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Op 26 december 1966 dus 2e kerstdag kreeg ik bezoek 
van Ber Peeters en Jeu Geujen en die vroegen mij of 
ik mee wilde helpen met het oprichten van een 
buurtvereniging. 
Daar heb ik bevestigend op geantwoord en zijn we 
van start gegaan met het rond sturen van een brief 
op de Koninginnelaan , Ninnesweg, Nobisstraat , 
Vosberg ,Fleurkesweg en Slinkstraat dat we een ver-
gadering hadden geplant bij cafe "HET CENTRUM" 
aan de Steenstraat (op de rotonde bij Cocoon).  
Het cafe was bomvol die avond , er werd die avond 
gepraat over het nut van een buurtvereniging en 
wat er zoal georganiseerd zou moeten worden en of 
er ook een speciale naam aan gegeven moest worden 
enz.  
Er werd een voorlopig bestuur geformeerd met de al 
eerder genoemde heren ,aangevuld met enkele da-
mes uit een van de eerder genoemde straten. 
Deze mensen gingen met de opdracht naar huis om 
een buurtvereniging gestalte te geven en op te rich-
ten.  
Met navragen bij diverse andere buurtverenigingen 
over het hoe ,wat en waar zijn we gezamenlijk tot 
de doelstelling gekomen en hebben we het een en an-
der daarover op papier gezet. 
 

Oprichting buurtvereniging NOBIS, 
geschreven door Bert Janssen 
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En nu de naam nog. 
Toevallig hadden wij in onze buurt een professor 
wonen die afgestudeerd was in de geschiedenis van 
Helden. Deze professor Oomen zoals hij heette was 
een broer van de vrouw van de heer Jeu Geujen, 
deze gaf les op het klein seminarie Zundert.  
Deze professor kwam met de volgende suggestie, 

NOBIS 
 de betekenis hiervan is : 
       N           Naastenliefde  
       O            Ontspanning  
       B            Behartiging  
           I            In  
       S            Samenwerking.  
Tevens is dit afgeleid van een gebied in onze buurt 
genaamd het Noebisveld, daar waar nu ongeveer 
Unisign ligt en richting Vosberg.  
Met al deze gegevens hebben we later in het jaar de 
oprichtingsvergadering gehouden en werd Buurt-
vereniging " NOBIS " opgericht.  
Tevens werd er die avond een definitief bestuur ge-
kozen waarvan ik de eerste 5 jaar voorzitter werd.  
 

Dus de oprichters waren Ber Peeters en Jeu Geujen. 
 

Dit is in het kort wat er vooraf ging aan de oprich-
ting van onze buurtvereniging " NOBIS " .  
Ondergetekende is vereerd de eerste voorzitter te 
zijn geweest van deze nog steeds bloeiende vereni-
ging. 
 

Tot ziens van Bert Janssen. 
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Ter ere van het afscheid  van de 2 oprichters van 
Buurtvereniging Nobis  zijn 2 exemplaren van bo-
venstaande schaal gemaakt. 
 
Deze 2 oprichters zijn Ber Peeters en de heer  
Jeu Geujen. 
 
Zij hebben beiden zo’n schaal aangeboden gekregen 
en deze is gemaakt door het toenmalige keramisch 
bedrijf  Gubbels op het industrieterrein. 

De volgende personen zijn voorzitter geweest in de 
loop der jaren: 
Bert Janssen; Sjraar Smets; Martin Brummans; Piet 
van Roy; Netty van Ninhuys; Wim Leyser en El 
Naus. 
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Notulen eerste jaarvergadering 
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Ervaringen uit de eerste jaren 
van NOBIS, opgeschreven door  

Sjraar Smets  
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Pand familie Janssen Vosberg 7 

50 jarig huwelijk Bartel en Truuke Lemmen—Nelissen. 
Kleinzoon Gé en buurmeisje Thea Ghielen waren 
bruidsjonker en bruidsmeisje. Ze werden o.a. begeleid 
door buurmeisjes Kusters, Ghielen en Janssen. 
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Deze foto is gemaakt ongeveer  1957 op de bouw van 
Toon Steijvers. 
V.l.n.r. Toon Bots; Jeu Janssen; Toon Steijvers; Lei 
Janssen en Lei Bots. 
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Enkele oude buurtgedichten 
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Knipsel uit het Bledje 
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Uit het buurtboekje van 1989 
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Nobis Nabber 
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Zeskamp uit de vroegere jaren 

Door het sportieve optreden van bovenstaande  
buurtgenoten werd NOBIS winnaar van de buurt-
zeskamp 2003, georganiseerd door de gezamenlijke 
buurtverenigingen 

Zeskamp door de jaren heen 
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Ook de jeugd van NOBIS werd 2 jaar na de zes-
kampoverwinning van de volwassenen dankzij 
hun enorm sportieve inzet nummer 1 van de 
gezamelijke buurtverenigingen 
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Ondanks een groot bord met St Maarten, toch nog 
wel eens andere spullen tussen het snoeihout voor de 
Sint Maarten 
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Tijdens de jeugdvierdaagse was onze buurtvereni-
ging niet weg te denken. 
Enkele foto’s door de jaren heen gemaakt van jong 
en oud. 

