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Foto voorzijde: Intocht Sinterklaas 2016 Wanroij.
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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 mogen presenteren.

Gelukkig hebben we in 2016 ook weer enkele nieuwe bestuursleden mogen verwel-
komen. 
We zijn blij twee enthousiaste en gemotiveerde bestuursleden erbij te hebben, die 
zich al helemaal aangepast hebben en een goede aanvulling zijn voor ons bestuur.
 We heten Maarten Thijssen en Jeroen Jakobs dan ook van harte welkom bij het WAC. 

Ook in 2016 hebben we weer de activiteiten georganiseerd die u van ons gewend 
bent zoals de KinderVakantiePretdagen, Halloween en de intocht van Sint Nicolaas. 
Dit jaar hebben we voor de jeugd ook weer een geslaagd feest georganiseerd met de 
band “Rave van Fortuin” en DJ Jol.

Helaas hebben we de Oranjegames en Oranjefietstocht met Koningsdag in verband 
met slechte weersvoorspellingen moeten afgelasten. Hoewel alle media vooraf het 
advies gaven evenementen niet door te laten gaan, bleken de weergoden ons toch 
niet zo slecht gestemd te zijn. 
Uiteraard is het achteraf het makkelijk oordelen, maar wij vinden dat de veiligheid 
van de deelnemers altijd prioriteit moet hebben.
Daarnaast heeft het WAC samen met de Dorpsraad weer voor de feestverlichting 
gezorgd.

We zijn van mening zijn dat de jeugd een belangrijke plaats inneemt in onze ge-
meenschap. In een tijd van digitalisering blijft het belangrijk dat jongeren opgroeien 
in een veilige omgeving met normen en waarden,  waarbij persoonlijke contacten 
belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.
Daarom ondersteunen we jaarlijkse de volgende jeugdverenigingen 
	 •	 De	Karekieten
	 •	 De	Raggebende	
	 •	 Stichting	Joe
Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan BS. De Hinkstap en BS. de Vlieger 
ter ondersteuning van schoolcarnaval en de viering van Sint Nicolaas.
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We zijn blij dat we ook dit jaar weer verschillende verenigingen hebben kunnen on-
dersteunen bij hun activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:
-Zeepkistenrace van CV de Peelleuters (500 euro)
 -De Dorpskwis “Wanroij Weet Ut” (500 euro)
- Ringleiding in het wapen van Wanroij (3800 euro)
- DJ avond “Let’s Rock  (250 euro)
-Jubileum Enjoying voices (250 euro)
Etc.

Ik ben verheugd om te horen dat de gemeenschap en onze Koning de activiteiten 
van het WAC dermate waarderen dat onze ex voorzitter Huub van Boekel mede voor 
zijn inzet voor het WAC is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Tenslotte wil ik iedereen die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft gele-
verd bij het organiseren van onze sociale- en culturele activiteiten hartelijk danken 
voor hun inzet. 

Ik wens iedereen veel leesplezier bij het lezen van het jaarverslag 2016.  Aanvullen-
de informatie en foto’s zijn te vinden op www.wac.nu

De voorzitter,
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2. Samenstelling

2.1. Inrichting van de Stichting
De stichting bestond het grootste gedeelte van 2016 uit elf bestuursleden en vier 
ereleden. De bestuursleden vormen samen het Algemeen Bestuur.

Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur benoemd welke uit 4 personen 
bestaat. De taak van voorzitter, gekozen door de Algemene Vergadering, wordt ver-
vuld door de heer Wim Theuws, secretaris is de heer Theo Nooijen en penningmees-
ter is de heer Bert Lodewijks. Lydia Takken is tevens lid van het dagelijks bestuur.

In 2016 zijn er twee nieuwe leden ons komen versterken. Per 1-3-2016 zijn Jeroen 
Jakobs en Maarten Thijssen als bestuurslid toegetreden. 

Om het ledental te vergroten en op het gewenste niveau te brengen gaat het be-
stuur in 2017 weer op zoek naar geschikte kandidaten.

