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1. Voorwoord

Namens het bestuur van het Wanroijs Actie Comité ben ik er trots op u het jaarver-
slag van onze stichting te kunnen presenteren.

Het was een jaar met geweldig activiteiten maar helaas ook met een absoluut diep-
tepunt, het overlijden van ons erelid Jan van den Broek. Jan was iemand waar het 
WAC vele decennia op heeft kunnen bouwen en die ook na het stoppen bij het WAC 
nog klaar stond als we hem nodig hadden.
Jan zal binnen de vele verenigingen waarin hij actief was gemist gaan worden.

In 2019 hebben we Ruud Emonds mogen verwelkomen als nieuw lid, met zijn lange 
ervaring als leiding en bestuurslid bij het Jeugdhonk hebben we er het volste 
vertrouwen in dat we in hem een zeer goede aanvulling gevonden hebben op de 
huidige leden.

Omdat enkele leden aangegeven hebben dat zij binnenkort willen gaan stoppen 
hebben we als WAC de taak om onze ogen en oren open te houden op zoek naar 
nieuwe leden zodat we een goede afspiegeling van de inwoners van zowel Wanroij 
alsmede Landhorst in onze stichting hebben.

In 2019 hebben we de activiteiten georganiseerd die u van ons gewend bent zoals 
de KinderVakantiePretdagen, de 2de editie van de buitenbioscoop, Halloween, dit 
jaar een gezellige fietstocht op Koningsdag met allerlei interessante tussenstops en 
de intocht van Sint Nicolaas.

Tevens is een start gemaakt met de organisatie van een geweldig feestavond en 
andere activiteiten om te vieren dat de stichting 60 jaar bestaat. Om hierop alvast 
vooruit te lopen is besloten om een mooi cadeau aan de dorpen te geven in de vorm 
van nieuwe feestverlichting welke rond de feestdagen de dorpen een feestelijk tintje 
zal geven. Net zoals bij het Giesenplein is dit ook in samenwerking met de dorps-
raad in Wanroij en in Landhorst samen met stichting Peelbelang. We hopen dat met 
deze investering de dorpen de komende jaren weer zullen schitteren in de donkere 
maanden.
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Zoals al het hele bestaan van het WAC is het buiten de activiteiten een ander hoofd-
doel om de leefbaarheid in de kernen van Landhorst en Wanroij op een hoog niveau 
te houden, en hierin dragen wij de jongerenverenigingen een warm hart toe. Dit 
is dan ook de reden dat wij de volgende jongerenverenigingen het afgelopen jaar 
financieel ondersteund hebben zoals wij dat ook in de voorgaande jaren gedaan 
hebben:
• De Karekieten
• De Raggebende
• Jeugdhonk Wanroij

Buiten de jongerenverenigingen hebben we de wederom diverse clubs en initiatie-
ven het afgelopen jaar financieel kunnen ondersteunen met zeer diverse activiteiten.

Zoals ook voorgaande jaren wil ik iedereen die, op wat voor manier dan ook, een 
bijdrage heeft geleverd 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 2019. Aanvullende 
informatie en foto’s zijn te vinden op www.wac.nu.

De voorzitter, Peter Josephs

 

2. Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting

De stichting bestond het grootste gedeelte van 2019 uit twaalf bestuursleden en 
drie ereleden. De bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur.

Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur benoemd welke uit 4 personen 
bestaat. De heer Peter Josephs als voorzitter, secretaris mevrouw Karen Peeters, pen-
ningmeester is de heer Bert Lodewijks en mevrouw Lydia Takken is tevens lid van het 
dagelijks bestuur.

In 2019 is er tevens een nieuw bestuurslid ons komen versterken. Per 2 september is 
Ruud Emonds als bestuurslid toegetreden.

Het ledental dient nog steeds verder uitgebreid te worden aangezien enkele leden 
hebben aangegeven in 2020 te willen stoppen bij de WAC. Daarom gaat het bestuur 
in 2020 weer op zoek naar geschikte kandidaten.



6 7Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2019 Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2019

2.1.1 Ledenlijst op 31 december 2019

Naam Voornaam Adres Woonpl. Functie

Daverveld Henk Hapseweg 8c Wanroij erelid

Wanroij, van Noud Sikkelstraat 8 Wanroij erelid

Josephs Peter Koningslinde 37 Wanroij Voorzitter

Lodewijks Bert Lepelstraat 15 Wanroij penningmeester

Nooijen Theo Klompenmakersstr. 49 Wanroij bestuurslid

Takken Lydia Tweede stichting 14 Landhorst dagelijks bestuurslid

Hulsbeek, van de Jos Lepelstraat 19 Wanroij bestuurslid

Wijk, van José Dotterbloemstraat 5 Landhorst bestuurslid

Reuken Marie-José Kattenstraat 4 Wanroij bestuurslid

Jakobs Jeroen Schoolstraat 6 Wanroij bestuurslid

Thijssen Maarten Hoevensestraat 11 Wanroij bestuurslid

Baltussen Hein Broekkant 12 Wanroij bestuurslid

Peeters Karen Koningslinde 2 Wanroij secretaris

Emonds Ruud Steeg 21 Wanroij besuurslid

2.1.2. Communicatie

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.

3. Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2019 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 4 fe-
bruari, 1 april, 3 juni, 2 september en 4 november.

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

De diverse commissies en werk-
groepen hebben waar nodig ver-
gaderingen belegd rondom de te 
organiseren activiteiten.

Buiten de vergaderingen worden zaken telefonisch en / of via e-mail met elkaar af-
gestemd.

4. Activiteiten

In 2019 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 Koningsdag, Sinterklaasintocht KVP-dagen en de buiten-
bioscoop.

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 beheer-
ders (WAC en Drukkerij GaafGrafisch) aangevuld worden. De beheerders hebben te-
vens de mogelijkheid om vermeldingen in de database te wijzigen of te verwijderen.
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Ook in 2019 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. 

De afgelopen jaren wordt er tevens voorafgaand aan de activiteiten een bericht op 
social media geplaatst nl. Facebook en Twitter. De informatie die op deze media 
wordt geplaatst put tevens uit dezelfde online database op de WAC-site. 

4.2.  Onderscheiding

De eigen onderscheiding van Stichting Wanroijs Actie Comité, de WAC-Ster, is in het 
jaar 2019 niet uitgereikt. 

4.3.  Koningsdag

Helaas zag het er om 10.00 uur ’s ochtends niet naar uit dat het een stralende dag 
zou worden, maar gelukkig namen toch 170 enthousiaste mensen uit Landhorst en 
Wanroij de moeite om deze Koningsdag de fiets te pakken. Het WAC had weer een 
Oranjefietstocht voor het hele gezin op het programma staan met dit jaar enkele ver-
rassende stops. Behalve de fietsers waren er dan ook nog eens ruim 100 mensen die 
met de auto of via een verkorte route de posten bezochten, waarmee in totaal toch 
een kleine 300 mensen van de diverse Koningsdagactiviteiten hebben genoten.

Vertrekkende vanaf café ‘De Batavier’ in Wanroij kon men allereerst naar de St. Cor-
neliuskerk. Hier stond deskundige dorpsgids Henk Nabuurs klaar om het publiek 
in groepjes mee omhoog de toren in te nemen. Voorzien van allerlei weetjes over 
het kerkgebouw en de geschiedenis van 
Wanroij bereikte men via de lange wen-
teltrap en nog een steile houten trap de 
klokkenzolder. Van hieruit was de balus-
trade toegankelijk voor een prachtig uit-
zicht over Wanroij en omgeving.
Eenmaal beneden en voorzien van een 
lekkere appel ging de route verder rich-
ting de brandweerkazerne aan de Peel-
straat.

Brandweer Wanroij had hier al haar ma-
terieel uitgestald en enkele brandweer-
lieden vertelden vol enthousiasme 
over hun belangrijke werk. Natuurlijk 
mochten alle kinderen even een kijkje 
nemen in een brandweerwagen.

Via de Park en vervolgens een stukje 
Staatsbossen kwam men aan bij de 
‘Liegbank’. Hier stonden ‘De Roetetoe-

ters’ klaar met weer een erg creatief spel: ‘Zoek de diertjes’. Aan de kinderen maar 
zeker ook de volwassenen de opdracht om tussen de bomen en struiken alle ‘diertjes’ 
in rebusvorm te vinden.
Met als beloning een lekkere appelflap vervolgde de route via de bossen richting 
Landhorst. Bij café-partycentrum ‘Buitenlust’ kon men binnen of buiten lekker even 
pauzeren, terwijl de kinderen zich uitleefden op het speelplein met allerlei luchtkus-
sens.

Aan de Boompjesweg was het voormalige MOB-complex geopend waar thans het 
Herinneringspark Koude Oorlog is gevestigd. Ofschoon zo dichtbij waren er toch 
veel inwoners van Wanroij en Landhorst nog nooit binnen de poorten geweest. En-
kele loodsen waren van binnen te bezichtigen en buurtvereniging ‘De Lindenlaan’ 
zorgde hier voor een lekker kopje tomatensoep.

