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Voorwoord 
 
 
Panningen: April 2017 
                                                         
Hallo Buurtgenoten, 

Als voorzitter van onze buurtvereniging vind ik het geweldig dat we dit jaar 
ons 50 jarig bestaan mogen vieren. En met mij het gehele bestuur natuurlijk. 
Dit zullen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan en samen met het 
jubileumcomité zijn we al druk bezig met het organiseren van een mooi feest. 
Hierbij zullen we te zijner tijd wel extra hulp van buurtgenoten kunnen 
gebruiken, maar dit zullen we tijdig aangeven. 

De datum staat al vast en dit zal zijn op zondag 24 september van 14.00 uur 
tot 20.00 uur in Manege de Vosberg. Op de info van de activiteiten hebt u het 
logo met de datum eronder vast al eens opgemerkt. Dus zet deze dag alvast in 
uw agenda. 

Zonder buurtgenoten was er ook geen buurtvereniging en het is mooi om te 
zien dat we dit dus met zijn allen doen. We zijn uitermate trots op het feit dat 
we al zolang bestaan en dat we nog volop in bloei zijn, wat in deze tijd niet 
zomaar vanzelfsprekend is. 

50 jaar is een half mensenleven tegenwoordig en bij een terugblik komen er 
vele namen voorbij. Van de oprichters, ex- bestuursleden en ook alle 
buurtgenoten en oud buurtgenoten. Er is veel veranderd en we vinden het 
geweldig dat we dit Gouden Jubileum mogen meemaken en ook nog mogen 
organiseren.  

Alle activiteiten gaan dit jaar gewoon door en we zullen het aankomend 
jubileum regelmatig onder de aandacht brengen door middel van extra info. 

We gaan er met de hele buurt een 
prachtig feest van maken  in september. 

Verder wens ik alle buurtgenoten een heel mooi Nobis  jaar toe met vooral 
veel geluk en gezondheid.  

 

Tot ziens 
El Naus 
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Mutaties ledenbestand Buurtvereniging Nobis 2016 
 
 

 
    

Geboren in 2016: 
         
 
 
17 Maart      Mia Reuls  
                 Ninnesweg 41 
                  Dochter van Cristian & Karin Reuls – van den ELsen 
 
11 Oktober     Vera Niessen 
                  Ninnesweg 113 
                  Dochter van Michel & Susanne Niessen - Timmermans 
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Overleden in 2016: 
 

 
 
29 Januari   Drien van der Beuken 
  Fleurkesweg 3 

97 jaar 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nieuwe buurtgenoten in 2016: 
 
 
John Pannekoek 
Pieternel Verhaegh 
 
Ninnesweg 105 
 
 
 
Jeroen Janssen 
Evelien van Unen 
Sophie Janssen 
Ranomi Janssen 
 
Ninnesweg 156 
 
 
 
Buurtvereniging Nobis wenst jullie van harte welkom in onze buurt en hopelijk 
mogen we jullie vaak ontmoeten bij één van onze activiteiten. 
     

Jeroen Beeks 
Sietske Beeks – Ansems 
 
Ninnesweg 160 

Wouter Janssen 
Helga Janssen 
Sebas Janssen 
Dani Janssen 
Robbe Janssen 
 
Sevenumsedijk 12 
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Activiteiten 
 
 
Nog voor het jaar 2016 was begonnen, waren er al heel wat buurtgenoten 
druk bezig met de aankomende vastelaovend en de daarbij behorende 
optocht van de Kuus oeht Kepèl. Druk bezig zijnde met een idee, het maken 
hiervan en de uitvoering ervan hielden de gemoederen flink bezig. Maar het 
resultaat mocht er zijn!  

                (Hard aan het werk)        (Het prachtige resultaat) 

 
Ze hadden dit jaar als motto “Wae hebbe zonne optocht”. Een prachtige 
creatie van Bv Nobis die de zon in de optocht bracht. 
 