2.1.1 Ledenlijst op 31 december 2016

Naam Voornaam Adres Woonpl. Functie

Daverveld Henk Hapseweg 8c Wanroij erelid

Wanroij, van Noud Sikkelstraat 8 Wanroij erelid

Zanden, van der Janus Zichtstraat 1, K10 Wanroij erelid

Broek, van den Jan Lijsterbesstraat 2 Wanroij erelid

Dommelen, van Hanneke Groenhoeven 26 Wanroij bestuurslid

Hulsbeek, van de Jos Lepelstraat 19 Wanroij bestuurslid

Lodewijks Bert Lepelstraat 15 Wanroij penningmeester

Nooijen Theo Klompenmakersstr. 49 Wanroij secretaris

Takken Lydia Schapendreef 18 Landhorst dagelijks bestuurslid

Theuws Wim Hoevensestraat 19 Wanroij voorzitter

Wijk, van José Dotterbloemstr. 5 Landhorst bestuurslid

Daverveld Marie-José Kattenstraat 4 Wanroij bestuurslid

Creij, van Iris Schapendreef 20 Landhorst bestuurslid

Jakobs Jeroen Schoolstraat 6 Wanroij bestuurslid

Thijssen Maarten Hoevensestraat 11 Wanroij Bestuurslid
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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 2016 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 1 fe-
bruari, 4 april, 6 juni, 19 september en 7 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 2016 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.

In 2016 hebben alle bestuursleden gezamenlijk een brainstormsessie gehouden om 
ideeën te ontwikkelen voor nieuwe activiteiten die georganiseerd kunnen worden 
voor de inwoners van Wanroij en Landhorst. Enkele ideeën worden in 2017 verder 
uitgewerkt.

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.

Ook in 2016 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 2016 niet uitgereikt. 
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4.3.  Koningsdag

De weersvoorspellingen waren ons dit jaar niet gunstig gezind. Waar het andere ja-
ren op koningsdag het weer toch wel mee viel, mocht het dit jaar helaas niet zo zijn. 
Het was koud en regenachtig. We hebben dan ook besloten om zowel de Oranje 
Games en fietstocht dit jaar te annuleren. Zowel voor de deelnemers als voor de vrij–
willigers was het weer te slecht voor een buitenactiviteit. 
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4.4 Kinder-Vakantie-Pretdagen 2016

Het Cowboy en Indianendorp is voorbij! De wei is leeg, de buurt heeft rust, ieder-
een is weer schoon en wij…. wij genieten nog lekker na van de mooie dagen. Op 
woensdag 31 augustus stonden er 198 kinderen met hun tas, hamer en lunchpakket 
klaar voor de KVP-poort. Om met zoveel kinderen te kunnen bouwen, waren er maar 
liefst elke dag ca. 60 vrijwilligers (ouders, jeugdleiding, spiekermannen en EHBO-ers) 
aanwezig. Iedereen werd welkom geheten en na het geven van enkele tips, werd 
de KVP-vlag gehesen. Daarna ging de bouw van start, met veel energie en creatieve 
ideeën ontstond er in een korte tijd een heus Cowboy en Indianendorp in Wanroij! 
Op donderdag 1 september stonden de kinderen uitgerust op het KVP-veld klaar om 
hun hut uit te breiden, te versieren en van een mooi kleurtje te voorzien. In de tent 
konden stokpaarden en indianen tooien geknutseld worden en buiten was er een 
spellencircuit met o.a. jenga, zenuwspiraal en niet te vergeten het goud zoeken. Ook 
was er een mega grootte stormbaan waar de kinderen volop van genoten. Op de 
kijkavond waren ouders, opa’s, oma’s, neven, nichten, vrienden en bekende die vol 
bewondering naar alle prachtige hutten keken. Ook werd er volop bij gebuurd, het 
was erg gezellig. Op vrijdag 2 september werd er nog volop gebouwd en gespeeld 
in en om de hutten. De ex-basisschool-groep 8 kinderen vertrokken met de fiets en 
zonnebrillen op naar de Bergen voor een verfrissende duik. De andere kinderen heb-
ben zich in de wijk vermaakt met een speurtocht. Rond de klok van 14.00uur was 
het dan zover: het afbreken kon beginnen! Samen met tientallen vaders en moeders 
werd er gestart met het slopen van de bouwwerken. Die avond zij we gestart met 
het spel ren je rot, knap hoor hoeveel de kinderen wisten. Alle kinderen kregen als 
erkenning voor hun deelname een persoonlijke WANTED poster en de prijsbekers 
werden uitgereikt. Om klokslag 20.00 uur is de houtstapel mmv de vrijwilligers van 
brandweerpost Wanroij gaan branden met als resultaat een geweldig kampvuur! 
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4.5 WAC-dag

