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Samenstelling bestuur  
 

Voorzitter 
El Naus     tel. 3075732 

 

Secretariaat 
Wim Janssen    tel. 3076052 

 

Penningmeester 
Ellen Gommans   tel 3079129 

 

Bestuursleden 
Jacq Stemkens   tel. 3073679 

Louis Steeghs    tel. 3075494 

Luciënne Jacobs   tel. 0620849071 

Sanja Leenen   tel. 3074663 

Angeline Steyvers  tel. 3074632 

Herm Neesen   tel. 3075671 
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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 
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 Voorwoord 
 

 

Panningen maart 2009 

 

Hallo Buurtgenoten 

 

Het jaar is alweer volop bezig. 

De lente is in aantocht en iedereen krijgt weer zin in het buitenleven. 

Voor ons is het altijd weer de vraag, wat gaan we dit jaar 

organiseren? 

De praktijk wijst uit dat de meeste bestaande activiteiten goed zijn. 

Is dit niet zo, of er is te weinig interesse, hoe kan het dan anders of 

beter. 

De agenda van de meeste mensen is overvol, dus meer activiteiten 

hoeft niet. 

Wel vinden we het belangrijk dat de mensen in een buurt contact met 

elkaar hebben. 

Het gezegde, beter een goede buur dan een verre vriend is zeker 

toepasselijk. 

Veel mensen in onze buurt zijn toch van het wel en wee van elkaar op 

de hoogte en dit is ook belangrijk in deze hectische tijden van alleen 

maar druk! Druk! 

Sinds ik zelf in het bestuur zit besef ik heel goed dat het niet alleen 

leuk is om iets te organiseren, maar ook om te zien dat mensen het 

naar hun zin hebben. 

Daarom hopen we ook komend jaar op een goede opkomst bij de 

activiteiten. 

Als je daarna hoort, het was gezellig, dan is er toch weer iets 

bereikt. 

Voor iedereen dan ook weer een gezellig “Nobisjaar” en laat jullie 

allemaal eens zien bij een voor jezelf passende activiteit. 

 

Groetjes, 

El Naus 
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Jaarverslag activiteiten 2008 

Carnaval: 3 februari  

Ook dit jaar is weer besloten om een carnavalsmiddag te houden 

samen met buurt Everlo. Dit jaar vond hij plaats op dinsdagmiddag, 

evenals vorig jaar bij café Pierke. 

Ook was er weer een verkiezing van een gezamenlijke jeugdprins. En 

de eer viel te beurt aan Dries Lormans uit buurt Everlo. 

Na een polonaise met de prins en zijn gevolg werden we ook nog 

vereerd met een bezoek van onze grote Kepèlse prins. 

Dit was een goed bezocht en geslaagd evenement en zeker voor 

volgend jaar voor herhaling vatbaar. 
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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: 

Mevr.Trees van Eijk-Vervoort  Ninnesweg 113  15 Maart 

Dhr. Toon Steijvers    Vosberg 13a  14 Sept. 

 

 

Geboorten: 

Pien Smets     Ninnesweg 20  29 Apr. 

Rico v.Melick     Vosberg 11   26 Nov. 

Jelle Kurvers     Koninginnelaan 18 15 Nov. 

 

 
 

 

Feesten: 
 

Heeft U iets te vieren? Laat het ons dan even 

weten, zodat wij aan u kunnen denken. 
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Activiteitenkalender 2009 

 

24 februari Carnaval met Everlo  

6   maart  Snertwandeling 

27 maart   Jaarvergadering 

11  april  Paaseieren zoeken  

24 mei  Wandeling met brunch    

Sept.   Barbecue 

Sept.   Uitstapje 55+ 

Oktober  Jeugdactiviteit  

Oktober  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. 
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Snertwandeling: 29 februari 
 

De wandeling deed dit jaar zijn naam eer aan, want het was 

snertweer. Regen, hagel, wind, we hebben het allemaal mogen 

meemaken onderweg. Ondanks het slechte weer was er een goede 

opkomst nl. ongeveer 60 deelnemers. 

De start- en eindlocatie waren dit jaar bij Beringerzand. Er werd 

begonnen met koffie en vlaai en daarna kon men starten. Heel wat 

paraplu’s hebben deze tocht niet doorstaan. Na een flinke wandeling 

hadden we een tussenstop bij de fam. Neessen met een hapje en een 

drankje. Heel gezellig en menigeen bleef wat langer plakken. 

(Oorzaak kan ook de slechte weersomstandigheden zijn geweest). 

