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Foto voorzijde: Buitenbioscoop 2018.
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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 tweede jaar als voorzitter van de WAC is ingegaan en voorbij gevlogen. Met de 
komst van nieuwe leden ontstaan er ook nieuwe inzichten en waar mogelijke nieu-
we activiteiten. Zo hebben we het afgelopen jaar aangedurfd om eens wat anders te 
organiseren dan een fietstocht met Koningsdag. We waren met het volledige WAC-
team betrokken bij deze nieuwe stijl Koningsdag en kunnen dan ook trots zijn op 
hetgeen we hebben neergezet.

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Iris van Creij als bestuurslid en 
teven een nieuw WAC lid mogen verwelkomen. Karen Peeters is het WAC komen ver-
sterken en heeft intussen al vele activiteiten meegedraaid.
Intussen zoeken de huidige leden verder naar versterking voor het team voor de 
komende jaren. We zullen ons in 2019 met name gaan richten op nieuwe leden die 
in Landhorst woonachtig zijn wat de verdeling van de taken beter mogelijk maakt. 
Daarnaast blijven we ook in Wanroij op zoek naar versterking van ons team.

In 2018 hebben we de activiteiten georganiseerd die u van ons gewend bent zoals 
de KinderVakantiePretdagen, Halloween, de verzorging van de feestverlichting op 
het Giesenplein in samenwerking met de dorpsraad, de intocht van Sint Nicolaas en 
de vernieuwde stijl van Koningsdag. 
De Buitenbioscoop die we vorig jaar voor het eerst hebben georganiseerd hebben 
we dit jaar naar het Kerkplein in Wanroij verplaatst. Dit heeft er o.a. voor gezorgd 
dat het gigantische scherm op een top-locatie in het dorp werd geplaatst en dat de 
aanloop van mensen groter was. De reacties waren wederom uitermate positief en 
deze activiteit zal dan ook in 2019 wederom plaatsvinden.

Buiten het organiseren van activiteiten is het voor het WAC een ander hoofddoel 
om de leefbaarheid in de kernen van Landhorst en Wanroij op een hoog niveau te 
houden,  de jeugd speelt hierin een belangrijke rol, zowel nu als in de toekomst. 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: 
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 • ‘De Karekieten’ 
 • ‘De Raggebende’ 
 • Stichting JOE 

Buiten de jongerenverenigingen hebben we de volgende clubs en initiatieven het 
afgelopen jaar ondersteund:

 • Basisschool De Sprong  Schoolcarnaval
 • CV De Peelleuters   Zeepkistenrace
 • WVV Constantia   Kampioensfeesten
 • Vereniging Peelbelang  Alternatieve kermis
 • Onderlinge Vriendschap  Jubileumstuk 40-jarig bestaan

In totaal is € 3650,- uitgekeerd aan de bovenstaande verenigingen en initiatieven die 
allemaal een zeer positieve invloed hebben op de leefbaarheid in de dorpen.

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 2018. Aanvullende 
informatie en foto’s zijn te vinden op www.wac.nu. 

De voorzitter, Peter Josephs
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2. Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting

De stichting bestond het grootste gedeelte van 2018 uit elf 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 is de heer Theo Nooijen, pen-
ningmeester is de heer Bert Lodewijks en Lydia Takken is tevens lid van het dagelijks 
bestuur.

In 2018 is er tevens een nieuw bestuurslid ons komen versterken. Per 5 februari is 
Karin Peeters als bestuurslid toegetreden. 

Het ledental dient nog steeds verder uitgebreid te worden om dit op het gewenste 
niveau te brengen. Daarom gaat het bestuur in 2019 weer op zoek naar geschikte 
kandidaten.
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2.1.1 Ledenlijst op 31 december 2018

Naam Voornaam Adres Woonpl. Functie

Daverveld Henk Hapseweg 8c Wanroij erelid

Wanroij, van Noud Sikkelstraat 8 Wanroij erelid

Broek, van den Jan Lijsterbesstraat 2 Wanroij erelid

Josephs Peter Koningslinde 37 Wanroij Voorzitter

Lodewijks Bert Lepelstraat 15 Wanroij penningmeester

Nooijen Theo Klompenmakersstr. 49 Wanroij secretaris

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 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.
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3. Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur belegde in 2018 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 5 fe-
bruari, 9 april, 4 juni, 3 september en 5 november.

Elke vergadering werd door het Da-
gelijks 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 2018 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 en de KVP-dagen.
De buitenbioscoop die in 2017 voor het eerst heeft plaatsgevonden werd ook in 
2018 in de matrix opgenomen. Indien de geluiden omtrent de buitenbioscoop po-
sitief blijven en het aantal bezoekers blijft groeien wordt bepaald of deze activiteit 
jaarlijks terugkeert.

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 
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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.

