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Foto voorzijde: badkuiprace Kinder Vakantie Pretdagen 2017.
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Voorwoord

Namens het bestuur van het Wanroijs Actie Comité ben ik er trots op u het jaarverslag van onze stichting te kunnen presenteren.
Na 11 jaar verdienstelijk voorzitterschap hebben we in 2017 afscheid genomen van
Wim Theuws als voorzitter en als WAC lid. Tevens heeft na 10 jaar lidmaatschap Hanneke van Dommelen helaas ook besloten te stoppen als WAC lid. Via deze weg wil
ik Wim en Hanneke nogmaals danken voor de tomeloze inzet in de afgelopen jaren
en ik hoop de manier waarop Wim het voorzitterschap de afgelopen jaren ingevuld
heeft te kunnen voortzetten.
Buiten het aftreden van Wim en Hanneke hebben we gelukkig ook een nieuw WAC
lid mogen verwelkomen, Hein Baltussen is het WAC komen versterken en heeft intussen de eerste activiteiten meegedraaid. Intussen zoeken de huidige leden verder
naar versterking voor het team voor de komende jaren.
In 2017 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, de
Oranjegames en Oranjefietstocht met Koningsdag. Tevens hebben we een nieuwe
activiteit geintroduceerd, op de Bergen hebben we voor het eerst een heuze buitenbioscoop georganiseerd, met zowel voor de jeugd als voor de volwassenen een
passende film. De reacties waren uitermate positief en deze activeit zal dan ook in
2018 een passend vervolg krijgen.
Buiten het organiseren van activiteiten is het voor het WAC een andere 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:

•
•
•

‘De Karekieten’
‘De Raggebende’
Stichting JOE
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Buiten de jongerenverenigingen hebben we de volgende clubs en initiatieven het
afgelopen jaar ondersteund:

•
•
•
•
•
•
•

CV De Peelleuters
Molenstichting Oploo-Wanroij
Yama Arashi
Vereniging Peelbelang
Basisschool De Sprong
Vereniging Peelbelang
Chante Ensemble

Zeepkistenrace
Heropening Hamse Molen
40-Jarig Jubileumweekend
Dorpsfeest Landhorst 70-75
Nieuwe schoolshirts
20e editie dorpsquiz
5- Jarig jubileumconcert Popkoor ZIP

In totaal is ruim € 4300,- 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 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 2017. 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
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De stichting bestond het grootste gedeelte van 2017 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.
Op 4 september overhandigde vertrekkend voorzitter Wim Theuws de voorzittershamer aan de net nieuw verkozen voorzitter Peter Josephs. Daarmee sluit Wim
Theuws een periode van ruim 11 jaar verdienstelijk voorzitterschap af.
Secretaris is de heer Theo Nooijen, penningmeester is de heer Bert Lodewijks en
Lydia Takken is tevens lid van het dagelijks bestuur.
In 2017 is er naast een nieuwe voorzitter tevens een nieuw bestuurslid ons komen
versterken. Per 6 november 2017 is Hein Baltussen als bestuurslid toegetreden.
Om het ledental nog verder te vergroten en op het gewenste niveau te brengen gaat
het bestuur in 2018 weer op zoek naar geschikte kandidaten.
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2.1.1 Ledenlijst op 31 december 2017
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

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

Baltussen

Hein

Broekkant 12

Wanroij

bestuurslid

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 2017 vijf Algemene Vergaderingen en wel op 6 februari, 3 april, 12 juni, 4 september en 6 november.

Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2015

7

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

4.

Activiteiten

In 2017 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. Een van de activiteiten, de buitenbioscoop, die in deze sessie naar voren kwam is in 2017 daadwerkelijk voor de eerste
keer opgezet en uitgevoerd.
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 GaafGrafisch) aangevuld worden. De beheerders hebben tevens de mogelijkheid om vermeldingen in de database te wijzigen of te verwijderen.
Ook in 2017 is gebleken dat dit systeem erg succesvol is. Er wordt veel van de Activiteitenkalender gebruikgemaakt, zij het vooral voor activiteiten die plaatsvinden op
de korte termijn.
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2017
Onderscheiding

De eigen onderscheiding van Stichting Wanroijs Actie Comité, de WAC-Ster, is in het
jaar 2017 niet uitgereikt.
4.3.

