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Dit Krentje is mogelijk gemaakt door:
Kernoverleg Veur Óffebek
Postbus 4619
5953 ZG REUVER
14e Jaargang
Oktober 2021
Oplage 2500 stuks

e-mail: krentje@veuroffebek.nl
e-mail: info@veuroffebek.nl
internet: www.veuroffebek.nl
volg ons op facebook:
stichting “kernoverleg veur óffebek”

Stand van zaken:
“Toekomstbestendig centrum van Offenbeek”
Onderstaand ontwerp is op 25 september tijdens de burendag enthousiast
ontvangen door de buurtbewoners van de Offenbekermarkt. Het plan is om dit
eerste deel van het totale plan dit jaar te realiseren. Enkele details ontbreken
nog en zullen worden meegenomen in het vervolgtraject.
Voor meer informatie:
neem contact op met Marie-Jose.Korsten@beesel.nl of met info@veuroffebek.nl
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Special:

Burendag in Óffebek
Op 25 september 2021 vierden maar liefst 9 buurten
in Óffebek Burendag. Burgemeester Bob Vostermans,
wethouder Bram Jacobs en voorzitter van Kernoverleg
Veur Óffebek Rob Jetten gingen, op de fiets, bij alle buurten
een kijkje nemen.
We trapten de dag af op de Offenbekermarkt. Hier zaten de
buren gezellig aan de koffie met vlaai, terwijl de kinderen
zich vermaakten met een levensgroot tafelvoetbalspel. Ons
gezelschap werd warm onthaald en het eerste stuk vlaai ging
er goed in. Het gesprek ging onder andere over de plannen
voor de Offenbekermarkt; over enkele weken gaat de schop
in de grond. Er wordt uitgekeken naar het vernieuwde park,
waar veel aandacht zal zijn voor ontmoeten, bewegen, de
historie van Offenbeek en waar mooie speeltoestellen vermaak
voor de kinderen gaan bieden. Op de Offenbekermarkt gaat
de gezelligheid door, wij gaan verder naar de volgende buurt.
Op de Beukelstraat staan lange tafels waar iedereen gezellig
zit te kletsen. Natuurlijk onder het genot van koffie en lekker
gebak. Er wordt een quiz gespeeld, waarmee de Reuverse
kennis van de buren wordt getest. Wij zijn op tijd voor de uitslag,
en voorzitter Rob helpt graag mee bij het bekendmaken van de
juiste antwoorden op de leuke vragen. De Joekskepél arriveert
en verhoogt de sfeer met een gezellig muziekje. En dan breekt
ook nog het zonnetje door, dat maakt het feest compleet.
Op naar de Offenbeckerhof. Onderweg vertelt Bram Jacobs
dat hij al vaker de buurtfeesten heeft bezocht. Voorheen
waren het losse feesten. Nu coördineert werkgroep Burendag
van Kernoverleg Veur Óffebek de buurtfeesten en sponsort
de buurten middels een financiële bijdrage. Ook zorgt het
Kernoverleg ervoor dat iedereen kan genieten van een ijsje
van Jo’s IJssalon. Bram Jacobs vindt het een mooie oplossing
dat het kernoverleg ondersteunt en de buurten zelf hun eigen
invulling aan de dag geven.
Ook bij de Offenbeckerhof is het gezellig druk. Er staat een
springkussen voor de kinderen en alle buren kunnen, onder
begeleiding, een pot met viooltjes vullen. Zo is iedereen gezellig
bezig en alle tuinen worden nog even opgefleurd. Het Carillon
komt langs en iedereen geniet van de muziek.
Onze volgende stop is de Kale Plak. Hier heerst een gezellige
drukte. Er zijn veel spellen voor de kinderen (denk aan sjoelen,
