •	 Duofiets	‘De	Lookant’
	 •	 Pannaveld	W.V.V.	‘Constantia’
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	 •	 ‘Wanroijs	Gedoe’
	 •	 Dorpsquiz	Landhorst
	 •	 Valcursus	van	judovereniging	‘Yama	Arashi’
	 •	 50e	kermis	Landhorst
	 •	 Kerstfair	‘Enjoying	Voices’

In goede samenwerking met de Dorpsraad is er nieuwe feestverlichting rondom het 
Giesenplein aangeschaft, die door de gemeenschap positief is ontvangen.
Bovendien hebben verschillende andere verenigingen ook een bijdrage van het 
WAC mogen ontvangen. 

Tenslotte wil ik iedereen die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft gele-
verd aan de leefbaarheid van de kernen Wanroij en Landhorst, door het organiseren 
of ondersteunen van sociale of culturele activiteiten hartelijk danken voor hun inzet. 
Ik wens iedereen veel leesplezier bij het lezen van het jaarverslag 2013.
Aanvullende	informatie	en	foto’s	zijn	te	vinden	op	www.wac.nu.

De voorzitter,
Wim Theuws
De voorzitter,
Wim Theuws
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2. Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting

De stichting bestond het grootste gedeelte van 2013 uit twaalf bestuursleden en vier 
ereleden. De bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur.

In de Algemene Vergadering van 4 februari 2013 zijn Jos van de Hulsbeek en Mo-
nique	Custers	toegetreden	tot	het	Algemeen	Bestuur.	In	dezelfde	vergadering	trad	
Bert van Bokhoven af als bestuurslid. Geraldine de la Mar is in 2013 eveneens afge-
treden, en wel in de Algemene Vergadering van 4 november 2013.

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. Me-
vrouw Karin Geurts is lid van het Dagelijks Bestuur.
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2.1.1 Ledenlijst op 31 december 2013

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

Broek, van den Jan Lijsterbesstraat 2 Wanroij bestuurslid

Custers Monique Dorpstraat 29 Wanroij bestuurslid

Dommelen, van Hanneke Groenhoeven 26 Wanroij bestuurslid

Geurts Karin Schoolstraat 5b Wanroij bestuurslid

Hulsbeek, van de Jos Lepelstraat 19 Wanroij bestuurslid

Lodewijks Bert Lepelstraat 15 Wanroij penningmeester

Nooijen Corina Akkerwinde 4 Wanroij bestuurslid

Nooijen Theo Klompenmakersstr. 49 Wanroij secretaris

Takken Lydia Schapendreef 18 Landhorst bestuurslid

Theuws Wim Hoevensestraat 19 Wanroij voorzitter

Wijk, van José Dotterbloemstr. 5 Landhorst bestuurslid



72. Samenstelling

2.1.2. De gebruikelijke vormen van communicatie zijn:

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 2013 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 4 feb-
ruari, 8 april, 3 juni, 9 september en 4 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 af-
gestemd.
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4. Activiteiten

In 2013 werden de gebruikelijke activiteiten georganiseerd, in plaats van de gebrui-
kelijke Koninginnedag dit jaar de Kroningsdag.

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 Koningsdag, 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-
site. Deze database kan zowel door de gebruikers (verenigingen) als beheerders 
(WAC en GaafGrafisch) aangevuld worden. De beheerders hebben tevens de moge-
lijkheid om vermeldingen in de database te wijzigen of te verwijderen.

Ook	in	2013	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  Onderscheiding

De eigen onderscheiding van Stichting Wanroijs Actie Comité, de WAC-Ster, is in het 
jaar 2013 niet uitgereikt.