4.5.1 WAC-dag bestuursleden

Uiteraard was er ook dit jaar weer een WAC-dag georganiseerd voor alle bestuurs-
leden met partners. Dit jaar hoefde de bus niet zo ver te rijden naar de Waalkade 
in Nijmegen. Toch kreeg onze buschauffeur het voor elkaar om er een toeristische 
route van te maken. Op de Waalkade was er dan ook eerst tijd voor koffie met gebak.
Het was uiteraard niet toevallig dat we in de buurt van het water waren afgezet door 
de chauffeur. Onze eerste activiteit was dan ook de Escape Boot Nijmegen. Binnen 
60 minuten moesten we in 3 groepen een bom zien te ontmantelen in een van de 
kamers op de boot. Helaas is het geen één groep in De Kapiteinskamer, Stuurhuis en 
Bemanningskamer gelukt om de puzzels allemaal op te losse. Desondanks wat het 
erg leuk om te doen.
Vervolgens was het tijd voor een stadswandeling door Nijmegen. We werden rond-
geleid door een zeer enthousiaste dame met een Franse tongval en bijhorend lachje 
en “kuchje”. We hebben naast dat we veel hebben gelachen ook nog wat nieuws op-
gestoken van de stad Nijmegen.
Tijdens de rondleiding werd er uiteraard ook weer wat tijd vrijgemaakt voor de in-
wendige mens.
De gezellig dag is afgerond in een tapasrestaurant waar iedereen zijn buik weer vol 
heeft kunnen eten en drinken alvorens de bus ons weer netjes had afgezet in Wanroij 
en Landhorst.
Wederom een zeer geslaagde WAC-dag!
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4.5.2 WAC-dag ereleden

In 2016 is geen uitstapje voor de ereleden georganiseerd. Zij geven aan dat vanwege 
de hoge leeftijd en daarmee de afnemende fysieke conditie het uitstapje niet meer 
jaarlijks hoeft terug te komen.

4.6 Halloween

Ook dit jaar is de Halloween optocht in Landhorst prima verlopen. 
De opkomst was erg groot, en iedereen had weer goed zijn best gedaan
om als heks of spook door het dorp te gaan lopen.
En pas op………. wie er achter deze deur kan staan!!!
De sfeer tijdens de route was erg mooi. Gezellig al die vuurkorven. De route in het 
bos was erg spannend. Het was echt pikdonker en natuurlijk eng wat er allemaal 
zou kunnen gebeuren. Onverwachtste schrikelementen maakten het geheel lekker 
spannend. Ergens ver in de bossen konden de kinderen grabbelen in een emmer vol 
“smurrie”. …..Help; wat zit er in???

Op het einde van de tocht werden ze nog achter het “spookhuis” van Landhorst ge-
loodst door een heks. Maar wat was daar dan te doen? Bibbers…… daar zat iemand!!
Jawel; onze Mysterie Gast……een bloederige dokter. Wie dat was moesten de kin-
deren zien te achterhalen door middel van gevonden aanwijzingen tijdens de tocht. 
Het was voor de meeste kinderen toch wel moeilijk om te raden; maar uiteindelijk 
kwamen ze er toch achter dat dit Dave Takken moest zijn. En jawel hoor!!!.
Na de tocht kon iedereen nagenieten van chocolademelk/cake en het bakken van 
marsmallows.
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SPANNING IN WANROIJ

Ook in Wanroij hebben veel kinderen een spannende avond beleefd! Rond 18.30 
uur verzamelden heel veel heksen, mummies, dracula’s en ander gespuis zich op het 
speelveldje aan de Krimlinde. Van daaruit mochten ze de straten in om bij verschil-
lende adressen aan te bellen voor trick or treat. En dat was allemaal nog best wel 
spannend! Bij trick or treat weet je namelijk nooit wat er achter de voordeur zal gaan 
gebeuren…  Ook dit jaar hadden we weer een aparte ronde voor de jongere kinde-
ren zodat ook zij ook aan konden bellen bij adressen waar het iets minder spannend 
was. De buurtbewoners hebben ontzettend hun best gedaan de straten en huizen 
spannend te versieren! Dit jaar hadden we weer enthousiaste en spontane mede-
werking tijdens het trick or treat en liepen er enge figuranten rond. Voor iedereen 
was het dan ook een zeer geslaagde avond.
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4.7 Sinterklaas

Wat was het spannend dit jaar, zou Sinterklaas wel naar Landhorst en Wanroij komen 
met dit onstuimige weer. Waaide het niet te hard voor het paard van Sinterklaas?
Gelukkig zijn de Sint en zijn Pieten wel wat gewend daar boven op die daken en heb-
ben ze de wind getrotseerd.