Na bijgekomen te zijn van al dat moois, kwam enkele weken later de 
snertwandeling aankloppen. Er waren 28 buurtgenoten die mee hebben 
gelopen en ze lieten zich de schnaps en de bitterballen goed smaken. Deze 
werden weer bereid door Mireille, Erik en Maria. Fijn dat we ieder jaar weer op 
hun kunnen vertrouwen dat de inwendige mens iets lekkers krijgt. Uiteraard 
eindigde de wandeling met een kop erwtensoep.  
 
(Leuk detail: Er hadden zich voor de wandeling toekomstige buurtgenoten 
opgegeven die hier pas over een aantal maanden komen wonen. Ze vonden 
het leuk om alvast met de nieuwe buurt kennis te maken en dit is dan ook heel 
goed gelukt.) 
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Tot onze grote vreugde hebben 
we in 2016 een oude traditie 
weer op mogen pikken. Na 9 jaar 
werd de activiteit 
“bloemschikken” weer van zolder 
gehaald. Dat dit een goede zet 
was van Bv Nobis,  
was meteen te zien aan het 
aantal opgaves.  
 
Onder de (deskundige) leiding van Henny Bos en Lucienne Janssen gingen de 
21 buurtgenoten aan de slag. Herm en José Neessen stelden de (verwarmde) 
loods ter beschikking. Een zeer geslaagde avond! 
 

Op witte donderdag stond de 
jaarvergadering op de kalender. Een 40-
tal buurtgenoten hadden zich de moeite 
genomen om te komen. Het valt op dat 
er steeds minder buurtleden deze 
activiteit bezoeken.  
 
Wij vinden dit erg jammer, want het is 
altijd een gezellige avond met eerst een 

stukje serieusheid en daarna een tombola, een optreden en een praatje met je 
buurtgenoten. Ook is deze avond dè gelegenheid om mee te brainstormen 
over nieuwe activiteiten. We hopen dan ook dat we in de toekomst, meer 
buurtgenoten mogen begroeten. 
 
Waar wel veel buurtgenoten waren, 
was op een prachtige zonnige 
paaszaterdag voor het traditionele 
eieren zoeken. Een kar vol met 
enthousiaste kids ging op weg naar 
de bossen. Daar gekomen gingen ze 
snel op zoek naar alle eitjes. De 
Paashaas had ook nog voor ieder 
kind een mandje met eitjes 
vastgebonden aan een ballon. En als 
verrassing zagen ze ook nog 
paaseitjes ín de ballonen zitten. Kortom; één groot feest! 
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Enkele foto’s uit 2016 
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Na Pasen was het, wat activiteiten betreft, een beetje stil rond Buurtvereniging 
Nobis, maar achter de schermen ging het gewoon door. In april was daar de 
Rabobank Clubkas Campagne. Ieder jaar mogen we een bedrag ontvangen 
van de Rabobank, wat bij elkaar gespaard is door te stemmen op Bv Nobis. 
Een bedrag wat we goed kunnen besteden aan onze activiteiten en aan het 
jubileumfeest wat komen gaat in 2017. Dank aan al onze stemmers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de zomerstop stond alweer een nieuwe actie voor de deur. Jumbo 
Panningen organiseerde de “Spek de kas actie”. Buurtgenoten konden de kas 
spekken door vouchers in te leveren, die ze kregen bij een aankoop bij de 
Jumbo. Onze bestuursleden hebben een zaterdagmiddag een demo verzorgd, 
die bestond uit het “live” wafels bakken en cupcakes te versieren met kinderen. 
Een groot succes, bleek wel uit de vele vouchers die we extra kregen. Het was 
toevallig ook nog dubbele voucherweekend, dus dat was helemaal kassa! Al 
met al een super geslaagde actie! Wederom dank! 
 