4.3.  Kroningsdag

Dit	jaar	stond	in	het	teken	van	Kroningsdag.	Prins	Willem	Alexander		nam	het	‘stokje	
over’	van	zijn	moeder	Koningin	Beatrix.	Een	speciale	gebeurtenis	die	ook	een	spe-
ciale K(r)oningsdag verdiende voor de inwoners van Wanroij en Landhorst. Dit jaar 
stond	in	het	teken	van	het	PLEINFEEST!
En	ja	hoor,	de	weervoorspellers	kregen	gelijk.
Precies	om	10.00	uur	werd	er	op	deze	Kroningsdag	gestart	met	de	‘Oranje	Games’	
voor	de	jeugd	van	12	tot	16	jaar.	Deze	‘Oranje	Games’	vonden	dit	jaar	plaats	op	het	
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114. Activiteiten

Giesenplein	in	Wanroij.		De	deelnemers	uit	Wanroij	verzamelden	zich	al	vroeg	bij	‘het	
Wapen	van	Wanroij’.	De	deelnemers	uit	Landhorst	werden	met	de	bus	opgehaald	en	
naar Wanroij gebracht. De attracties die onmiddellijk in het oog sprongen waren de  
‘Wipe	–	Outbaan’	en	het	‘Levend	Tafelvoetbalspel’.	De	deelnemers	en	de	bezoekers	
konden maar geen genoeg  van deze attractie krijgen en tot laat in de middag werd 
hiervan dan ook gebruikt gemaakt. Onder bezielende leiding van de presentatrice 
Ellen	streden	13	teams	(100	deelnemers)	om	de	felbegeerde	wisselbeker	en	de	kam-
pioenshirts.	Ook	ontbrak	uiteraard	de	kampioenstaart	niet!	De	deelnemers	werden	
geassisteerd	door	enthousiaste	spelleiders	van	de	jeugdvereniging	‘De	Raggebende’	
en	een	aantal	enthousiaste	mensen	van	‘Het	Bierdopke’,	‘Enjoying	Voices’	en	de	voet-
balclub	‘Constantia’.	Stichting	Joe	heeft	in	de	voorbereidingen	meegeholpen	met	de	
organisatie	van	de	‘Oranje	Games’.

Naast bovenstaande attracties waren de overige spelen leuk om te doen en naar te 
kijken. De bezoekers van het plein konden het spektakel van alle kanten aanschou-
wen. De deelnemers hebben het zeer op prijs gesteld dat er zoveel publiek aanwezig 
was op het Giesenplein. Het geeft toch een extra sfeer aan het evenement. Om-
streeks	13.00	uur	waren	de	‘Oranje	Games’	afgelopen.	Door	Ellen	werd	de	hoofdprijs	
uitgereikt. De 1e prijs en de wisselbeker gingen wederom naar Landhorst. Nadat er 
nog een leuke groepsfoto werd gemaakt, keerde de jeugd moe maar zeker voldaan 
huiswaarts.
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134. Activiteiten

Terwijl	de	‘Oranje	Games’	volop	aan	de	gang	waren	verrees	er	een	mooi	 terras	op	
het Giesenplein. Ondertussen verwelkomden wij ook de fanfare uit Landhorst en 
muziekvereniging	‘St.	 Jan’	uit	Wanroij.	Zij	brachten	gezamenlijk	het	Wilhelmus	 ten	
gehore. De kiosk werd daarna gebruikt door de fanfare, harmonie en slagwerkgroep 
afzonderlijk om nog enkele mooie werken ten gehore te brengen.

Ondertussen liep het plein vol met enthousiaste  bezoekers en werden de overige 
attracties	in	werking	gesteld.	Een	nostalgische	draaimolen,	zweefmolen	en	touwtjes	
trek-	en	blikkengooikraam	vulden	het	plein.	De	kinderen	konden	een	‘oranje	kaart’	
afhalen bij de organisatie en zij mochten een gratis ritje in de draaimolen en zweef-
molen maken. Daarnaast werden de kinderen nog verrast met een suikerspin en een 
zakje popcorn.

Ook konden de kinderen gebruikmaken van allerlei spelletjes die op het Giesenplein 
stonden.	Er	werd	gretig	gebruik	gemaakt	van	‘stokvangen’,	eendjes	vissen,	kaasgat-
enspel en het touwtje trekken en blikken gooien en uiteraard stond er voor de al-
lerkleinsten onder ons een mooi voetbal-luchtkussen klaar om zich op uit te leven.

