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HALLO BUURTGENOTEN 

 

In de media horen we weinig positief nieuws over alles wat er op dit 

moment in de maatschappij gebeurt. 

Het zijn moeilijke tijden en iedereen gaat er op zijn manier mee om. 

Daarom is het sociale aspect misschien wel steeds belangrijker. 

Natuurlijk,iedereen is druk en denkt dat hij geen tijd heeft. 

Maak tijd voor elkaar, dit komt iedereen ten goede. 

Goede vrienden, buren het verrijkt je leven. 

 

Wel gaat er iets veranderen in de hoogte van de contributie. 

Jawel ook wij zullen deze aan moeten passen. 

Het vorig jaar is dit al medegedeeld. 

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen van €15,- naar 

€20,- per gezin en voor alleenstaanden van €7,50 naar €10,-. 

De laatste verhoging was 10 jaar geleden en ons saldo mindert. 

Hopelijk kunt U zich als lid van de buurt hier in vinden. 

Voor de rest blijft alles een beetje zoals het was. 

De bestaande buurtactiviteiten blijven,alleen de carnavalsmiddag is 

afgeschaft. De animo was te gering. 

 

Voor de rest hopen we jullie allemaal weer eens te ontmoeten op een 

buurtactiviteit. Heel belangrijk om te weten wie er bij je in de buurt 

woont.  

 

Groeten  

 



  El Naus   

 

 

 

 
 

 

Jaarverslag activiteiten 2012 
 

 

 

 

Snertwandeling: 18 maart  

 

 

De begin en eindlocatie was dit jaar weer bij Café Pierke. Het aantal 

deelnemers was  55 personen. Een prima aantal. We begonnen met 

koffie en vlaai en daarna werd iedereen de deur uitgewerkt. 

We kwamen terecht op de Kerkstraat bij oud buurtgenoot Eddy 

Brummans, waar we ons tegoed deden aan een hapje en een drankje. 

Hier was het heel gezellig en menigeen had nog wel wat langer willen 

blijven zitten. Daarna werd de tocht  vervolgd naar Café Pierke waar 

de erwtensoep stond te dampen. Het was voor een aantal 

buurtgenoten nog gezellig tot in de late uurtjes. 

 

 

Jaarvergadering: 5 april 

 

Ook dit jaar was het weer een gezellige en geslaagde avond. 

De opkomst iets minder dan voorgaande jaren, maar nietemin heel 

gezellig. 

Na de pauze met koffie en vlaai was er een optreden van Koen 

Verstappen. 

Hij zorgde voor veel hilariteit en de lachspieren werden flink op de 

proef gesteld. 

Verder was er nog een tombola met leuke prijzen en werden er nog 

hapjes geserveerd.Al met al weer een gezellige buurtavond. 



 

 

 

 

 

Paaseieren zoeken: 7 april 

 

Op zaterdag 7 april gingen de kinderen van 0 jaar t/m groep 4  

richting bos. 

De paashazen hadden beloofd om daar weer veel eieren te 

verstoppen. De kinderen zochten  in 2 groepen naar de eieren. De 

paashazen liepen vrolijk tussen alle kinderen door en verzamelden de 

eieren. Ook waren er weer 2 gouden eieren en voor de vinder een 

extra cadeautje. Nadat de paashazen de eieren eerlijk hadden 

verdeeld en ieder kind voorzien was van een chocolade paashaas, 

vertrokken iedereen weer richting huiswaarts. 

 

 

Brunch met wandeling: 3 juni 

 

Er hadden zich 45 personen opgegeven voor deze brunch met 

boswandeling. De locatie was zoals voorgaande 2 jaren Beringerzand. 

Het was een bijzonder natte zondag, dus werd er na een extra kop 

koffie en een half uur wachten besloten om de wandeling in te 

korten.  

Na de korte en natte wandeling kregen we met zijn allen een 

heerlijke brunch aangeboden, waar iedereen weer van kon smullen. 