Zoals ieder jaar in september was de BBQ. Het was gezellig druk en wat ons 
het meeste blij maakte is, dat er maar liefst 8 nieuwe buurtbewoners op de 
BBQ kwamen. Geweldig! Er waren deze middag ook veel kinderen die zich 
kostelijk geamuseerd hebben met schmink, ponyrijden, kleuren, springkussen 
enz.  
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Het 55+ uitstapje bestond dit jaar uit een rondleiding bij de 
studio’s van L1 in Maastricht. Onze buurtgenoten kregen 
een blik achter de schermen en sommige mochten zelfs 
even proeven, hoe het is om nieuwslezer te zijn. 
 
Na deze leuke middag ging de 
bus richting Café-zaal Leanzo in 

Grashoek. Daar stond Annemiek klaar met een 
overheerlijk buffet, waar dan ook met smaak van 
gegeten werd. 
 
 

Na een activiteit voor de jongste buurtgenootjes en 
een activiteit voor de “oudere” buurtgenoten, was 
het in de herfstvakantie tijd voor een activiteit met de 
oudere jeugd. Deze activiteit was georganiseerd 
samen met Buurtvereniging Loo. Voor hun werd het 
een avondje E-Village. Een grote hal met de nieuwste 
en vetste games. Van Playstation tot airhockey, van 
dansen tot darten, voor ieder wat wils. Dat deze 
activiteit geslaagd was, bleek wel uit het feit, dat ze 
nog geen tijd hadden voor een hapje en een drankje. 

 
In oktober kwamen onze bestuursleden op een zaterdag bij u langs voor de 
kledingactie. Ieder jaar weer een mooie actie, waar veel buurtgenoten aan 
meedoen. Het behaalde aantal kilo’s dit jaar was 1920 kilo. Zoals ieder jaar 
konden we bij Jack Gommans de opgehaalde kledingzakken opbergen in een 
droge ruimte tot deze opgehaald worden. Hierna werd traditiegetrouw ook 
nog een kopje koffie met een koekje genuttigd. 
 
Nog meer traditie volgde in onze, altijd goed 
bezochte, volgende activiteit: Sint Maarten. Dit jaar 
kreeg het onverwacht een heel speciaal tintje, want 
Omroep Max had contact opgenomen, om de 
lampionnentocht en het aansteken van het vuur, 
live uit zenden. Spannend dus! Uiteindelijk liep het 
toch anders, omdat Omroep Max geen verbinding 
kon maken Hilversum. Om toch een item hierover 
te hebben, hebben ze onze voorzitster El geïnterviewd. Zoals we  
gewend zijn van El, had zij haar woordje klaar en heeft ze onze 
buurtvereniging mooi op de kaart gezet!  
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Maar het belangrijkste waren uiteraard de kinderen die met hun mooi 
gemaakte lampionnen de tocht liepen in het donker naar het vuur. Daar 
aangekomen konden ze zich warmen aan het Sint Maartensvuur. Ook de 
warme chocomel met de, inmiddels beroemde, wafels van Angeline gingen 
erin als koek. Met nog een traktatie in “the pocket” gingen de kids voldaan 
naar huis. 

 
 

En toen de ene Sint was vertrokken 
kwam de andere Sint een week later in ons land 

Om onze kids te verblijden 
 snel, geef Piet maar een hand 

 
De kinderen zongen en renden 

tussen het apenkooien door 
en de Pieten die er waren 

zetten hun beste beentje voor 
 

Alle kinderen hadden het erg naar hun zin 
en ze kregen ook nog een mooi cadeau 
Ze vonden het allemaal zo leuk en gaaf 

de kids van Bv Nobis en Bv Loo 
 
Op het einde van het jaar hadden we 
weer een mooie workshop 
georganiseerd om een mooie 
bloemcreatie te maken om de kerst op 
te sieren. Voordat begonnen werd, 
kregen Henny Bos en Lucienne 

Janssen 
een 
attentie 
voor de tijden het werk wat ze erin steken. Een 
heerlijke freubelavondje met een mooi resultaat. 
Het jaar werd afgesloten met een mooie kerstgroet. 
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Enkele foto’s uit 2016  
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Activiteitenkalender 2017 
 
 
 