Een	 echte	 blikvanger	 op	 het	 plein	was	 uiteraard	 het	 grote	TV-scherm	waarop	 de	
mensen de hele dag de live-beelden konden zien van de inhuldiging van onze nieu-
we koning Willem Alexander.
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In de middag werd de strijd aangegaan door verschillende mannen, in tweetallen bij 
de	‘Kop	van	Jut’.

Sommigen konden er maar geen genoeg van krijgen en moesten zeker drie keer 
achter elkaar de bel bovenin kunnen raken.

Er	werden	leuke	prijsjes	uitgedeeld	aan	de	winnaars.

Muziek	kwam	er	die	middag	van	de	‘Roetetoeters’	die	vanaf	de	kiosk	de	sfeer	er	goed	
in	brachten.	Rond	de	klok	van	15.30	uur	werd	het	plein	gevuld	met	oranje	ballonnen	
voor de ballonnenwedstrijd, die vervolgens allemaal op hetzelfde moment losge-
laten werden.

Naast	dit	alles	werden	de	ouderen	onder	ons	in	het	‘Atrium’	in	Wanroij	en	de	‘Kievit-
shof’	te	Landhorst	nog	getrakteerd	door	het	WAC	op	heerlijke	oranjecake.

Zo	werd	Kroningsdag	2013	een	uitzonderlijk	mooie	dag	voor	jong	en	oud	voor	de	
gemeenschap van Wanroij en Landhorst.



154. Activiteiten

4.4 Kinder-Vakantie-Pretdagen

Op woensdag 7 augustus  2013 stonden er 211 kids met hun tas, hamer en lunchpak-
ket klaar voor de gloednieuwe KVP-poort. Om met zoveel kids te kunnen bouwen, 
waren er maar liefst elke dag ca. 60 vrijwilligers (ouders, jeugdleiding, overige hel-
pers),	7	spiekermannen	en	2	EHBO-ers	aanwezig.	

Iedereen werd welkom geheten en na het geven van enkele tips, hebben we de KVP 
vlag gehesen. Na het hijsen van de vlag en het zingen van het alom bekende KVP 
lied,	barstte	het	bouwen	in	de	regen	los!	In	een	mum	van	tijd	ontstond	er	toch	een	
heus	circus	in	Wanroij!!	Om	15.00	uur	keerden	alle	artiesten	kletsnat	huiswaarts	om	
eens goed te douchen, warm te worden en uit te rusten van het harde werken.

Op donderdag 8 augustus stonden de artiesten zichtbaar uitgerust weer op het 
KVP-veld klaar om hun circus uit te breiden, te versieren en van een mooi kleurtje te 
voorzien.	Ze	werden	welkom	geheten	door	een	paar	echte	circusartiesten	die	een	
paar kunsten vertoonden en demonstraties gaven van deze kunsten. Alle KVP-arties-
ten hebben samen met hen de hele dag geprobeerd om ook zelf de kunsten onder 
de knie te krijgen. Sommigen verging dat erg goed, anderen hebben tot laat in de 
avond de clown uitgehangen.
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174. Activiteiten

Rond	15.00	uur	ging	iedereen	voldaan	naar	huis,	want	het	Circus	was	klaar	om	ge-
showd	te	worden	aan	opa’s,	oma’s,	de	buurt	enz..

Op	de	“Kiekoavend”	was	het	een	drukte	van	jewelste;	alle	ouders,	opa’s,	oma’s,	neven,	
nichten, vrienden, bekenden, buurvrouwen, buurmannen keken vol bewondering 
hun ogen uit. 

Op vrijdag 9 augustus hebben alle artiesten nog volop gebouwd en gespeeld in en 
om het circus. Daarnaast hebben de groepjes geoefend en zich mentaal voorbereid 
op de presentaties. 
De	ex-basisschool-groep	 8	 kids	 zijn	 ’s	middags	gaan	handboogschieten	 (LEW	BE-
DANKT!!).	De	andere	kids	hebben	zich	in	de	wijk	vermaakt	met	een	gedetailleerde	
clownspeurtocht.