Ondanks dat het weer op alle fronten tegenwerkte toch een zeer 

geslaagde activiteit. 

 

 

Uitstapje 55+ : 15 september 

 

Vanuit de Ninnesweg vertrokken we rechtstreeks naar Antwerpen. 



Aangekomen in Antwerpen maakten we o.l.v. 3 gidsen een 

stadswandeling door de Joodse buurt. Er werden veel 

bijzonderheden over het Joodse volk en hun gebruiken verteld. 

De wandeling eindigde op de Grote Markt. 

Hierna kon iedereen nog op eigen gelegenheid 1 uurtje Antwerpen 

verkennen, maar de meesten streken neer op het terras voor iets 

lekkers. 

Nadat de chauffeur ons kwam afhalen op de Grote Markt ging het 

richting restaurant “de Platte Vonder” waar we nog een prima diner 

aangeboden kregen. 

Daarna ging het richting Panningen,waar we rond 21.00 uur 

arriveerden. 

Dit was het einde van weer een zeer geslaagd uitstapje.  

 

 

 

 

 

De Barbecue: 18 september 
 

Dit jaar vond de barbecue weer plaats op zondagmiddag in manege De 

Vosberg. Voor de kinderen was er een springkussen en er waren ook 

div. spellen aanwezig. 

De volwassen konden hun vlees lekker bakken op de barbecue met 

een lekker pilsje of wijntje erbij en gezellig buurten. 

Al het ingekochte vlees en salades vonden gretig aftrek en waren 

weer snel op. Wat een goed teken is. De barbecue leverde veel 

positieve reacties op en het was dan ook weer zeer gezellig. 

 

 

Jeugdactiviteit : 19 oktober 

 

 

 

Op vrijdag 19 oktober hebben we samen met buurtvereniging de Loo 

onze jaarlijkse  bowlingmiddag  gehouden bij Niens in Maasbree. 



 

Om 16.30 uur verzamelden alle deelnemende kinderen zich bij Sanja 

en vertrokken we richting Maasbree. 

Hier aangekomen werd er op de kinderen van de Loo gewacht en 

gezamenlijk hebben 30 deelnemende kinderen de baan betreden. 

Nadat alle deelnemers passende schoenen hadden gevonden kon er 

een indeling per baan gemaakt worden, wat de kinderen zelf prima 

regelden. 

Er werd op 4 banen gestreden om de hoogste score te bereiken, Joep 

van buurt de Loo, scoorde met 124 punten het beste van alle 

deelnemers.  

De hoogste scores per baan waren, baan 1 Jim 117 pins, baan 2 Joep 

124 pins, baan 3 Joey 103 pins en op baan 4 Job 107 pins. 

Na 1,5 uur fanatiek bowlen was er nog friet met een snack en drinken 

en ging iedereen tevreden huiswaarts. 

Het was weer een geslaagde happening voor de jeugd van beide 

buurten. Rest nog te bedanken de ouders die voor het vervoer 

hebben gezorgd. 

 

 

St. Maarten: 10 november 

 

.Op vrijdag 9 november zijn Erik en Wim begonnen met het 

verzamelen van snoeihout voor ons jaarlijks Sint maarten vuur. 

Na enkele uren hadden we een grote hoeveelheid hout verzamelden 

kregen we al een behoorlijke troshoop. Op zaterdag mochten de 

buurtbewoners hout aanleveren en groeit de hoop tot een behoorlijke 

hoogte. 

Om 18.30 uur verzamelden zich veel kinderen met hun ouders en 

opa’s en oma’s om het vuur te aanschouwen, het weer was fantastisch. 

Hierna heeft Tim met behulp van pap het vuur ontstoken en het 

brandde als vanouds weer als de spreekwoordelijk fakkel. 

De kinderen hadden weer mooie lampions gemaakt en iedereen liet 

zich de wafels,chocomel, sinas of koffie smaken 



Rond de klok van 20.00 uur verlieten de kleintjes het feest,maar 

velen hebben nog van het vuur en de warmte genoten. 