spijkerpoepen en een springkussen) en de volwassenen
genieten van het zonnetje. Een grote tafel staat vol met gebak,
gebakken door een aantal mensen uit de buurt. Het ziet er
heerlijk uit! Leuke verrassing hier is de fototentoonstelling, die
ons mee terug de tijd in neemt, naar de start van de bouw van
deze wijk. Aan de hand van de foto’s wordt getoond hoe de wijk
zich ontwikkeld heeft, erg leuk om te zien!
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Wij gaan door naar de Lavendelheide. Hier vinden we Jo’s
IJssalon nog. De buurt heeft zelf een popcornmachine en
een suikerspinmachine geregeld. Lekker, en niet alleen
voor de kinderen… Ook hier wordt er druk gespeeld op het
springkussen en vermaken de kinderen zich met diverse oudHollandse spelletjes.
Onze burgemeester geniet duidelijk van deze dag. Hij vertelt
hoe mooi hij het vindt om te zien hoe iedere buurt de dag op
geheel eigen wijze invult. Dat het Kernoverleg de Burendag
coördineert vindt hij een goede zaak, hij hoort ook van
de mensen dat ze dit prettig vinden en waarderen. Bob is
voorstander van de mensen zoveel mogelijk zelf laten regelen,
zonder betutteling en bemoeienis vanuit de overheid. Deze
invulling van Burendag is daar een goed voorbeeld van.
Vanuit de Lavendelheide gaan we door naar de Lindenlaan.
Hier is het feest klein maar fijn. In de achtertuin van een van
de bewoners van de straat worden we gastvrij onthaald en
schuiven we aan. We eten een heerlijk stuk gebak, terwijl we
kletsen met de buurtbewoners en de kinderen spelen.
Het is overal zo gezellig, dat er niks terecht komt van onze
planning, we lopen inmiddels al een uur uit. Dus we gaan
verder naar de volgende buurt, want we willen alle buurten
kunnen bezoeken.
Bij Snavelbies is het feest aan de gang in de speeltuin. Een
perfecte plek, zo centraal in de straat. De onderlinge gezelligheid
en verbinding spat er vanaf, dit moet wel een hele leuke buurt
zijn om in te wonen. Het zonnetje schijnt, het is gezellig en wij
drinken een lekker biertje met de buurtbewoners mee. Proost!
Onze dag gaat verder op de Sint Annastraat deel 1. Zij mochten
gebruik maken van het Anker, iedereen stond op het veld te
genieten van de zon en de live muziek. Hier was een microfoon
aanwezig, en de burgemeester werd uitgenodigd om hiervan
gebruik te maken. Na de belofte dat we volgend jaar deze buurt
als laatste aandoen, zodat Bob een biertje mee kan drinken, is
het helaas alweer tijd om verder te gaan.
De Sint Annastraat deel 2 heeft ook een fijne locatie voor het
buurtfeest. Ruimte genoeg in de speeltuin. Aan lange tafels
zit iedereen bij te komen van de middagactiviteit. Ze hebben
levend Monopoly gedaan, en zijn hiervoor de hele wijk
doorgewandeld. Een groot succes was het. Nu geniet iedereen
van de zon en de muziek. Hier zijn zelfs enkele mensen uit
het Noorden aanwezig, ze waren op familiebezoek en hebben
mooi kennis kunnen maken met de Offenbeekse gezelligheid.
Cafetaria Keuben komt friet en snacks brengen, voor ons het
sein om deze dag af te sluiten. Maar alle buurten hebben de
gezelligheid ongetwijfeld nog een aantal uurtjes voortgezet.

