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 HALLO  BUURTGENOTEN 

 

We zijn alweer een paar maanden aan het jaar 2014 bezig. 

Had ik niet pas het boekje met het voorwoord van 2013 klaar?. 

Nee, dit is toch alweer een jaar geleden dus de tijd vliegt aan mij 

voorbij. Maar niet alleen aan mij zoals ik hoor, maar aan veel mensen. 

Het is soms een verrassing wat het nieuwe jaar zal brengen. 

Veel mensen beginnen met goede voornemens zoals: Sporten , 

afvallen, ophouden met roken enz. Volgens mij moet je dit niet aan 

het begin van een nieuw jaar doenspatie weg, maar gewoon als het 

voor jezelf uitkomt en je er aan toe bent. Gezondheid , dat is voor 

iedereen van belang. Een klein beetje invloed heb je hierop, de rest is 

maar afwachten. 

Hopenlijk blijven wij als buurt ook nog gezond wat bestaansrecht 

betreft. We hebben tot nu toe geen reden tot klagen. 

Het is geweldig dat we in onze buurt sinds juni 2013 ook een AED 

beschikbaar hebben en hopenlijk hoeft hij niet veel ingezet te 

worden. 

 

Ik wens iedereen een heel gezond en mooi 2014 toe en geniet vooral 

van alle mooie en leuke dingen in het leven.  

 

Tot ziens. 

 

El Naus 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Jaarverslag activiteiten 2013 
 

 

 

 

Snertwandeling: 1 maart  

 

 

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

deelnemers was 45 personen. Een prima aantal. We begonnen met 

koffie en vlaai en daarna werd iedereen de deur uitgewerkt. 

Het weer was ons zeer gunstig gestemd. 

We kwamen terecht bij de fam. Kessels op de Beekstraat voor een 

tussenstop . Hier werden we zeer gastvrij ontvangen en de hapjes en 

drankjes gingen er goed in.  

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: 28 maart 

 

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

We begonnen de vergadering met een gastspreker, dhr.Mart 

Christiaans die op onze uitnodiging aanwezig was, om uitleg te geven 

over het plaatsen van een AED en over het volgen van een cursus 

Reanimatie en AED. We krijgen deze geschonken door oud 

buurtgenoot Toon v.d. Leensel indien er voldoende mensen de cursus 

willen volgen en zich daarna willen aansluiten bij BHV 

(Burgerhulpverlening). 



De kosten voor de cursus waren €40,- p.p. en we kregen maximaal 

€400,- subsidie voor de opleiding. Dit was €20,- p.p. die de cursisten 

terug kregen indien ze zich ook daadwerkelijk aanmeldden voor BHV. 

Er was duidelijk interesse hiervoor en dit wordt vervolgd. 

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

buutreedner Ties van Lierop. 

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

hapjes geserveerd. Al met al weer een gezellige buurtavond. 

 

 

Paaseieren zoeken: 30 maart 

 

Op zaterdag 30 maart gingen de kinderen van 0 jaar t/m groep 4 met 

de huifkar richting bos. Het was een koude tocht maar de kinderen 

hadden hier niet veel last van. 

De paashazen hadden beloofd om weer veel eieren te verstoppen en 

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 zakje paaseieren, vertrok iedereen 

weer richting huiswaarts. 

 

 

Brunch met wandeling: 2 juni 

 

Er hadden zich ong.45 personen opgegeven voor deze brunch met 

boswandeling. De locatie was voor het 3de jaar bij Beringerzand. 

De zon stond dit jaar hoog aan de hemel, dus prima wandelweer. 

Er werd dit jaar de Vlakbroekroute gelopen en die voerde ons naar 

mooie en voor velen, onbekende plekjes dicht in de buurt. Je hoeft 

niet ver te gaan voor mooie wandelroutes. Het mooie weer speelde 

natuurlijk ook een grote rol. 

Daarna werden we weer getrakteerd op een goed verzorgde en 

heerlijke brunch. Uit betrouwbare bronnen is vernomen dat het voor 



een aantal wandelaars nog lang nagenieten was op het terras met de 

nodige consumpties.  

Het was dan ook weer een zeer geslaagd evenement. 

 

 

Plaatsen AED: 12 juli 

 

In april afgelopen jaar werden wij als buurtvereniging benaderd door 

dhr. Mart Christiaans of er interesse was om de cursus Reanimatie 

en AED te volgen en om zich vervolgens aan te sluiten bij BHV. 

(Burgerhulpverlening). D.w.z. via een sms bericht beschikbaar zijn. 

Bij voldoende deelname zou er een AED in onze buurt geplaatst 

worden, die gewonnen was door oud buurtgenoot Toon v.d. Leensel, lid 

van de stuurgroep Hart voor Peel en Maas. Een mooi aanbod dat we 

als buurt niet af konden slaan. 

Er waren 19 personen die deze cursus met succes hebben gevolgd en 

zich daarna aansloten bij BHV. Er was een aantal personen die deze 

cursus al eerder gevolgd hadden en ook deze hebben zich 

aangesloten bij BHV. 

Op 12 juli is er bij Tankstation Bos op de Ninnesweg een AED 

geplaatst. Deze hangt buiten aan de rechterkant bij de ingang. 