Jeugdvierdaagse door de jaren heen 
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De “Vosberg”, juli 2007 
 

Eén van de oudste buurtschappen die op de kaart te vin-
den is, is de “Vosberg”. Later opgegaan middels 40 jaar 
geleden in buurtvereniging Nobis. 
 
Als oudste bewoner van de “Vosberg” kan ik daar wel 
het één en ander over vertellen. 
 
De “Vosberg”had vroeger een groter gebied n.l 1. Vos-
berg, het laatste gedeelte van de Ninnesweg, Slinkstraat 
en Fleurkesweg. De hele buurtschap was vroeger boer: 
van 1 tot 3 koeien, 2 tot 15 varkens, 50 tot 100 kippen en 1 
paard; met een gemiddelde oppervlakte van 4 â 6 ha cul-
tuurgrond inclusief bos- en loofhout. Het was een gezon-
de buurtschap met veel grote gezinnen; 10 â 15 kinderen 
was geen uitzondering. 
 
Deze heeft vooral na de 2 wereldoorlog 1940-1945 een 
grote verschuiving teweeggebracht. Vele stopten hun be-
drijf, er was geen boterham te verdienen, en zochten hun 
inkomen elders. 
 
Geleidelijk veranderde er veel, in 1950-1953 veel immigra-
ties naar vele werelddelen (Canada, Nieuw-Zeeland en 
Australië). 1955-1960 de eerste industrie van Helden en 
wel op de “Vosberg”. Betere tijden braken aan. 
 
 

Vosbergkroniek door Wiel Steeghs 
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De tuinbouw nam een grote vlucht, gevolgd door vere-
deling van varkens en kippen. De “Vosberg” had een 
goede kijk op de toekomst, alles wat veeteelt en land- en 
tuinbouw heet kwam men hier tegen. 
De “Vosberg” is een uniek gebied tussen de kern Pan-
ningen en natuurgebied het Brook. 
 
Grote vlucht wat toenam was de paardensport, in het 
middelpunt van Helden, wat zich vestigde op de 
“Vosberg”, later ontwikkelde het zich tot een evenemen-
tenterrein, waar zich jaarlijks grote evenementen pre-
senteren, waar de “Vosberg” en “Groot Helden” zich 
kan profileren, ook aangaande de verkeersontsluiting. 
Ook het “Vosbergerveld” veranderde in een complex in-
dustrieterrein, aangevuld door diverse sportaccommo-
daties o.a. “De Del”, “Panningen Noord”, “De Water-
loat”, de hockeyvelden, tennishal aangevuld met de be-
kende handbalsport, allen met hun eigen bekendheid in 
den lande. 
 
Dit alles heeft zich kunnen ontwikkelen zonder enig 
verzet van de “Vosberg”; en dit mag wel eens gezegd 
worden. 
Zoals u kunt ervaren is de “Vosberg” één van de voor-
naamste plekken van de regio. Een buurtschap om trots 
op te zijn, zowel voor wonen, werken en recreëren. 
Voor jong en oud en hopende dat u allen in lengte van 
tijd hiervan kunt genieten.  
 
Dit wenst u toe de bewoner van de “Vosberg” 15 
 
Wiel Steeghs 
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Een van de kinderactiviteiten is de Sinterklaasmiddag 
die altijd goed bezocht worden. 
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Legertank kan niet door wegversmalling op de  
Ninnesweg, de hele colonne moest terugrijden 1994 

Aanleg fietspad Ninnesweg 1992 
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Ook carnaval werd en wordt in de buurt goed ge-
vierd. Van wagens bouwen, jeugdprinsen uitroepen 
en boerenbruiloften organiseren. 

Carnaval 
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Kinderboerebruidspaar 1974 
Germy & Rob 

Kinderboerebruidspaar 
1980 

Henny & Maurice 
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Boerenbruiloft 2003 

Het hele gezelschap  
bij elkaar 

Bruidspaar Ellen & Jacq 

40 jaar buurtvereniging "NOBIS"
32



Lei Steeghs 1970 

De volgende heren zijn in het verleden Prins  
Carnaval van “De Kuus oeht Kepel” geweest en 

voortgebracht uit onze buurt 

Prinsen van De Kuus oeht Kepel 
uit onze buurt 
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Piet van Roy 1983 

Wiet Leenders 1981 
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Sjaak de Bruyn 2000 

Ruud van der Elzen 1999 
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Buurtcarnaval bij “Café Pierke” 2007 
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Verhaal uit  
“Reizen door de oude Peel” 
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Lot Lenders  

Hoek Nobisstraat Ninnesweg 
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Verhaal uit  
“Reizen door de oude Peel” 
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Tankstation Bos 1978 
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Het huidige bedrijf "janssen bouw Helden" is op-
gericht omstreeks de jaren 1924 of 1925 onder de 
vermoedelijke naam gebroeders Janssen . 
De oprichters waren Frans en Tjeu Janssen beide 
geboren op het huidige adres Ninnesweg 67. 
 