Wij hebben ontzettend genoten deze dag. Overal werden we
vriendelijk onthaald, in alle buurten heerste saamhorigheid en
was een leuke dag georganiseerd. Dit jaar waren het 9 buurten,
we hopen er volgend jaar 12 te mogen bezoeken!
Nog een persoonlijke noot van Rob Jetten (vz Kernoverleg
Veur Óffebek): het is een van de meest fijne dagen van het jaar
om alle buurten te mogen bezoeken en hartelijk ontvangen te
worden. Het is prettig om direct persoonlijk contact te hebben
en een praatje te kunnen maken wat er speelt en leeft in de
buurten. Dit jaar was het overal uitermate gezellig zo divers
georganiseerd, wat het een unieke belevenis maakte voor
iedere buurt alsmede Bob, Bram, Anneloes en mijzelf. Hartelijk
dank hiervoor !
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Offenbekermarkt
Onze buurt deed dit jaar voor de
eerste keer mee aan de burendag.
Er was een vrije inloop met koffie en vlaai en we hebben verschillende activiteiten gedaan zoals
levend tafelvoetbal en het schoonmaken van ons park. Tevens was er een presentatie over de
herinrichting van de Offenbekermarkt.

Beukelstraat/Panneoven

Wat een prachtige dag, mooi weer en gezellige buren.
Het opbouwen liep gesmeerd met medewerking van een aantal buren.
Er werd gestart met soep, stokbroodje en een belegd broodje.
We kregen bezoek van het Carillon, de burgemeester, Rob Jetten, Bram Jacobs en Anneloes van
Rensen. Daarna mochten we genieten van een heerlijk ijsje van Jo’s en werd er gestart met een Quiz,
deze gaf aanleiding tot veel discussies en soms werd er stiekem de telefoon geraadpleegd.
De joekskapel “Ut Kump Waal” kwam enthousiast enkele nummers spelen waarvan iedereen heeft
genoten. Daarna gezellig nakletsen met koffie en gebak.
De sluitingstijd werd ver overschreden, kortom het was een TOP burendag!
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Burgemeester Ritzerlaan/
Offenbeckerhof
Gisteren, zaterdag 25 september hebben wij een super gezellige burendag gehad op
Burgemeester Ritzerlaan samen met Offenbeckerhof.
We begonnen met koffie en vlaai, daarna een heerlijk ijsje van Jo’s ijssalon. Muzikaal
werd onze middag opgevrolijkt door het Carillon en joekskapel de Gresbuus.
Als activiteit waren wij creatief met bloemen en voor de kinderen was er een mooi
springkussen en van alles te spelen.
Om het feest compleet te maken hadden wij nog visite van Politie Limburg Noord,
waarbij de kinderen in de auto mochten zitten en sirenes en zwaailichten konden
testen;-) Als afsluiter kwam er nog een frietwagen waarvan iedereen enorm genoten
heeft. Alles bij elkaar een geslaagde dag met veel ontmoeting en gezelligheid.