Rond	de	klok	van	14.00	uur	was	het	dan	zover:	het	AFBREKEN	kon	beginnen!!
Samen met tientallen vaders en moeders werd er gestart met het slopen van de 
bouwwerken. Ondanks dat er 100 kilo spijkers zijn verwerkt, is het wederom gelukt 
om	15.00	uur	(veilig!!)	alle	bouwwerken	tegen	de	vlakte	en	op	pallets	te	hebben.
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194. Activiteiten

Een	aantal	Wanroijse	agrarische	ondernemers	en	een	tiental	burgers	hebben	daarna	
met hun zwaar materieel een gigantische brandstapel gemaakt en tegelijkertijd ook 
nog even het veld volledig spijker- en rommelvrij gemaakt. Dames en heren bedankt, 
ook	namens	de	lupine,	waarvan	jullie	dachten	dat	het	onkruid	was!!

Die avond is er vanaf  19.00 uur per groepje een presentatie gedaan, in de vorm van 
een acrobatenact.
Alle artiesten kregen als erkenning voor hun deelname een clownsneus. 
Dit in aanwezigheid van honderden toeschouwers. 
Om klokslag 20.08 uur is de houtstapel m.m.v. de vrijwilligers van brandweerpost 
Wanroij	gaan	branden	met	als	resultaat	een	geweldig	kampvuur!
Een	paar	geweldig	geslaagde	dagen	liggen	weer	achter	ons,	op	naar	KVP	2014.
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214. Activiteiten

4.5 WAC-dag

4.5.1 WAC-dag bestuursleden

Op	21	september	2013	was	het	dan	eindelijk	zover.	De		WAC-dag!		Rond	13.00	uur	
vertrokken	we	met	de	bus	richting	Eindhoven.	In	de	circustent	van	Circus	Renz	wer-
den we ontvangen met een bekertje koffie of thee met een gevulde koek. Om een 
beetje in de stemming te komen werd er voor de voorstelling als gretig gebruik ge-
maakt van een draaimolenrondje in een  nostalgische draaimolen. De WAC-leden 
konden er geen genoeg van krijgen. 
Ook werd popcorn ingekocht vooraf aan de circusvoorstelling want zonder popcorn 
geen	circusvoorstelling!
In een prachtige circustent werd het programma van de middag afgewerkt. Acroba-
ten, Clowns, een Trapezeact,  een act met paarden etc. Alles kwam  voorbij op deze 
middag	wat	in	een	circus	thuishoort	.	Uiteraard	genoten	we	met	z’n	allen	van		een	
prachtige	voorstelling.	Na	afloop	van	de	circusvoorstelling	gingen	we	met	z’n	allen	
met de taxi naar een Spaans tapasrestaurant waar we heerlijk genoten van de over-
heerlijke tapas. Het werd nog een gezellige avond. We sloten af met een drankje in 
de	binnenstad	van	Eindhoven.	Tegen	middernacht	werden	we	na	een	gezellige	dag	
weer met de bus richting Wanroij en Landhorst.
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4.5.2 WAC-dag ereleden

Het viel niet mee om met onze druk bezette ereleden een datum te prikken om ook 
met hen een dagje op stap te gaan. “WAC-dag ereleden 2013” vond daarom plaats 
in de 2e week van oktober 2013. Dat was op zich geen probleem, de dag was er niet 
minder leuk en gezellig om.

Nadat	we	de	ereleden	thuis	hadden	opgehaald,	vertrokken	we	naar	‘Landgoed	De	
Barendonk’,	waar	we	werden	ontvangen	met	een	kopje	koffie	of	thee	met	een	stukje	
vlaai. De eigenaresse en haar zwager vertelden ondertussen met veel passie over het 
Landgoed.  
We kregen ook een film 
te zien over de moge-
lijkheden van verblijf 
op Landgoed De Ba-
rendonk en alle activi-
teiten die ze daar orga-
niseren. 



234. Activiteiten

Toen we de koffie op hadden, gingen we samen met de eigenaresse Liesbeth en haar 
zwager een stukje van het Landgoed bezichtigen. We kregen een rondleiding door 
de gastenverblijven en we bezochten een prachtig huis op hun Landgoed waarvan 
de feitelijke geschiedenis ouder is en reikt tot in de middeleeuwen met een eerste 
vermelding in 1484.