Zoals we gewend zijn werden beide intochten muzikaal begeleid. In Landhorst door 
de Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst en in Wanroij door Harmonie Sint Jan. In 
beide dorpen waren er veel enthousiaste kinderen en hun ouders naar de intocht 
komen kijken om zo gezamenlijk naar de ‘Stek’ of het ‘Wapen van Wanroij’ te lopen 
alwaar ze welkom werden geheten door burgemeester Sijbers. 
Tijdens de intocht werd er door de Pie-
ten natuurlijk volop strooigoed uitge-
deeld zoals dit natuurlijk ook hoort bij 
de intocht van Sinterklaas.
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Aangekomen in de zaal kwamen de Pieten al snel tot een vervelende conclusie, al 
het strooigoed was op. Hoe was dit mogelijk? Ze moesten niet alleen de kinderen in 
Landhorst en Wanroij nog voorzien van wat lekkers maar ook ’s avonds nog de daken 
op in de rest van het land. Eén voor één moesten de Pieten bij Sinterklaas komen 
maar ze hadden allemaal niks meer in hun zak zitten. Zelfs Snoeppiet zou niet weten 
waar al het strooigoed gebleven was. Toen hij echter bij Sinterklaas moest komen 
viel het wel heel erg op dat Snoeppiet zo dik was geworden. Vooral zijn buik was veel 
te groot.
Alle Pieten moesten dan ook op de weegschaal komen staan waarna bleek dat 
Snoeppiet wel twee keer zoveel woog als de andere Pieten. Dit kon zo echt niet lan-
ger vond Sinterklaas.

De kinderen hadden volop ideeën hoe Snoeppiet van zijn dikke buik moest afkomen. 
Sporten natuurlijk! Eerst flink wat buikspieren trainen. Dit ging wel erg moeizaam, de 
kinderen die het voordeden waren veel sneller. Na deze oefening was er echter iets 
vreemds. Piet had geen dikke buik meer maar wel ontzettend dikke benen. Na het 
touwtje springen wat uiteraard goed is voor de benen waren deze ook direct een 
stuk dunner maar had Piet ineens een bult op zijn rug. Wat was er toch met hem aan 



22 Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2016

de hand? Hij reageerde ook elke keer zo raar?
Ondertussen is het probleem van het snoepgoed nog niet opgelost. Slimmepiet ver-
trouwde het niet. Hoe kan het dat Snoeppiet elke keer op een andere plek te dik 
is….?
Sinterklaas luistert dan ook altijd goed naar wat Slimmepiet te zeggen heeft en roept 
Snoeppiet bij zich. Na wat kritische vragen te hebben gesteld vraagt Sinterklaas of 
Snoeppiet zijn tenen eigenlijk nog wel kan aanraken?
Als hij dat doet blijkt dat zijn broek gewoon van zijn billen zakt waarna Snoeppiet 
zomaar in zijn hartjesonderbroek staat. De kinderen gieren het uit van het lachten. 
Wat blijkt, zijn hele broek zat gewoon vol met snoepzakjes. Snoepzakjes die eigen-
lijk voor de kinderen bedoeld zijn. Zou Snoeppiet dan ook weten waar het andere 
strooigoed was gebleven? Na uiteindelijk op te hebben gebiecht bij de Sint waar hij 
het strooigoed had verstopt en toe had gegeven dat hij toch wel een beetje stout 
was geweest, konden de andere Pieten gelukkig weer volop strooigoed uitdelen.
Hierna mochten alle kinderen nog op de foto met Sinterklaas en ging iedereen, met 
een goed gevuld snoepzakje, weer tevreden naar huis.
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4.8 Kerstattentie

In december 2016 heeft het Wanroijs Actie Comité haar ereleden verblijd met een 
mooi honing kerstpakket.

5. Vaststelling 

Aldus werd vastgesteld te Wanroij tijdens de Algemene Vergadering van Stichting 
Wanroijs Actie Comité op 1 juni 2017, 

de secretaris,
Theo Nooijen 

de voorzitter,
Wim Theuws