Ook in 2018 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 2018 niet uitgereikt. 

4.3.  Koningsdag

Dit jaar was het na vele jaren fietstocht en ‘Oranje Games’ op ‘De Bergen’ tijd voor iets 
nieuws. Vroeg in de ochtend stonden alle vrijwilligers klaar op sportpark ‘De Kwik’ 
voor Koningsdag ‘nieuwe stijl’. Honderden ballonnen en versieringen werden op-
gehangen en de parachutetent en alle attracties werden opgebouwd. Het weer zat 
mee en rond half 10 wisten de eerste deelnemers van de ‘Oranje Games’ de nieuwe 
locatie te vinden. Stipt om 10 uur werd er gestart met de eerste van tien spelrondes 
en gingen de teams de strijd met elkaar aan.
Terwijl de deelnemers van de ‘Oranje 
Games’ van de enorme tobbedansbaan 
gleden en andere teams de afmatrace be-
klommen, stroomden de bezoekers voor 
de overige activiteiten binnen. Jong en 
oud kregen de kans om achter het stuur 
van een echte politieauto te kruipen en 
(bijna) alle knoppen te proberen; de sire-
ne was dan ook veelvuldig door heel Wan-
roij te horen. Niet alleen een politieauto 
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kon bekeken worden, ook de brand-
weer was met groot geschut aanwezig 
en de brandweerwagen werd veelvul-
dig van binnen en buiten bekeken. De 
brandweerspellen die door veel van de 
aanwezige ouders in hun jonge jaren 
gedaan zijn werden nu ook weer door 
jong en oud fanatiek gespeeld met de 
brandweerslang en vele liters water.
Na al dat spektakel van de hulpdien-

sten konden de kinderen zich uitleven in de enorme zandbak en hun artistieke kant 
laten zien bij het schilderen van de auto en zorgden de dames van de schmink er in 
de grote tent voor dat iedereen er feestelijk bij kon lopen.
 
Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Deze dag zijn er in totaal 4000 poffer-
tjes uitgedeeld en werden er honderden lekkere broodjes bereid.
Aangemoedigd door alle be-
zoekers en wegwijs gemaakt 
door presentator Wouter Som-
mers streden de teams bij de 
‘Oranje Games’ om de felbe-
geerde wisselbeker. Na de tien 
rondes kwam ‘Diegenen die 
gaan winnen’ ook daadwerke-
lijk als winnaar uit de bus en 
deze meiden gingen naar huis 
met de wisselbeker en een heerlijke winnaarstaart. Als winnaar van de mooiste joker 
gingen ook de meiden van team ‘Walaboe’ naar huis met een lekkere taart.

Het terras zat intussen vol en de inschrijvingen voor ‘Mijn vader/moeder is de beste’ 
stroomden na een voorzichtig begin binnen. Bij een voorzichtig zonnetje gingen 
de duo’s met de oranje scorekaart op pad. Met alleen kracht ging het niet lukken, 
ook behendigheid speelde een grote rol. Buiten kinderen met hun ouders bleken 
ook een verdwaalde Vos met zijn toekomstige schoonvader de spellenronde te 
voltooien. Nadat alle duo’s de zes spellen gespeeld hadden kon de balans worden 
opgemaakt. De winnaars van de eerste editie van ‘Mijn vader/moeder is de beste’  
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bleken Niek Weren en vader Edwin! Dit 
mede dankzij Edwins recordtijd van 2:17 
minuten spijkerbroekhangen.

Met het weer, de leuke attracties en natuur-
lijk de enthousiaste deelnemers was het 
weer een geslaagde dag in een nieuw jasje.
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4.4 Buitenbioscoop

In 2018 is voor de tweede keer de activiteit: “De 
buitenbioscoop” georganiseerd. 

Op zaterdag 18 augustus is voor de tweede 
keer de ‘Buitenbioscoop’ in Wanroij georgani-
seerd. 
Dit jaar in samenwerking met het deelbestuur 
en vrijwilligers van parochiekerk St. Cornelius. 
Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat 
we gebruik konden maken van het mooi gele-
gen grasveld achter de kerk.

Rond half vier ’s middags nestelden de eerste 
kinderen en hun ouders zich in het gras om te gaan genieten van de eerste bioscoop-
film ‘Huisdiergeheimen’. Uit alle straten van Wanroij kwamen klapstoeltjes, kleedjes 
en koelboxen tevoorschijn wat resulteerde in ruim 250 bezoekers bij de middagfilm. 
Uiteraard met een zakje popcorn werd er vervolgens flink gelachen om de avonturen 
van de huisdieren in de animatiefilm.
’s Avonds was het de beurt aan ’s werelds bekendste geheim agent: James Bond. 
Zo’n 150 bezoekers kwamen, wederom voorzien van stoeltjes en koelboxen, naar 
het Kerkplein om te genieten van alle spanning en spektakel in de film ‘SPECTRE’. Met 
het grote scherm en het heldere geluid leek je soms haast zelf midden in de actie te 
zitten.