Koningsdag

4.3.1 Oranjefietstocht
Helaas was het donderdag 27 april kouder dan afgelopen Kerstmis, maar desondanks
gingen om 10.00 uur de Koningsdagactiviteiten van start in Landhorst en Wanroij. Bij
café-partycentrum ‘Buitenlust’ en grand café ,’t Raadhuis’ stonden de eerste fietsers
klaar om te vertrekken voor de Oranjefietstocht, terwijl op recreatiepark ‘De Bergen’
de teams van start gingen bij de altijd weer spannende ‘Oranje Games’.

Oranjefietstocht langs Peelkanaal en leuke posten
Met wellicht een wat dikkere jas aan schreven ongeveer 220 fietsers zich in voor de
gezinsfietstocht. Vertrekkende vanuit Landhorst arriveerden de fietsers allereerst bij
de post van ‘De Raddraaiers’ op de Klef. Uiteraard kon er bij de leden van de fietsclub gefietst worden, zij het nu met een kettingzaagfiets. Met de juiste snelheid en
aanpak kon je al fietsende in recordtijd hout zagen. Via een stop op ‘De Bergen’ om
de deelnemers aan de ‘Oranje Games’ aan te moedigen en even te pauzeren op het
terras, leidde de route vervolgens naar Wanroij. In de Ploegweg waren hier ‘De Roetetoeters’ nog eens ouderwets aan het knikkeren. Wie krijgt de meeste bonken in het
knikkerpotje, was hier de uitdaging. Op het terras van ,’t Raadhuis’ kon vervolgens
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weer even gepauzeerd worden, om hierna de route richting Staatsbossen te vervolgen. Vooraan in de bossen was bij de ‘liegbank’ buurtvereniging ‘De Lindenlaan’ present. Ook hier een oud-Hollands spel, namelijk sjoelen. Nadat ook hier de punten gepakt waren, was er nog een lekkere appel voor onderweg. Dit als voorproefje op de
volgende post, nabij de Gemertseweg. In plaats van de bekende soep was er dit jaar
gekozen voor iets anders, namelijk een lekker warm broodje met beenham, shoarma
of knakworst. Door leden van Muziekvereniging ‘St. Jan’ werd dit smakelijk uitgeserveerd. Met een goed gevulde maag pikten de fietsers vervolgens de Peelkanaalroute
op. Over dit mooie fietspad kwam men uiteindelijk uit op de Klotweg, waar Fanfare
Landhorst haar post had ingericht. De punten konden hier verdiend worden door
op de juiste manier allerlei muziekinstrumenten uit te beelden, een leuke uitdaging
voor jong en oud. Na de route langs het Peelkanaal vervolgd te hebben, eindigde de
tocht voor de Landhorstse fietsers bij café-partycentrum ‘Buitenlust’, waar voor alle
fietsers nog een welverdiende consumptie klaarstond. De Wanroijse fietsers reden
dezelfde route en sloten de dag af bij grand café ,’t Raadhuis’. Het was wederom een
geslaagde Koningsdag voor Wanroij en Landhorst, waar we als WAC met tevredenheid op terugkijken.

10

Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2017

Wanroijse overwinning op de ‘Oranje Games’
Terwijl in Wanroij en Landhorst de eerste mensen op de fiets stapten, barstte op
het terrein van ‘De Bergen’ om 10.00 uur ook weer de jaarlijkse strijd om de ‘Oranje
Games’ los. Op de megastormbaan was het voor de ruim 80 deelnemers spektakel
verzekerd. Ook al had het ’s nachts gevroren, het ‘levend bowlen’ mocht natuurlijk
niet ontbreken, wat samen met de andere attracties en spellen weer zorgde voor een
boel spanning en hilariteit.
Aangemoedigd door de passerende fietsers en wegwijs gemaakt door het presentatieduo Wouter en Amber streden de 13 teams over zeven spelrondes om de felbegeerde wisselbeker. Na nog een spannend finalespel, waarbij de teams om de beurt
zo snel mogelijk een parcours over de stormbaan en het levend tafelvoetbal af moesten leggen, kwam uiteindelijk de winnaar uit de bus: ‘Goed verhaal lekker kort’. Dit
damesteam uit Wanroij had evenveel punten als het damesteam uit Landhorst. Echter hadden ze meerdere spellen gewonnen en mochten zij de beker, kampioenstaart
en oranje prijzenpakketten in ontvangst nemen. Na vele jaren was de overwinning
in Wanroij beland. Ook team ‘# Landhorst’ viel in de prijzen: zij hadden de mooiste
joker meegebracht.
Met het zonnetje, de leuke attracties en natuurlijk de enthousiaste deelnemers was
het weer een geslaagde dag, die we mede te danken hebben aan de hulp van Jeugdhonk Wanroij en ‘De Raggebende’, zorg van EHBO-vereniging Wanroij-Landhorst-Rijkevoort en gastvrijheid van recreatiepark ‘De Bergen’.
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Buitenbioscoop