26 Februari   Carnaval, optochtdeelname  
31 Maart   Snertwandeling 
Maart    Rabobank Clubkas Campagne 
12 april    Paasworkshop 
13 april   Jaarvergadering 
15 april   Paaseieren zoeken 
24 September  50 jarig jubileumfeest 
September   Uitstapje 55+ 
Oktober   Jeugdactiviteit  
November   Kledingactie 
November   St. Maarten 
November   Sinterklaas 
December   Kerstwens van de buurt 
 
 
Data zijn onder voorbehoud. Van elke activiteit krijgt U tijdig bericht. Ook 
staan ze op onze website. De activiteiten staan, mits anders vermeld, open 
voor jong en oud. Zij zijn dan ook bedoeld om op een ontspannen manier wat 
meer contact te houden of te krijgen met buurtgenoten. We hopen dus steeds 
op een goede opkomst. Als er mensen zijn die aan de organisatie van de 
activiteiten willen meewerken, dan zijn deze van harte welkom!  
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Meldingen 
 
Zoals al eerder naar voren gebracht , willen we graag een paar activiteiten 
vernieuwen of vervangen door iets heel anders. Heeft u tips voor nieuwe en 
leuke activiteiten, dan horen wij dat heel graag. Het mag ook een eenmalige 
activiteit zijn. Bijv. bloemschikken, high tea, kookworkshop enz.  
 
Melding van zieken: 
Het komt voor dat we als bestuur achteraf moeten vernemen dat er iemand al 
geruime tijd (ernstig) ziek is. Laat ons dit gerust even weten. Wij zorgen dan 
voor een kaartje namens de buurtvereniging. 
 
Uitstapje 55+ 
Alle buurtgenoten die 55+ zijn of dit jaar worden, kunnen deelnemen aan het 
uitstapje dat in september georganiseerd wordt. De eventuele partner kan ook 
mee, ook al is hij of zij nog geen 55 jaar.  
 
Feesten: 
Heeft U iets te vieren? Laat het ons dan even weten, zodat wij aan U kunnen 
denken. 
 
Overlijden van buurtgenoten: 
Bij overlijden kunt een rouwkaart sturen naar het secretariaat:  
Ninnesweg 46 5981 PC  Panningen  3077031 
 
Wij zorgen dan voor een bloemetje bij de nabestaanden namens 
buurtvereniging Nobis. Ook vermelden we dit dan op onze site 
www.bvnobis.nl 
(Mocht u dit niet op de site geplaatst willen hebben, dan gebeurt dat uiteraard niet) 
 

Geboorten: 
Het is voor ons prettig als u bij een geboorte een kaartje stuurt naar het 
secretariaat: 
Ninnesweg 46      5981 PC  Panningen    3077031 
 
Wij zorgen dan voor een kaartje en vermelden het op onze site 
www.bvnobis.nl 
(Mocht u dit niet op de site geplaatst willen hebben, dan gebeurt dat uiteraard niet) 
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Samenstelling Bestuur per april 2017 
 

 
Voorzitter:  
El Naus    
 3075732       
elnaus@hotmail.com 
                      
 (Tijdelijk) Secretariaat :  
Monique de Bruijn  
 077-3077031 
bruunkes@kpnmail.nl 

  
 
 
 
 
 
Bestuursleden: 

     
Jacq Stemkens  
 077-3073679 
jacqstemkens@gmail.com 
 
 
 
Louis Steeghs    
 077-3075494 
mts.steeghs@comveeweb.nl 
 

 
 
Mireille Hoenjet      
 06-48178702 
mireillehoenjet@home.nl 
 

 
Joyce  Berkers  
 06-10338983 
joyce.ebisch@gmail.com 
  

Penningmeester:  
Monique de Bruijn  
 077- 3077031 
bruunkes@kpnmail.nl 
 

Wim Janssen 
 077-3076052 
wpmjanssen@hotmail.com 

Herm Neessen  
 077-3075671 
hpjneessen@hotmail.com 

Angeline Steijvers  
 077-3074632 
esteyvers@cs.com 
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