In 1926 hebben ze hun bedrijf ingeschreven bij de 
kamer van koophandel .  
Tot direct na WO 2, waarna ze omstreeks 1945 
vriendschappelijk uit elkaar zijn gegaan omdat 
de zonen van Frans, Dre en Jan mee gingen wer-
ken in het bedrijf en zodoende de verhoudingen 
scheef kwamen te liggen. 
 

Ze verdeelden samen het personeel, elk een opper-
man en elk twee metselaars. 
Het materieel werd op dezelfde manier verdeeld 
wat inhield de 2 betonmolens, de houten steiger-
palen, stutten, kortelingen en steigerplanken. 
  

Bij Tjeu kwam zoon Jan zijn vader assisteren in 
1955 en zoon Frans in 1961 .  
Bert kwam in 1963 bij het bedrijf werken na eerst 
7 jaar bij andere timmerbedrijven zijn vak te 
hebben bijgespijkerd.  

Janssen Bouw Helden 

40 jaar buurtvereniging "NOBIS"
43



In 1945 werd de naam “Aannemersbedrijf J.M.
Janssen”, in 1965 werd de naam 
“Aannemersbedrijf J.M.Janssen en zonen”.  
In 1970 ging Frans uit het bedrijf,en in 1974 
werd het bedrijf een besloten vennootschap, met 
de naam “Bouwbedrijf J.M.Janssen en Zn B.V “ 
 

Na zijn HEAO opleiding BE en 4 jaar bij een ac-
countantsbureau te hebben gewerkt is Hans de 
zoon van Bert in 1990 als boekhouder bij het be-
drijf in dienst gekomen. 
Jan verkocht zijn aandelen in 2001 aan Hans en 
sindsdien ging het bedrijf verder onder de be-
drijfsnaam "JANSSEN BOUW HELDEN" en 
sinds 2006 is Hans alleen aandeelhouder en dus 
directeur van een bouwbedrijf met ongeveer 40 
werknemers . 
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De bedrijfswagens van  
Aannemersbedrijf Janssen 
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Steenfabriek Engels 

7 Juli 1912 heeft de gemeente Helden  
“Leopold Engels & Co” vergunning verleend tot 
het oprichten van eene “brikkenbakkerij” 
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Beringerzand 1971 

In 2008 is er een expositie van oude foto’s bij  
Beringerzand 

Patershof  1915 
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Augustus 1985,  
dat was het jaar dat wij hier op de Ninnesweg 
kwamen te wonen.  
De voorzitter verwelkomde ons met een bezoekje 
dat ik me nog goed  kan herinneren.  
Toen al informeerde hij of ik misschien ooit inte-
resse zou hebben om in het bestuur van de buurt 
plaats te nemen. 
Dat waren natuurlijk niet direct mijn eerste 
voornemens in deze buurt. Eerst wilde ik rustig 
rondkijken in welke buurt ik terecht was geko-
men. 
Toch in de loop der jaren raak je steeds meer be-
trokken bij het buurtgebeuren. Dit werd ver-
sterkt door de komst van kinderen. 
Jaren later werd mij door de toenmalige voorzit-
ter gevraagd om in het bestuur plaats te nemen.  
Dit gebeurde tijdens de carnavalsmiddag van de 
buurt. 
Dit aanbod heb ik toen aangenomen met als re-
sultaat dat ik nu voorzitster ben! 
Inmiddels vieren we het 40 jarig bestaan van on-
ze buurt. 

Nawoord door El Naus 

40 jaar buurtvereniging "NOBIS"
48



Een gedeelte van de geschiedenis van Nobis heb-
ben we proberen samen te vatten in dit jubile-
umboekje. 
Ik wil dan ook iedereen die op welke wijze dan 
ook mee heeft geholpen aan het maken van dit 
boekje , hartelijk bedanken . 
 
Het 40 jarig wordt natuurlijk op passende wijze 
gevierd, door middel van een brunch en een 
aantal festiviteiten voor jong en oud. 
Tevens ook dank aan al de sponsors die het mo-
gelijk hebben gemaakt om u de brunch gratis 
aan te bieden. 
 
Wij wensen iedereen op 23 september een heel 
gezellige dag toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
El Naus 
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Dit boekje wordt U aangeboden namens het be-
stuur van “NOBIS” ter herinnering aan het 40 
jarig jubileum van de buurtvereniging. 

1
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