
   Reünie-comité Familie Hannen
     

   Limburg, augustus 2019 

 
 

 
Geacht familielid, 
 
Wanneer komt er weer eens een Hannen-reünie?  
 

Met gepaste trots nodigen wij u thans uit voor een volgende Hannen-reünie. 
 
Het familietreffen vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2019 op twee locaties: 
 
Vanaf 14.00 uur in Nonke Buusjke in Schinveld, een openlucht museum, in de volksmond ook 
wel museumdorp genoemd. Hier kunt u bekijken hoe het leven en werken er uit zag rond 
1900. We worden ontvangen met koffie en ter plaatse gebakken vlaai. Onder leiding van een 
gids kunnen we aansluitend dit museumdorp bezichtigen. 
Zie de website http://www.nonkebuusjke.nl 
 
Als we hier uitgekeken, en deels uitverteld zijn, gaan we naar Waldeslust, een gelegenheid 
waar veel mensen uit de regio enthousiaste verhalen over weten te vertellen. 
Hier kunnen we rond 18 uur aanschuiven aan een goed verzorgd lopend buffet. 
 

We stellen u vanaf nu in de gelegenheid om u aan te melden voor deelname  
aan deze 6e Hannen-Reünie. 
 
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

 
14.00 Aankomst in Nonke Buusjke en verwelkoming door een van de comitéleden 

 Nadere – hernieuwde - kennismaking onder het genot van koffie of thee en vlaai 

14.20 Aanvang van de bezichtiging van het museumdorp 

15.30 Afsluiting in het museumdorp onder het genot van een drankje 

16.00 Vertrek richting Waldeslust, Akerstraat 26, Maria-Hoop 

16.30 Eigen invulling, gezellig bijkletsen, de omgeving verkennen, kortom: lekker doen 
waar je zin in hebt 

17.30 Koud en warm buffet 

20.00 Officiële sluiting, waarna de avond voor de liefhebbers informeel wordt voortgezet 

 
De kosten voor deelname bedragen voor volwassenen € 30,= en voor kinderen van 4 t/m 10 
jaar € 10,=. Kinderen tot 4 jaar mogen gratis aanschuiven.  
 
In deze kosten zijn inbegrepen: entree, rondleiding, koffie of thee met Limburgse vlaai bij 
aankomst in Nonke Buusjke; koud/warm buffet in café/dancing Waldeslust.  
De overige consumpties worden verstrekt tegen betaling van € 1,70 per stuk. 

http://www.nonkebuusjke.nl/


 
Aanmelding voor deelname aan deze dag kan uitsluitend door overmaking van het bedrag 

op rekening NL87 RABO 0130 9948 55 
ten name van J.J.G. Hannen onder vermelding van Hannen Reünie 2019. 

 
De ontvangst van dit bedrag door het comité geldt als bewijs van aanmelding. 

 

 
U maakt het de organisatoren gemakkelijk indien u bij de aanmelding tevens uw postcode, 
huisnummer en roepnamen van de deelnemer(s) wilt vermelden. Meerdere aanmeldingen 
op één naam zijn vanzelfsprekend mogelijk (bv. aanmelder met partner).  
 
De uiterste inschrijfdatum is bepaald op vrijdag 29 september 2019. 
 
Zoveel mogelijk gegevens omtrent deze 6e Hannen-Reünie zullen worden geplaatst op het 
internet www.hannenonline.nl. 
 
Waar vindt u Nonke Buusjke? Komend vanaf Koningsbosch rijdt u Schinveld binnen. Hier ziet 
u zodra u het dorp binnenrijdt aan uw rechterhand de eerste bewegwijzering met de 
aankondiging  Nonke Buusjke. U volgt verder de borden. Na een kilometer of 3 (deels over 
onverharde wegen) bereikt u het einddoel. Het gebruik van een navigatiesysteem is geen 
overbodige luxe. 

 
Waldeslust bereikt u als volgt: via de weg Koningsbosch / Echterbosch / Putbroek ziet u even 
voorbij Putbroek aan uw rechterhand aangegeven waar Waldeslust ligt. Na ca. 2 km. staat u 
daar voor de deur.   
 
Beleefd uitnodigend, 
 
Het Comité Hannen-reünie 
p/a Jac Hannen, Tergouwen 12, 6051 JE Maasbracht 
 
Het Comité Hannen-reünie bestaat uit de volgende leden: 
Truus Berden-Reijnders, Lies Schroeten-Hannen, Emmie Geraeds; 
 Jac, Math, Jac en Thijs, allen met de familienaam Hannen 
 
 

Bij de vorige Hannen-reünie hebben we meer dan 250 brieven de deur uitgedaan. We willen 
ons niet meer werk op de hals halen dan nodig is. De deelnemers aan de twee laatste 
reünies zullen we rechtstreeks benaderen. Wat niet wegneemt dat alle familieleden op 19 
oktober welkom zijn.  
 
Vandaar ons verzoek: heeft iemand in uw familie deze brief niet ontvangen omdat zij er in 
2009 of 2012 niet bij waren of omdat hun adresgegevens niet in ons adresbestand 
voorkomen: ook zij worden van harte uitgenodigd om deze dag met ons door te brengen. 
Wij verzoeken u dan ook hieraan uw medewerking te verlenen. Zeg het voort. De beste 
reclame is nog altijd de mond-tot-mondreclame. 

http://www.hannenonline.nl/