De huidige uiterlijke verschijningsvorm van het voorhuis dateert van begin 17e 
eeuw. Het huis is gebouwd op een terp, zodat de bewoners droge voeten hielden 
als de Maas het wassende water niet snel genoeg kon afvoeren. In 1796 is het huis 
nog	verbouwd	nadat	de	Franse	soldaten	er	op	een	verschrikkelijke	manier	hadden	
huisgehouden. Het is een adellijk huis in het Land van Cuijk, gelegen een kwartier 
gaans zuidwest van Beers en driekwart uur noordoost van Mill.

Liesbeth en haar zwager gaven een prachtige rondleiding door het huis en vertel-
den vol passie over het gehele Landgoed De Barendonk. Na de bezichtiging van de 
gastverblijven  en het prachtige huis kregen we nog een rondleiding op de boerderij 
door de zoon van Jan Hermanussen. Later sloot Jan ook nog even aan en liet ons 
zien hoe de koeien tegenwoordig gemolken worden door een prachtige melkrobot.

Daarna	was	het	alweer	tijd	om	in	de	auto’s	plaats	te	nemen	en	konden	we	onze	weg	
vervolgen	naar	Restaurant	‘Het	Centrum’	te	Mill	alwaar	we	de	dag	hebben	afgesloten	
met een heerlijk diner.
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4.6 Halloween

Op  vrijdag  1 november 2013  hebben alle kinderen die  zich opgegeven hadden 
voor	de	activiteit	‘Halloween’	 in	Wanroij,	 	Merlijn	en	Lucinda	geholpen	 tijdens	 	dit	
geweldige feest. 
Zus	 Lucretia	 had	Merlijn	 en	 Lucinda	 	 toverkracht	 ontnomen,	 ook	 had	 zij	 de	 Hal-
loweentocht verstoord en bedankjes verstopt. 
Maar liefst 80 prachtig verklede kinderen gingen op pad in Wanroij om snoep te ver-
zamelen	bij	de	‘trick	or	treat’	adressen	en	spinnetjes	te	verdienen	bij	de	heksenop-
drachten. Teruggekomen in het Atrium (de Lookant Wanroij) bleek na het uitspreken 
van de heksenspreuken en het plaatsen van de spinnetjes in het heksenbrouwsel 
onze	 toverkracht	 terug	 te	 komen!	Hiermee	 verscheen	ook	de	boodschap	waaruit	
bleek dat de bedankjes in de kist zaten.
Na het uitvoeren van een prachtige overwinningsdans zijn we naar het heksenfeest 
gevlogen en hebben we 
een geweldige nacht ge-
had nadat we ons diploma 
hebben	 gekregen!	 Namens	
Merlijn en Lucinda  ieder-
een bedankt  voor de ge-
weldige hulp. We hebben 
er samen weer een prachtig 
Halloweenfeest van kunnen 
maken in Wanroij.
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Ook	Landhorst	werd	op	vrijdag	1	november	omgetoverd	tot	‘Halloween	stad’.	Alle	
kinderen	hadden	erg	hun	best	gedaan	om	als	 engerds	door	‘de	 stad’	 te	 lopen.	 In	
‘De	Stek’	was	een	heuse	‘spookruimte’	waarin	regelmatig	een	gilletje	te	horen	was.	
Daarna	kon	de	Halloweentocht	beginnen	en	moesten	de	kinderen	bij	‘enge	wezens’	
rebussen en puzzelstukken zien te bemachtigen.
De	toch	liep	door	de	‘Halloweenstad’,	het	donkere		bos	en	eindigde	op	het	mooi	ver-
sierde	‘speulhuukske’.	Onder	het	genot	
van warme chocolademelk en ons zelf 
afgebakken broodjes werd Halloween 
2013 weer succesvol afgesloten.
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4.10 Sinterklaas

Zondag	24	november	waren	Landhorst	en	Wanroij	er	weer	helemaal	klaar	voor.	Voor	
veel	kinderen	was	het	misschien	wel	de	spannendste	dag	van	het	jaar.	“Zou	de	goede	
Sint	wel	komen?”	Natuurlijk!	Samen	met	een	zevental	Zwarte	Pieten	reed	hij	tegen	
10.30	uur	in	een	mooie	koets	Landhorst	binnen.	Met	enkele	drummers	van	Fanfare	
Landhorst voorop kwamen alle kinderen met hun ouders de Sint al tegemoet. Ook 
burgemeester mevrouw Sijbers en dhr. Karel v.d. Velden, voorzitter van Vereniging 
Peelbelang, liepen mee en zij verwelkomden de Sint in Landhorst. Terwijl de fanfare 
onderweg nog voor de muzikale noot zorgde, ging het in een vrolijke stoet richting 
‘De	Stek’.