In 2017 is voor de eerste keer de nieuwe activiteit: “De buitenbioscoop” georganiseerd.
De weersvoorspellingen beloofde niet veel goeds in de week voorafgaand aan de
buitenbioscoop. Dit evenement werd door Hanneke, Marie-José en Jos georganiseerd in samenwerking met ‘de Bergen’.

Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2017

13

Desondanks werd in een stralend zomerzonnetje aan het buitenbad van de Bergen
een gigantisch LED-scherm van 4x6 meter geplaatst om het Wanroijse publiek, campinggasten en andere geïnteresseerde te imponeren. Halverwege de middag werd
gestart met de film ‘Sing’ die door een slordige 100 bezoekers werd bezocht. Naast
de film zorgde het animatieteam van de Bergen voor het schminken van de kinderen. Onder de door het W.A.C team geplaatste partytent werden de noodzakelijke
popcorn zakken, zuurstokken en ranja aan de man gebracht.
In de avond werd de film ‘Lalaland’ vertoond voor het oudere publiek waarbij de bezoekers zich settelde in meegebrachte zitzakken, tuinstoelen en heel veel kussens.
Met hun meegebrachte drankjes, chips vermaakten ze zich prima.
In de weken na het evenement ontvingen we verschillende complimenten voor
deze activiteit die we daarom ook hebben vastgelegd in de jaarkalender 2018!

14
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Kinder-Vakantie-Pretdagen 2017

211 kinderen uit Wanroij en Landhorst staan op woensdag 23 augustus te trappelen
om weer aan de slag te gaan op het bouw terrein aan de Elzen. Met behulp van de
KVP ploeg, “spiekeropa’s” en per dag ca 60 vrijwilligers gaan de kinderen weer mooie
hutten bouwen in het thema : “ter land, ter zee en in de lucht” .
S’morgens om 10 uur word iedereen welkom geheten en de KVP vlag word weer
gehesen. Eerst de vaste yell :
Hey, doe je mee met de KVP ?
we bouwen hier een boel,
dat is vet cool.
We maken veel lol met z’n allen,
drie dagen lang kei hard knallen.
Daarna gaat iedereen flink aan het klussen en onder scherp toezicht van de KVP
ploeg en de spieker opa’s. Er worden mooie torens en hutten gebouwd met uiteraard een lange glijbaan eraan.
Op donderdag 24 augustus staan de kinderen al weer vroeg voor de ingang om hun
bouwwerken te versieren en te schilderen, ook zijn er spelletjes en knutsel momenten in en om de grote tent. Onder het genot van limonade en een pannenkoek heeft
iedereen het super naar hun zin op ‘t bouw terrein .
S’avonds komen ouders, opa’s , oma’s, neven en nichtjes kijken naar de prachtige
creaties met een bakje koffie of thee. Kinderen kunnen lekker spelen in de hutten en
ouders kletsen even bij, het is erg gezellig op ’t veld.
Op vrijdag 25 augustus word er voor de middag nog flink gespeeld in en op de hutten. In de middag gaan de kinderen van groep 8 gaan met de fiets naar de Bergen
voor een frisse duik en een ijsje. Ondertussen gaan de andere kinderen de wijk in
voor een speurtocht.
Om 14 uur is iedereen weer terug en zijn we allemaal klaar om de hutten te slopen
en al het hout op een grote stapel te gooien voor het vreugde vuur . Om 19 uur is iedereen weer terug en gaan de groepjes met elkaar de strijd aan tijdens een bad kuip
race. Daarna worden de prijzen uitgereikt voor de mooiste hut en de winnaars van de
race. Om exact 20 uur word de grote stapel pallets aangestoken door leden van de
brandweer van Wanroij met als resultaat een prachtig kampvuur.
Kortom : weer een schitterende editie van de KVP.
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WAC-dag