Weer de gezelligheid van de burendag ervaren?
Kom ook gezellig naar de Kerstmarkt in Offenbeek!
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De Kale Plak
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste nieuwbouwwoningen verschenen
in onze buurt, waardoor deze gaandeweg veranderde van een bijna volledige
naar een bij lange na niet meer “Kale” Plak. Ons Burendag organisatieteam dacht daarom dat het leuk
zou zijn om op deze burendag samen met buurtgenoten herinneringen op te halen aan de afgelopen
25 jaar. Het resultaat was een openlucht expositie van foto’s en materialen die de veranderingen en
activiteiten van de afgelopen jaren in beeld brachten. Mooi om te zien hoe bewoners van het eerste
uur en nieuwere bewoners hier samen naar keken en er op die manier leuke gesprekken op gang
kwamen.
Verder was er de hele middag een vrije inloop met koffie, thee, ranja en lekker ovenvers gebak van
de bakgroep van de Kale Plak. Voor de inkoop van de ingrediënten werd dankbaar gebruik gemaakt
van de speciale kortingsregeling van Jan Linders. De kinderen konden zich heerlijk uitleven op de
mini-stormbaan en het spellencircuit. Jong en oud deed enthousiast en super geconcentreerd mee
met de buurtbingo. Wie creatief bezig wilde zijn, kon terecht in het teken- en kleurhoekje of zich (laten)
versieren met glittertattoos.
Jo’s ijssalon zorgde in samenwerking met Kernoverleg Veur Óffebek voor een welkome traktatie op
deze zonovergoten dag. Joekskapel Ut Kump Waal verhoogde de gezellige sfeer met haar muzikale
inbreng. Het carillon van Offenbeek kwam langs, speelde verzoeknummers en de aspirant-beiaardiers
konden hun talenten laten horen door het carillon via een keyboard te bespelen.
Burgemeester Bob Vostermans, wethouder Bram Jacobs en voorzitter Rob Jetten van Kernoverleg
Veur Óffebek kwamen op bezoek en genoten mee van de vrolijke stemming en de saamhorigheid.
Aan het einde van de middag werd alles met vereende krachten opgeruimd en werden er al meteen
plannen gesmeed voor de Burendag van volgend jaar!
Zie ook: https://youtu.be/abfoxqQoy0A
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Lavendelheide
Zaterdag 25 September wordt er al vroeg de straat afgesloten. Er hangen al vlaggen en ballonnen.
Iedereen weet dat er EINDELIJK weer wat staat te gebeuren.
Langzaamaan komen er buurtbewoners naar buiten om te kijken of ze ergens mee kunnen helpen.
De tenten worden opgebouwd, er zijn genoeg stoelen en tafels voor iedereen.
Ook het luchtkussen wordt opgeblazen zodat de kids al lekker kunnen springen.
Eén en al samenhorigheid, geweldig!
Het programma start officieel om 13 uur.
De buurt druppelt langzaam de tent in. Er is koffie/thee met vlaai. En er wordt al gezellig gekletst.
Wanneer bijna iedereen aanwezig is, beginnen we met spellen voor jong en oud. Er wordt flink
gestreden, want er zijn leuke prijzen te winnen.
Ondertussen kan men genieten van verse popcorn en suikerspin én natuurlijk komt Jo’s ijssalon
voor een heerlijk ijsje zorgen. Ook de burgemeester komt door de straat om mee te genieten van de
gezelligheid.
Rond 17 uur wordt de bbq aangestoken. Jong en oud geniet van een heerlijke maaltijd, onder het
genot van de muziek van Joekskapel de Gresbuus die ook een hapje mee-eten. Er wordt zelfs nog de
polonaise gelopen en verschillende kinderen halen thuis hun muziekinstrumentje om mee te spelen.
Rond de klok van 20 uur is het officiële programma afgelopen, maar door het goede weer blijft men
nog gezellig na borrelen. Het was een zeer geslaagde dag bij ons op de Lavendelheide.
Bedankt aan iedereen die zijn steentje hieraan heeft bijgedragen, op welke manier dan ook!!
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Lindenlaan
Zaterdag 25 september was het weer tijd voor de altijd zeer gezellige burendag
op de Lindenlaan. De organisatie had dit jaar gekozen voor een iets kleinere
maar zeker zo gezellige opzet. Na de opbouw van de tent werden de kannen koffie en ranja gevuld
en was er zelfgemaakt gebak om erbij te nemen. Voor de kinderen waren er kleurplaten en stoepkrijt.
Daarna trakteerde Jo’s ijssalon de kleine en grote kinderen op een ijsje. Ook het Carillon kwam ons
voorzien van zijn klanken waarbij de kinderen op het keyboard hun klanken ten gehore brachten. Later
in de middag schoof de Burgemeester met Kernoverleg Veur Óffebek aan voor een kop koffie en een
gezellig, laagdrempelig gesprek kwam op gang. Om 18 uur werd de inwendige mens nog voorzien
van een BBQ met salades en stokbrood waarna we om 19.30 uur de avond afsloten. Door sommige
buurtgenoten werd er nog gezellig na geborreld.

Het bestuur van Kernoverleg Veur Óffebek is bijna op volle sterkte.