Als laatste post stond ‘Strike Paintball’ op het terrein van ‘De Bergen’ op het program-
ma. Ook dit was voor velen een onbekend stukje van het recreatiepark. Natuurlijk 
mocht er door iedereen even geschoten worden. Er waren zelfs enkele ouders let-
terlijk ‘het haasje’…

De route eindigde daar waar deze begonnen was, bij café-partycentrum ‘Buitenlust’ 
en café ‘De Batavier’. Ofschoon geen terrasweer was het hier binnen nog lang gezel-
lig.

 Het WAC wil graag alle deelnemers en iedereen die deze Koningsdag heeft mogelijk 
gemaakt hartelijk bedanken. We kijken alweer uit naar Koningsdag 2020, waar we 
hopelijk wat meer zonneschijn mogen zien.
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4.4 Buitenbioscoop

De weersvoorspellingen waren niet positief in de week voorafgaand aan de buiten-
bioscoop die het WAC organiseerde op 17 augustus. Weercijfers varieerden in de 
weeronline app van een 3 tot een 6. De organisatie besloot op vrijdag de gok te 
wagen en te vertrouwen op de weergoden en onze trouwe bezoekers.

Om 16 uur openden we de marathon met de film Coco. 

175 bezoekers streken neer op het grasveld bij de kerk met hun meegebrachte
stoelen, parasols, hapjes en drankjes. Voor alle kinderen was er heerlijke popcorn en 
ranja beschikbaar.

De avond leek letterlijk en figuurlijk een Mission Impossible met bijna de gehele 
avond regen. Een aantal bezoekers zocht een schuilplaats in de WAC tenten, maar 
de rest bleef met de meegebrachte vuilniszakken, parasols en regenpakken stoer op 
hun tuinstoeltje zitten. 
Van de 75 bezoekers verliet niemand de film voordat de laatste vijand door 
TomCruise was uitgeschakeld.
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4.5 Kinder-Vakantie-Pretdagen 2019

De Kinder-Vakantie-Pretdagen 2019 waren weer een groot succes!

De camping is weer opgeruimd, de wei is leeg, de buurt heeft rust, iedereen is weer 
fris en wij…. wij genieten nog lekker na van 3 hele mooie dagen!
 
Op een stralende woensdag 14 augustus stonden er bijna 200 kinderen uit Wanroij 
en Landhorst klaar met hun tas, hamer en lunchpakket. In de kring keken de kinde-
ren vol verbazing wie er uit de caravan kwam; een heuse KVP-mascotte; de KVBEER! 
Uitgelaten deed hij een bekend dansje waarbij de KVBEER bijgestaan werd door 2 
jongens uit groep 8. Na het hijsen van de KVP-vlag en het zingen van de KVP-yell 
rende iedereen vol enthousiasme het bouwterrein op. Met veel energie en creatie-
ve ideeën ontstond er in een korte tijd een heuse camping met tenten, campers, 
caravans en een kampvuur. En zoals bij echt kamperen hoort, kreeg iedereen een 
broodje frikandel van de barbecue.

De volgende dag stonden de kinderen weer uitgerust op het KVP-veld klaar om hun 
hut uit te breiden, te versieren en vooral van een mooi kleurtje te voorzien.
De kinderen hadden totaal geen last van de regen die af en toe viel. Dit gaf hen de 
kans om in de tent flink te knutselen aan o.a. het waslijntje dat iedere groep op het 
bouwwerk moest maken. Ook stonden de kinderen in de rij om zich mooi te laten 
schminken.

Buiten was er een zandbak, voetbal, midgetgolf en andere spellen. En je zag dat de 
kinderen het leuk vonden dat zelfs de leerkrachten van de basisschool die middag 
een kijkje kwamen nemen.

Op de kijkavond konden de kinderen vol trots hun bouwwerk laten zien aan ouders, 
opa’s, oma’s, vrienden en bekenden. Terwijl de kinderen van klein tot groot alle glij-
banen af gingen, konden de volwassenen, onder het genot van een drankje en wat 
lekkers gezellig buurten. Er was zelfs een ballonnenclown die voor alle kinderen wat 
moois kon maken.