Maar	wat	was	er	toch	met	die	ene	Zwarte	Piet?	Zijn	hele	been	zat	in	het	gips	en	hij	
had	heel	veel	pijn!	Dus	werd	hij	op	het	podium	helemaal	in	de	watten	gelegd.	De	
Meisjespiet	vond	het	allemaal	maar	overdreven.	‘Pietje	Pijn’	stelde	zich	maar	aan!	Hij	
kon	helemaal	geen	last	meer	van	dat	been	hebben,	dat	was	allang	genezen!	Sinter-
klaas vond het ook maar niks, twee van die ruziënde Pieten. Hij stelde voor dat ze 
zich maar eens moesten bewijzen in een wedstrijdje. Pietje Pijn tegen de Meisjespiet, 
oftewel de jongens tegen de meisjes.
Met hulp van de kinderen werden er snel pakjes verzameld, werd er gedanst, een 
pakjestoren gebouwd en nog veel meer. Beide Pieten deden erg hun best, maar uit-
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eindelijk werd het gelijkspel. Toen had de Sint nog één opdracht. De prijs was name-
lijk	een	 lekker	grote	 lolly,	maar	wie	zou	deze	nou	gaan	winnen?	Sinterklaas	stelde	
voor	dat	de	prijs	voor	diegene	zou	zijn	die	het	snelst	naar	de	lolly	kon	rennen.	En	wat	
gebeurde	daar	nu?	Pietje	Pijn	won	de	wedstrijd!	Hoe	kon	dat	nou,	met	zijn	been	in	
het gips? Pietje Pijn gaf toe dat zijn been inderdaad al genezen was. Maar hij vond 
het zo fijn om zo vertroeteld te worden. Van Sinterklaas moet hij beloven het nooit 
meer	te	doen	en	het	goed	te	maken	met	de	Meisjespiet.	Zo	kwam	alles	 toch	nog	
goed en kon het feest gelukkig doorgaan.

Na	de	middag	was	Wanroij	aan	de	beurt.	Muziekvereniging	‘St.	Jan’	zorgde	al	voor	
een gezellige sfeer toen om 15.00 uur de Sint en zijn Pieten aankwamen aan de 
Noordstraat.	Met	de	muziek	voorop	ging	de	stoet	vervolgens	richting	,’t	Wapen	van	
Wanroij’,	met	langs	de	route	veel	dolblije	kinderen	en	hun	ouders.
Burgemeester mevrouw Sijbers verwelkomde de Sint en vertelde weer blij te zijn dat 
Sinterklaas ook dit jaar weer tijd genomen had om Wanroij te bezoeken. Namens de 
organisatie	werden	Sint	en	Pieten	begroet	door	presentator	Eric	van	Dinther.	In	een	
bomvolle zaal werd het ook hier vervolgens een vrolijke boel.

Voordat de Sint op 5 december weer bij iedereen langs kwam, bezocht hij ook nog 
de Wanroijse en Landhorstse basisscholen. Dinsdag 3 december was Sinterklaas de 
hele	dag	 te	gast	op	‘De	Hinkstap’	 in	Wanroij.	 Landhorst	was	een	dag	 later	 aan	de	
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beurt:	op	woensdag	4		december	bezocht	de	Sint	’s	morgens	eerst	peuterspeelzaal	
‘Dikkie	Dik’	en	vervolgens	basisschool	‘De	Vlieger’.	
Het	was	weer	een	zeer	geslaagd	Kinderfeest!

4.11 Kerstattentie

In december 2013 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 2 juni 2014, 

de secretaris,
Theo Nooijen 

de voorzitter,
Wim Theuws
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