Het WAC kijkt dan ook terug op een geslaagde tweede editie van de ‘Buitenbioscoop’. 
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4.5 Kinder-Vakantie-Pretdagen 2017

Na de bloedhete weken van deze zomervakantie was het tijdens de 3 KVP-dagen 
top-weer voor kluswerk, actie, creativiteit, gezelligheid en nog veel meer. 
Op woensdag 15 augustus stonden er 191 kinderen uit Wanroij en Landhorst klaar 
met hun tas, hamer en lunchpakket. Na de vuurpijlen, een rookgordijn en een ‘high-
five’ werd iedereen welkom geheten en na het hijsen van de KVP-vlag en het zingen 
van de KVP-yell rende iedereen vol enthousiasme het bouwterrein op. Met veel ener-
gie en creatieve ideeën ontstond er in een korte tijd een heus Ruimtevaart-park met 
raketten, UFO’s, lanceringsplatformen en nog veel meer prachtige bouwwerken.
 
Op een stralende donderdag 16 augustus 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. Veel kinderen zaten zelf ook van top tot teen onder de verf.
In de tent konden raketten en ruimtemannetjes geknutseld worden en maakte ie-
dere groep een eigen vlag. Buiten was er een zandbak, springstokken, vliegende 
schotels gooien, raketflessen schieten en natuurlijk de buikschuifbaan. Ook werden 
er pannenkoeken gebakken en kwamen alle leerkrachten van de basisschool een 
kijkje 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.
 
Ook op vrijdag 25 augustus werd er nog volop gebouwd en gespeeld in en om de 
hutten. De ex-basisschool-groep 8 kinderen vertrokken met de fiets naar de Bergen 
voor een verfrissende duik. De andere kinderen hebben zich in de wijk vermaakt met 
een foto-speurtocht, waarbij ze zelf foto’s van allerlei voorwerpen moesten maken. 
Als beloning kreeg iedereen daarvoor een raketijsje.
Rond de klok van 14.00 uur werden alle bouwwerken door de kinderen, met hulp 
van sterke ouders, weer afgebroken en was het terrein in een mum van tijd weer 
opgeruimd.
Diezelfde avond zijn we rond 19:00 gestart met de Raket-badkuipenrace. Er werd 
hard gerend en veel gelachen. Uiteindelijk wonnen de kinderen van groep 3 de 
mooie beker. De prijs (een mooi lanceringsplatform met raket) voor de mooiste hut 
werd gewonnen door de jongens die nu naar groep 7 gaan. Zij hadden een mooi 
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ontwerp, alles netjes geschilderd, mooie details bedacht en zelfs nog wat geknut-
seld. Voor hun samenwerking, het enthousiasme en de gedrevenheid kregen de jon-
gens van de nieuwe groep 8 vele stickers en daarmee de prijs met de hamer en de 
zaag.
Uiteindelijk kregen alle kinderen nog wat lekkers en een leuk raket-speeltje wat de 
rest van de avond door vele kinderen druk werd gebruikt.
Hoewel het vanwege de extreme droogte nog lang onzeker was of er een kampvuur 
mocht komen, hadden we op het laatste moment vanuit de gemeente nog groen 
licht gekregen en kon om 20.00 uur 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 bestuursleden

Ook dit jaar maakten de Wac leden een uitstapje en wel op zaterdag 15 september. 
Dit jaar georganiseerd door Jose, Iris en Jeroen.

Om 10.00 uur werd iedereen per fiets verwacht bij de kerk, en vanaf daar zou het 
allemaal gaan beginnen. Een lekker fietstochtje van een half uur, met als bestem-
ming, Escharen . Onze vertegenwoordigers uit Landhorst, hadden al een stukje warm 
gedraaid.

In Escharen aangekomen, werd duidelijk dat de fiets tijdelijk werd ingeruild voor 
een solex. Nadat iedereen een bakje koffie naar binnen had gewerkt, vertrok de hele 
meute richting Langenboom. Na een prachtige route, was er In Herpen een pitstop. 
Niemand minder dan oud Wac lid Hanneke van Dommelen, stond daar klaar met 
koffie en broodjes. De eerste ervaringen werden gedeeld, en langzaamaan maakte 
iedereen zich weer klaar voor het vervolg.

Via Ravestein, Keent, Velp en Grave, kwamen we weer terug bij het startpunt. De 
motoren werden weer ingeruild voor de stalen ros, en fietsten we naar het middag-
programma.