Hopelijk hebben we hem niet te gauw nodig, maar de voorziening is er  

in ieder geval wel. 

     

 

Clubkascampagne: 

 

Deze was voor de 3e keer georganiseerd door de Rabobank en daar 

konden wederom alle verenigingen aan mee doen. 

Elke stem was €2,50 waard. Er zijn 120 stemmen op onze vereniging 

uitgebracht. 9 meer dan vorig jaar. Dat betekent dat we een bedrag 

van €300,- op onze buurtrekening gestort hebben gekregen. 

Dit is geweldig aangezien er steeds meer verenigingen zich 

aansluiten. 



Bedankt buurtbewoners voor Uw stem. Een mooi extraatje voor onze 

buurtkas. 

 

 

De Barbecue: 22 september 
 

Ook 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. Dit is een goed teken. De barbecue leverde veel 

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

 

 

55+ uitstapje: 26 september 

 

 

Er waren dit jaar 56 opgaves dus een grote bus vol. 

Om 12.45 uur vertrokken we vanuit de Ninnesweg rechtstreeks naar 

Langenboom. Hier arriveerden we rond 14.00 uur bij het museum voor 

Nostalgie & Techniek, de verzamelingen van Wim van Schayik. 

Hier bevindt zich een unieke collectie van antieke gereedschappen, 

huishoudelijke gebruiksvoorwerpen,tractoren en stationaire motoren. 

We begonnen met koffie of thee en daarna kregen we een 

rondleiding onder begeleiding van een paar gidsen door het museum 

van ong. 2 uur. Tekort om alles te kunnen bewonderen. Na afloop kon 

iedereen vragen stellen aan Wim van Schayik onder het genot van een 

paar drankjes. Hierna stond de bus ons al op te wachten en gingen we 

richting Sevenum waar we konden genieten van een heerlijk diner bij  

De Wingerd. Voldaan gingen we na afloop richting Panningen waar we 

rond 20.00 uur arriveerden. 

Het was een zeer geslaagd uitje. 

 

Kledinginzameling: 12 oktober 



 

Ook dit jaar is er weer veel kleding opgehaald in onze buurt n.l. 1815 

kg. Dit levert een bedrag op van € 326,70 voor onze buurtkas. 

Ondanks dat de gemeente nou iedere maand de kleding ophaalt 

vragen wij of u deze voor onze buurt wil bewaren. Wilt u de kleding 

toch eerder kwijt, neem dan even contact op met Wim Janssen Tel. 

3076052 

 

 

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 op de 

Vosberg en samen vertrokken we richting Maasbree. 

 

Nadat alle deelnemers passende schoenen hadden gevonden kon er 

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

regelden 

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: 8 november 

 

 Op vrijdagmiddag mochten de buurtbewoners hout aanleveren en 

groeide de troshoop 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 niet zo 

geweldig maar het was droog. 

De kinderen hadden weer mooie lampions gemaakt en iedereen liet 

zich de wafels,chocomel, ranja of koffie smaken. 

Rond de klok van 20.00 uur begon het te regenen, dus gingen de 

meeste buurtgenoten huiswaarts. Jammer van het weer maar 

iedereen had toch een korte tijd kunnen genieten. 

 

 
 

 

 

Sinterklaas: 23 november 

 

Ook 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Kerstattentie: december 

  



Kaart van de buurt voor alle buurtgenoten. 

 

Financieel verslag 2013 
 

Door Ellen 

 

 
 

 

 

 

Activiteitenkalender 2014 
 

 

 

14 Februari  Snertwandeling 

3 Maart   Carnaval , deelname optocht  

17 April   Jaarvergadering 

19 April   Paaseieren zoeken  

22 Juni   Wandeling met brunch    

21 September  Barbecue 

September  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.  

 

 

Verhoging contributie: 

 

Met ingang van volgend jaar 2015, hebben we besloten om de 

contributie te verhogen. Dit is vorig jaar al eens ter sprake geweest. 

D.w.z. voor gezinnen van €15,- naar €20,- en voor alleenstaanden van 

€7.50 naar €10,-. De laatste verhoging was 10 jaar geleden en ons 

saldo laat weten dat dit nodig is. Als deze verhoging weer volstaat de 

komende 10 jaar zijn we heel tevreden. 

 

 

 

Overleden in onze buurt dit jaar: 

 

Dhr.v.Eijck  Ninnesweg 113  ???? 



Mevr. Bos-Gommans Ninnesweg 96  23 Augustus 

 

 

 

 

 

 

Geboorten: 

 

Huub Lennaerts  Ninnesweg 95  22 Juni 

Leevano v.  Melick Vosberg 11   25 December 

 
 

 

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   Tel. 3076052 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Bestuur per april 2014 

 

Voorzitter:  

El Naus      Tel. 3075732                            

 

Secretariaat :  

Wim Janssen    Tel. 3076052   

 

Penningmeester:  

Monique de Bruijn   Tel. ???    

      

               

 

Bestuursleden: 

Jacq Stemkens    Tel. 3073679     

Louis Steeghs    Tel. 3075494 

Mireille Hoenjet    Tel. 06-48178702 

Joyce  Berkers    Tel.  

Herm Neessen    Tel. 3075671 

Angeline Steijvers   Tel. 3074632 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