Ook op vrijdag werd er nog volop gebouwd en gespeeld in en om de hutten. De 
ex-basisschool-groep 8 kinderen vertrokken rond de middag met de fiets naar de 
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Bergen voor een verfrissende duik ter afsluiting van hun basisschooltijd. De kinderen 
van groep 6 en 7 hebben tegen elkaar in het bos levend stratego gespeeld. En terwijl 
de jongste groepen op het terrein bleven om op alle hutten te spelen en die van 
henzelf af te breken, gingen de kinderen van groep 4 en 5 de wijk in om een wc-rol 
om te ruilen. Ze kwamen met van alles terug; van een boormachine tot een fietsje, 
gitaar en mand met vers fruit.
Nadat iedereen zijn ijsje op had konden rond de klok van 14.00 uur de kinderen, met 
hulp van sterke ouders, alle bouwwerken weer afgebroken worden en was het ter-
rein in een mum van tijd weer opgeruimd.
Diezelfde avond zijn we rond 19:00 gestart met het eindspel. In ladders met emmers 
water renden de kinderen een parcours, waarbij ze zo snel mogelijk en natuurlijk 

zo droog mogelijk de finish moesten 
zien te bereiken. Er werd hard ge-
rend en veel gelachen. Hierna kre-
gen alle kinderen nog wat lekkers 
en een mooie ansichtkaart met een 
foto van hun groep met de KVBEER 
op hun bouwwerk.
Daarna was het tijd voor de prijsuit-
reiking. De kinderen van de nieuwe 
groep 6 waren het snelst met het 
eindspel, zij kregen hiervoor de 

wisselbeker. De prijs voor de mooiste hut werd gewonnen door de jongens en mei-
den die nu naar groep 7 gaan. Zij hadden een heuse camper gemaakt, netjes geschil-
derd en met allerlei details er op en er aan.
De prijs voor beste samenwerking, 
gedrevenheid en netheid kregen de 
jongste deelnemers van dit jaar. Zij 
konden daarmee vol trots en blijd-
schap de prijs met de hamer en de 
zaag in ontvangst nemen.
Om 20.00 uur kon de houtstapel 
m.m.v. de vrijwilligers van brand-
weerpost Wanroij gaan branden, 
met als resultaat een geweldig 
kampvuur.
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4.6 WAC-dag

2019
Dit jaar was het op 14 september tijd om terug te gaan naar de verre oorsprong 
van het WAC. Vroeg in de ochtend allemaal op de fiets richting de plek waar het 
ooit allemaal begonnen is, DE BERGEN. Daar aangekomen de dag begonnen met 
koffie en een lekker stuk gebak. Na de koffie hebben we van de huidige eigenaar 
van de Bergen een interessante rondleiding gekregen over een groot deel van het 
park, hierbij vertelde hij enthousiast wat de plannen voor de komende jaren waren. 
Tevens hebben we met zijn alleen gekeken naar de locatie waar ons grote jubileum-
feest WAC-60 plaats moet gaan vinden. Na de gezellige en interessante rondleiding 
hebben we het eerste deel van de dag afgesloten met een overheerlijke lunch bij de 
binnenspeeltuin.

Na de lunch stond de taxi klaar om ons naar Stevensbeek te brengen om daar een 
rondleiding te krijgen op het fruitbedrijf van van Welie. En misschien nog wel in-
teressantere en lekkerder was het om er achter te komen wat er gebeurde met de 
appels die niet geschikt zijn voor de verkoop, hier heeft de zoon des huizen een zeer 
innovatieve drankstokerij mee opgezet, na een uitgebreide uitleg hebben we in Ste-
venbeek afgesloten met een proeverij van de likeuren van LEON.

Terug op de Bergen is een beroep gedaan op de creatieve kant van de WAC leden, 
en wel met een workshop graffiti door Pieter Poorts. Eerst met potlood en later echt 
aan de slag met kratten vol spuitbussen. Na enkele uren zweten en hier en daar een 
klein beetje hulp van Pieter kon iedereen met een geweldig stukje kunst richting 
Wanroij fietsen. In Wanroij aangekomen hebben we met zijn allen bij Peter thuis de 
dag afgesloten met een bbq en vele drankjes. Al met al een dag dicht bij huis maar 
daarom zeker niet minder geslaagd.
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4.7 Halloween