4.6.1 WAC-dag bestuursleden
Traditiegetrouw vond op de 3e zaterdag van september wederom de WAC dag
plaats. Maarten en Jos hadden een lokaal, eerlijk en sportief programma in elkaar
gedraaid waarbij we binnen een straal van 5 kilometer een inspirerende dag hadden.
We begonnen om 13.00 uur bij dagbesteding ‘de Koffiepot’ welke het weekend daarvoor haar deuren voor het eerst had geopend. Initiatiefnemer en oud WAC-lid Corina
Nooijen verraste ons met koffie met gebak van de Mos. Na een openingswoordje
door Jos stonden er 11 tandems klaar voor een fototocht door Wanroij, Sint-Hubert
en Mill. Na een uurtje harken op de vooroorlogse fietsen eindigde de tocht bij kasteel Tongelaar.
Hier werden we ontvangen door Chris van bierbrouwer ‘de blauwe dop’. Hij wist met
een bevlogen verhaal een leuke bierproeverij te presenteren die werd ondersteund door lekkere bierhapjes van
zijn harem. Na een aantal biertjes weggeketst te hebben werd de fietstocht
door de meeste leden netjes vervolgd
om vervolgens in Wanroij te eindigen.
Hier bleken 2 deelnemers zich onttrokken te hebben aan het groepsproces waardoor de organisatie geen
andere keuze dan diskwalificatie had,
jammer. De prijs (wisselbeker) voor de
fototocht werd door Maarten uitgereikt aan de daadwerkelijke winnaars,
waarvan de namen helaas verloren
zijn gegaan. We sloten af met een lekker diner bij restaurant Ties waar Bert
het woord nam om stil te staan bij het
afscheid van Wim Teuws en Hanneke
van Dommelen. Een geslaagde dag.

18

Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2017

Stichting Wanroijs Actie Comité - Jaarverslag 2017
4.7

Halloween

HALLOWEEN 2017: EEN SPANNENDE AVOND!
Voor de kinderen uit Landhorst was er speciaal Halloween vervoer geregeld naar Wanroij. Super vonden ze het om in een
donker vervoersmiddel naar Wanroij te worden gebracht.
Rond 18.30u verzamelden heel veel heksen en ander gespuis
zich op het speelveldje aan de Krimlinde. Van daaruit
mochten ze de straten in om bij verschillende 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….

19
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Ook zat er een duister figuur in de route. Door middel van aanwijzingen in de route
konden de kinderen proberen te raden wie deze figuur kon zijn. Jammer genoeg
liet de techniek ons in de steek en konden we de Mysterie Gast niet gezamenlijk
bekend maken. Toch hebben nog heel veel kinderen een poging gewaagd wie deze
persoon zou kunnen zijn. Bij deze dus de onthulling van onze Mysterie Gast……..
tatadadaaaaa; het is juffrouw Lian Strijbosch.
Ook dit jaar hadden we weer een aparte ronde voor de kinderen met meer lef. Deze
ronde bevatte niet alleen Trick or Treat maar ook duistere steegjes, een heuse spookbus en rare figuren die uit alle hoeken, gaten en zelfs uit de grond konden komen.
Voor sommige toch een beetje te spannend!!
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4.8
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Sinterklaas

26 november 2017
Wat was het weer spannend. Op het Sinterklaasjournaal hebben we al kunnen zien
dat de Stoomboot in nogal slecht weer op zee zat en heel veel pakjes in de zee zijn
beland. Dus was het maar de vraag of hij dit jaar wel naar Nederland zou kunnen
komen.
Wat een geluk, hij is veilig en wel in Nederland aangekomen. Zondag 26 november
kwam hij met z’n Pieten aan in Landhorst en Wanroij.
Ook dit jaar in Landhorst onder begeleiding van de Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst en in Wanroij door Muziekvereniging ‘St. Jan’. Zowel in Wanroij als in Landhorst
waren er weer veel enthousiaste kinderen met hun ouders die samen met de Sint en
Pieten naar ‘de Stek’ en het ,’t Wapen van Wanroij’ liepen. Ook de burgemeester was
weer van de partij, ze verwelkomde iedereen en in het bijzonder de Sint op deze
mooie dag.