Dit was in Langenboom, bij Van Schaijk. De heer Wim van Schaijk heeft in zijn leven 
op allerlei gebied, spullen verzameld, en deze zijn dus te bezichtigen in zijn museum. 
Je kunt het zo gek niet bedenken, maar daar staat het.
Van oude tractoren en brandstofpompen tot naaimachines en politie uniformen. 
Onze begeleider Jos deed zijn uiterste best om de groep uit Wanroij bij elkaar te 
houden, maar hoe later het werd, hoe wanhopiger Jos om zich heen keek. Iedereen 
had wel ergens belangstelling voor, en regelmatig hoorde je wel iemand zeggen: 
“Hey, dit hadden wij vroeger thuis ook”. Of: kijk hier, ja zo ging het vrugger…
Na afloop nog even naar de heer Van Schaijk en z’n meisje geluisterd, wat gedron-
ken, en weer de fiets op, richting het vertrouwde Wanroij.
Daar hadden we bij Ties, 2 tafels gereserveerd, en hebben we met z’n allen een leuke 
dag afgesloten.
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4.7 Halloween

Halloween 2018: een spannende griezel avond!
De kinderen uit Landhorst werden met een speciaal griezelbusje naar het startpunt 
van de Halloween spooktocht gebracht. Nadat alle kinderen uit Wanroij en Land-
horst, verkleed als spoken, heksen en ander gespuis waren gearriveerd kon om 18:30 
het griezelen beginnen.
Vanaf het veldje aan het Lindenpark mochten ze de straten in om bij verschillende 
adressen aan te bellen voor Trick or Treat. Worden we getrakteerd op een snoepje, of 
blijkt er iets spannends achter de voordeur tevoorschijn te komen? Dat is elke keer 
de vraag. Naast de vele aanbeladressen liepen er nog veel meer duistere figuren op 
de route. Het bleef dus de gehele tijd spannend in de straten.
Ook dit jaar hadden we weer een aparte ronde voor de kinderen met meer lef. Deze 
ronde bevatte niet alleen Trick or Treat adressen. Dit jaar was het ontzettende don-
kere zandpaadje richting de Verlorenhoek ook onderdeel van de tocht. De spookbus 
stond daar ineens en er kwamen rare figuren uit alle hoeken, gaten en zelf uit een 
pan tevoorschijn. De enthousiaste figuranten en aanbeladressen blijven er elk jaar 
weer een fantastisch en vooral ook eng geheel van maken.



21Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2018



22 Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2018

4.8 Sinterklaas

25 november 2018

Wat was het weer spannend, 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 Fanfare en Slag-
werkgroep 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 Pie-
ten samen met alle kinderen en 
ouders een gezellige ochtend van 
gemaakt vol met strijd tussen de 
pieten om de hoofdpiet op te vol-
gen.Voor de kinderen was er nog 
een verrassing: zij kregen nog alle-
maal een lekkere snoepzak, voor-
dat na een feestelijke morgen de 
Sint ‘De Stek’ weer verliet richting 
Wanroij met zijn voorlopige nieu-
we hoofdpiet.
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’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 Koningslinde. 
Aangekomen bij ,’t Wapen van 
Wanroij’ werd de Sint namens 
het Wanroijs Actie Comité en de 
Burgemeester welkom geheten.
 
Terwijl het leerlingenorkest van 
‘St. Jan’ voor een gezellige sfeer 
zorgde deed die Hoofdpiet toch 
raar!
Na wat stotteren kwam het er 
eindelijk uit: de Hoofdpiet was 
verliefd! Op zich niet zo erg, maar 
nu wilde de Hoofdpiet volgend 
jaar in Spanje blijven. Ja, dan zou 
er een nieuwe Hoofdpiet moe-
ten komen. Twee Pieten wilden 
dit wel, dus besloot Sinterklaas 
om er dan maar een wedstrijd 
van te maken. Met hulp van de kinderen en pa-
pa’s en mama’s werd er volop gezongen, gedanst, 
cadeautjes ingepakt en gestapeld. Bij de ene Piet 
ging het allemaal prima, maar bij het Vergeetpie-
tje ging het allemaal mis… Het Pietje zong ver-
keerde liedjes, danste uit de maat en liet de pak-
jes vallen. Het was dus al gauw duidelijk wie er 
ging winnen. Maar omdat het Vergeetpietje nu zo 
verdrietig was, had Sinterklaas een goede oplos-
sing. Na het benoemen van de nieuwe Hoofdpiet 
stelde Sinterklaas de teleurgestelde vergeetpiet 
gerust dat ook hij heel belangrijk en onmisbaar is 
waarna ook hij weer helemaal gelukkig was.
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Sint vertrok inclusief zijn nieuwe hoofdpiet weer uit Wanroij, en ook hier had de sint 
voor alle kinderen een lekkere snoepzak meegebracht.

4.9 Kerstattentie

In december 2018 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 3 juni 2019, 

   de secretaris, Theo Nooijen

   de voorzitter, Peter Josephs