HALLOWEEN 2019: DURF IK WEL, OF TOCH MAAR NIET!
Afgelopen zaterdag klonk er weer veel gegil, geschreeuw en gelach in de straten van 
Wanroij waar dit jaar weer de Halloween activiteit heeft plaats gevonden voor veel 
Wanroijse en Landhorstse kinderen! Rond half zeven verzamelden er vele enthou-
siaste kinderen rondom het veldje aan het Lindenpark vanaf waar ze de straten in 
mochten om aan te bellen voor Trick or Treat. Zoals voorgaande jaren was er ook dit 
jaar weer een minder “enge” route voor de kleine kinderen en een “enge” route voor 
degene met meer lef. De kinderen die deelname aan de minder enge route konden 
een spel spelen waarbij ze verschillende pompoenen moesten zoeken op de route. 
Op de 10 verschillende pompoenen stonden letters waarvan ze later één woord kon 
vormen. Het woord wat we zochten had natuurlijk iets te maken met Halloween nl.:
HEKSENSOEP
Op de enge route was geen tijd om spelletjes te spelen. Naast de vele aanbeladres-
sen liepen en nog veel meer zeer duistere figuren op deze route. Zo waren en men-
sen met kettingzagen, enge clowns en was de Spookbus ook weer voorzien van 
vreemde figuren. Er was een waarzegster die wel hele vreemde voorspellingen deed 
en liepen er heksen rond met ogen in een doosje. Het bleef dus tot het einde span-
nend in de straten.
Alle aanbeladressen en figuranten blijven er elk jaar weer een fantastisch en vooral 
eng geheel van maken.
Wij willen daarom ook iedereen bedanken die deze geweldige avond mee mogelijk 
hebben gemaakt.

Buurtbewoners, figuranten, Trick or Treat adressen, ouders en andere bezoekers 
maar bovenal de kinderen….bedankt! Zonder jullie hadden we er niet zo’n fantasti-
sche activiteit van kunnen maken.
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na een feestelijke morgen de Sint 
‘De Stek’ weer verliet richting Wan-
roij.

’s Middags was het de beurt aan 
Wanroij. Muziekvereniging ‘St. Jan’ 
stond al volop te spelen toen Sinter-
klaas en zijn Pieten aankwamen aan 
de Koningslinde. Aangekomen bij 
,’t Wapen van Wanroij’ werd de Sint 
namens het Wanroijs Actie Comité 
en de Wethouder welkom geheten.

Terwijl het leerlingenorkest van ‘St. 
Jan’ voor een gezellige sfeer zorgde 
kwam Sint met zijn Pieten binnen, 
hij had dit jaar ook een echte pech-
vogel bij, Pietje pijn moest op kruk-
ken lopen omdat hij met 1 been in 
het gips zat. Maar niet iedereen was 
er van overtuigd dat Pietje Pijn wel 
echt een gebroken been had, vooral de meisjespiet dacht dat hij zich maar aanstel-
de, met als gevolg dat ze continu ruzie maakte. De kinderen werd om advies ge-
vraagd hoe ze deze ruzie op konden 
lossen. Uiteindelijk worden er allerlei 
spelletjes gedaan om te beslissen wie 
het beste is, de jongens of de meisjes. 
Op het einde valt Pietje Pijn heel erg 
door de mand en blijkt inderdaad dat 
hij geen gebroken been heeft, hier-
door wordt Meisjespiet uitgeroepen 
tot grote winnaar. Nadat Pietje Pijn 
beloofd heeft dat hij het nooit meer 
zal doen en sorry zegt tegen iedereen 
is iedereen het er wel over eens dat hij 
genoeg gestraft is.

4.8 Sinterklaas

SINTERKLAAS WAS WEER IN LANDHORST EN WANROIJ!

Wat was het weer spannend, zondag 24 november. Zou Sinterklaas ook dit jaar weer 
naar Landhorst en Wanroij komen? ’s Morgens was Landhorst er helemaal klaar voor. 
Vol verwachting werd er aan De Quayweg gewacht door de kinderen, ouders en Fan-
fare en Slagwerkgroep Landhorst. Na wat vrolijke sinterklaasliedjes was het eindelijk 
zover: daar kwam de koets met Sinterklaas en zijn Pieten de hoek om. In een grote 
stoet werden ze begeleid naar ‘De Stek’, waar de Sint en Pieten hartelijk ontvangen 
werden.

 
Daar werd er door de Sint en Pieten 
samen met alle kinderen en ouders 
een gezellige ochtend van gemaakt 
vol met strijd tussen de jongens en 
de meisjes en Pietje pijn die met zijn 
linker (of toch rechter) been in het 
gips zat.

Voor de kinderen was er nog een 
verrassing: zij kregen nog allemaal 
een lekkere snoepzak, voordat
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Sint vertrok weer meer met zijn Pieten, nu zonder krukken en gips. Maar ook hier 
vertrokken ze niet voordat alle kinderen een lekkere snoepzak gekregen hadden. 

4.9 Kerstattentie

In december 2019 heeft het Wanroijs Actie Comité haar ereleden wederom verblijd 
met een mooi kerstpakket.

5. Vaststelling 
Aldus werd vastgesteld te Wanroij tijdens de Algemene Vergadering van Stichting 
Wanroijs Actie Comité op 8 juni 2020,  

   de secretaris, Karen Peeters

   de voorzitter, Peter Josephs