Het was weer als vanouds een happening voor onze buurtgenoten. 

 
 

Kledinginzameling: 3 November 

 

Ook dit jaar is er veel kleding opgehaald in onze buurt n.l 1440 kg. 

Dit levert een bedrag van € 244,- voor onze buurtkas. 

Iedereen bedankt voor het verzamelen. 
 

 

Sinterklaas: 24 november 

 

Dit jaar is de sinterklaasviering weer samen met de kinderen van 

Buurtvereniging De Loo gevierd. 

Dit was allemaal goed verlopen. Er was een apenkooi in de gymzaal 

opgezet en na een tijdje kwamen er 2 zwarte pieten die meededen en 

aan het einde de cadeautjes uitdeelden. 

Ook was er dit jaar een groot luchtkussen in de zaal aanwezig en 

hierop hebben de kleintjes zich goed kunnen uitleven. 

De kinderen vonden het allemaal geweldig, dus voor herhaling 

vatbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Clubkas Campagne  



 

Deze was georganiseerd door de Rabobank en daar konden alle 

verenigingen aan meedoen. 

 

Elke stem was €2,50 waard. Er zijn 111 stemmen op onze vereniging 

uitgebracht. Dat betekent dat we een bedrag van €277,50 op onze 

buurtrekening  gestort hebben gekregen. 

Iedereen die op ons gestemd heeft.     BEDANKT!!!! 

Voor diegenen die niet gestemd hebben, volgend jaar weer kans. 

Dit brengt een mooi extraatje in kas en dat is toch mooi 

meegenomen. 

 

 

 

 

 

Kerstattentie: december 

  

Kaart van de buurt voor alle buurtgenoten. 

 
 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

Financieel verslag 2012 

Door Ellen 

 

 
 



 

 

 

Activiteitenkalender 2013 
 

 

 

 Maart  Snertwandeling 

 ..April  Jaarvergadering 

..April  Paaseieren zoeken  

 ..Juni  Wandeling met brunch    

Sept.   Barbecue 

Sept.   Uitstapje 55+ 

Oktober  Jeugdactiviteit  

November  Kledingactie 

November  St. Maarten 

November  Sinterklaas 

December  Kerstwens van de buurt 

 

 

 

 

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud. Van elke activiteit 

krijgt U tijdig bericht. 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! 

Neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
 

 

Mededelingen 

 

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.  

 

 

Mededelingen: 

 

Overleden in onze buurt dit jaar: 

 

Trude van Praag  Ninnesweg 115   16 Mei 78 Jaar 

 

Geboorten: 

 

Gies v. Berkmortel Ninnesweg  40  22 Aug. 

Mirthe Koldewijn Ninnesweg  20  25 sept.  

Siebe   Peeters  Ninnesweg   5 november 

Jesse   Fleuren  Ninnesweg 19  20 november 

  

 
 

 

Feesten: 

 

Heeft U iets te vieren? Laat het ons dan even weten, zodat wij aan u 

kunnen denken. 

 

 

Overlijden van buurtgenoten: 



 

Bij overlijden van een van de leden wordt, indien er op de avond voor 

de uitvaart een avondwake is, deze opgedragen namens en voor 

rekening van de buurtvereniging. 
 

Geboorten: 

 

Het is voor ons prettig als u bij een geboorte een kaartje stuurt naar 

het secretariaat: 

Ninnesweg 156 

5981 PD Panningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Bestuur per april 2012 

 

Voorzitter:  

El Naus      Tel. 3075732                            

 

Secretariaat :  

Wim Janssen    Tel. 3076052   

 

Penningmeester:  

Ellen Gommans   Tel. 3079129               

 

Bestuursleden: 

Jacq Stemkens    Tel. 3073679     

Louis Steeghs    Tel. 3075494 



Mireille Hoenjet    Tel. 06-48178702 

Sanja Leenen    Tel. 3074663 

Herm Neessen    Tel. 3075671 

Angeline Steijvers   Tel. 3074632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