22
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Tijdens het lopen viel het al op, dat er
dit jaar wel hele ‘hippe’ pieten bij zijn,
zoals bijvoorbeeld de Vlogpiet die continu met zijn selfiestick en telefoon aan
het ‘vloggen’ was. Bij binnenkomst gaf
de Sint zonder dat er iemand keek zijn
telefoon aan een van de ouders, zodat
hij ongestoord in zijn stoel kon gaan
zitten. Toen de Sint eenmaal ging zitten wilde hij de burgemeester en de
presentator natuurlijk erg bedanken voor hun warme welkom. Hij vroeg om een
handje strooigoed van de Pieten, maar geen enkele Piet reageerde. Ze zaten met
hun neus in hun telefoons en tablets. Na nog een paar keer roepen werd de Sint wel
een beetje boos. Als dit zo doorgaat, zijn ze nooit op tijd klaar voor 5 december. Hoe
moest dit nou verder, kunnen de Pieten hun taken nog wel uitvoeren. De Sint riep de
hulp in van alle kinderen “Weten jullie wat een Piet nu echt moet kunnen?” vroeg hij.
Natuurlijk wisten de kinderen wel raad en riepen vol enthousiasme allerlei dingen.
Allereerst moesten de Pieten oefenen
met cadeautjes overgooien, maar toen
één van de Pieten eigenlijk een cadeautje moest vangen en hij helemaal
niet aan het opletten was omdat hij op
zijn telefoon bezig was moest iedereen
heel hard lachen. De Piet schaamde
zich wel een beetje en stopte gauw
zijn telefoon weg.
Ook leek het de kinderen heel belangrijk dat de Pieten over daken kunnen lopen,
er werden dus pionnen neergezet en de Pieten moesten in een rechte lijn lopen,
zonder te vallen. Eén van de Pieten pakte meteen zijn telefoon om de navigatie erbij
te pakken maar dat mocht natuurlijk niet van de Sint. Een echte Piet weet de weg uit
zijn hoofd. Gelukkig ging ook dit uiteindelijk goed bij alle Pieten.
Daarna was het tijd voor iets anders belangrijk, rijmen. Als Piet moet je natuurlijk
wel kunnen rijmen. Eén van de Pieten probeerde uiteraard weer op zijn tablet een
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rijmpje te vinden, maar dat mocht natuurlijk niet. Na even nadenken kwamen er al
snel wat leuke gedichtjes. De Puberpiet maakt er wel een beetje een potje van, hij
had wat rijmpjes bedacht waar Sinterklaas niet zo blij mee was, maar de kinderen
moesten wel heel hard lachen.
Vervolgens was het tijd voor
de Pieten om hun danskunsten de laten zien. Eén van
de Pieten pakte zijn telefoon
en zei dat hij en heel cool
dansje had gezien op youtube, dit vond Sinterklaas niet
goed. Pieten moeten ook
zonder telefoon goed kunnen dansen. Als snel danste
de Pieten samen met de kinderen door de zaal.
Het laatste onderdeel mocht natuurlijk niet ontbreken. Zingen! Ook hier proberen
de Pieten weer een liedje op te zoeken via hun telefoon, maar met behulp van de
kinderen werd er al snel luid gezongen.
Sinterklaas was wel echt opgelucht, de Pieten kunnen het gelukkig nog. Nu moet het
toch goedkomen en zijn ze op tijd klaar voor 5 december. De Pieten beloven dat ze
elke dag maar 1 uur op hun telefoon of tablet zitten en niet langer, want anders gaat
het dadelijk weer helemaal mis.
Maar toen ging er opeens een geluid
af in de zaal, het leek wel een telefoon.
De Sint begon te mopperen, we hadden net zo’n goede afspraken gemaakt
en nu ging er weer een telefoon af. Het
geluid leek bij een ouder vandaan te
komen.
De ouder liep naar voren en zei al gauw
dat dat helemaal niet haar telefoon
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was, maar de telefoon van de Sint. De Sint pakte snel de telefoon en keek erop, het is
inderdaad zijn telefoon. Hij kreeg een melding, Dylan Haegens de vlogger heeft een
nieuw filmpje online staan. Toen schaamde de Sint zich toch een beetje, hij beloofde
nu ook aan de Pieten dat hij zijn telefoon uit zal zetten als hij bezig is en dat hij ook
maar een uurtje per dag op zijn telefoon mag kijken naar Dylan Haegens.
Als laatste kregen alle kinderen een snoepzak en zwaaide ze gezamenlijk de Sint uit.
4.9

Kerstattentie

In december 2017 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 4 juni 2018,

de secretaris, Theo Nooijen

de voorzitter, Peter Josephs