Daarna was er snert bij Beringerzand en was het nog gezellig tot in 

de late uurtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaseieren zoeken: 22 maart 
 

Ook met Pasen waren de weergoden ons niet goed gezind. De 

paashaas besloot daarom om de kinderen thuis te verrassen en 

iedereen mocht met de paashaas op de foto. Dit was anders, maar 

daarom niet minder leuk. Ieder kind kreeg naderhand zijn foto aan 

huis bezorgd. 
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Knutselen 
 

Aangezien er de laatste keren weinig animo voor het knutselen was, 

gaat dit tot nader tijdstip niet door. 

 
 
 
 
Kerstattentie: december 
  

Kaart van de buurt voor alle buurtgenoten. 
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De Barbecue: 7 september 

Dit jaar vond de barbecue voor het eerst plaats op zondagmiddag in 

manege De Vosberg. Er was gezorgd voor 2 leuke springkussens en er 

waren ook div. spellen aanwezig. Ook konden de kinderen zich laten 

schminken. 

De volwassen konden hun vlees lekker bakken op de barbecue met een 

lekker pilsje of wijntje erbij en gezellig buurten. Voor iedereen was 

er voldoende. 

Er wordt bekeken of de verplaatsing van zaterdagavond naar 

zondagmiddag goed bevallen is. 

 

Uitstapje 55+: 25 september 
 

De extra grote bus was ook dit jaar weer nodig. Er hadden zich 60 

personen opgegeven. 

De bestemming dit jaar was een rondleiding in het 

Gouvernementgebouw in Maastricht. 3 gidsen leidden ons rond en 

vertelden van alles over het gebouw en wat er zoal plaatsvond. 

Daarna was er koffie met vlaai. Hierna was er nog genoeg tijd over 

voor een wandeling door Maastricht of voor een terrasje. Hier werd 

door velen gretig gebruik van gemaakt, aangezien het weer 

schitterend was. 

Daarna werden we door de chauffeur naar zaal Puts in Maasbracht 

gereden waar we werden verrast met een geweldig diner. Toen ging 

het weer richting Panningen waar we rond 20.30 uur aankwamen. 

Het was weer een zeer geslaagd en gezellig uitstapje. 
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Kledinginzameling: 25 oktober 
 

Dit jaar is er heel veel kleding opgehaald in onze buurt namelijk 2625 

Kg. Dit levert een bedrag op van € 656,25 voor onze buurtkas. Dit is 

een recordbedrag! 

Buurtgenoten allemaal bedankt voor het verzamelen. 

 

St Maarten: 8 november 
 

De troshoop werd ook dit jaar ontstoken aan de Slinkstraat. 

Iedereen kon evenals de voorgaande jaren op eigen gelegenheid gaan. 

Ook konden de buurtgenoten zelf snoeihout aanleveren. Hier werd 

ook weer volop gebruik van gemaakt. Al met al hadden we een 

geweldige troshoop en de aanwezige jeugd (maar ook de volwassenen) 

hebben weer volop genoten. De kinderen werden allemaal getrakteerd 

op een snoepzak. Bij de troshoop waren zelfgebakken wafels met 

slagroom en warme chocomel. 

Het was dit jaar vergeleken met vorig jaar prachtig Sint Maarten 

weer. 
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Sinterklaas: 29 november 
 

De Sint en zijn Pieten hebben de kinderen van 0 jaar t/m groep vier 

dit jaar weer bezocht bij Café Pierke. 

De Sint had dit keer zijn Bakpiet meegenomen. Hij kwam met iets 

nieuws nl. gekleurde pepernoten. De Sint was niet erg enthousiast en 

de kinderen vonden het ook niet kunnen. Dus volgend jaar geen 

gekleurde pepernoten meer. Alvorens de kinderen hun cadeautjes 

mochten uitpakken, werden er nog een paar dansjes met de Pieten 

gedaan. Al met al een gezellige boel.  

De cadeautjes vielen geweldig in de smaak en de Sint en zijn Pieten 

beloofden volgend jaar weer terug te komen. 

 

 

 

Jeugdactiviteit: 22 december 
 

Op maandag 22 december vertrokken we vanaf de “Nobis” met een 

20-tal kinderen om er bij Bowlingcentrum Niëns te Maasbree een 

gezellige middag van te maken. De kinderen werden verdeeld in 2 

groepen om zo de strijd aan te gaan met de kegels . Met de hekjes 

langs de banen omhoog lukte het bijna alle kinderen om een strike of 

spare te gooien. Als afsluiting waren er frietjes met een snack. De 

kinderen vonden het een geslaagde middag. 

 