ING
K
R
E
T
S
R
VE
GEZOCHT

Wij zoeken nog een ENTHOUSIAST IEMAND
die ons kan versterken op het vlak van informatie en communicatie. Hieronder
vallen 3 onderwerpen, waarbij het voornamelijk gaat om zaken te coördineren,
wat van thuis uit gedaan kan worden op momenten dat het je zelf het beste
schikt;
1. ‘t Krentje: 	3 a 4 keer per jaar geven wij een papieren Krentje uit
(input, opmaak en bezorging zijn al geregeld, iemand
moet dit coördineren)
2. Website:	ook hier gaat het om coördinatie,
er is al een website beheerder.
3. Facebook: ook hier gaat het om coördinatie
Het is een leuke en afwisselende klus, waarbij de tijd veelal zelf in te delen is
vanuit thuis. Geïnteresseerd en/of enthousiast? Laat wat van je horen via
voorzitter@veuroffebek.nl of info@veuroffebek.nl.
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Snavelbies
Na jaren van regen en wind was het dit jaar prachtig zonnig weer tijdens de Burendag. De stralend
blauwe hemel paste precies in het thema van dit jaar: “de zonveilige speeltuin”. Met behulp van het
Oranje Fonds is de speeltuin, ook dit jaar weer, verder verbeterd door een zonnescherm te installeren
boven de picknicktafel. Dit had letterlijk wel wat voeten in de aarde, waarbij elke paal driemaal
verplaatst werd om het doek goed te kunnen spannen. Maar zaterdagmiddag was alles gereed.
De speeltuin was mooi versierd met vlaggetjes en lampionnen, koffie stond warm en de vlaai was
aangesneden. Iedereen genoot hiervan in hun eigen klapstoel en tafeltje. Plots werden de gesprekken
onderbroken, doordat de Joekskapel De Gresbuus bezitnam van de speeltuin en na een natje de
“schwung” in de speeltuin bracht met o.a. de hit “Zwemmen in Bacardi Limon”. Jo’s ijssalon verhoogde
verder de stemming door lekkere ijsjes uit te delen aan jong en oud. Nadat de rust weer enigszins
terug was gekeerd, werden de burgemeester en voorzitter van Kernoverleg warm onthaald met een
koud biertje door alle buren van de Snavelbies en bleven ze nog lang plakken. Vanwege het mooie
weer bleef iedereen in de speeltuin zitten en werd er spontaan besloten friet te regelen. De zeer
geslaagde Burendag werd afgesloten met een openlucht bioscoop waar met spanning gekeken werd
naar een mooie Disneyfilm onder een warme deken. Het bleef nog lang onrustig in de speeltuin…..

Volgend jaar ook
burendag vieren?
Noteer dit alvast in je
agenda of kalender:
zaterdag 24 september 2022!

Ook nieuwsbrief ontvangen via email?
Wist je al dat wij gemiddeld één keer per maand een
email-nieuwsbrief versturen?
Via deze nieuwsbrief informeren wij je over alle
nieuwtjes, evenementen en
ontwikkelingen in Offenbeek.
We houden je graag op de
hoogte, meld jij je aan?
Aanmelden kan via de
QR-code of ga naar
https://veuroffebek.nl/contact
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St. Annastraat / Dr. Nolensstraat
1e deel
Zaterdag 25 september! Voor een aantal mensen in de buurt stond deze
dag al lang rood omcirkeld in de agenda. In april zijn we als organisatie al
voor het eerst bij elkaar gekomen om een programma op te stellen. Zeker
met COVID-19 was het toen nog spannend óf het überhaupt door kon gaan.
Het weer was werkelijk fantastisch! Rond 14u stond er koffie en vlaai klaar.
Alle buurtgenoten waren, middels een vrije inloop, uitgenodigd bij het Anker.
Ook dit jaar hebben we van deze prachtige locatie gebruik gemaakt. Het
springkussen en het nodige speelgoed lag al klaar voor de kinderen. Met
Marc als quizmaster was het al gauw tijd voor de Bingo. De prijzen waren
door verschillende bedrijven uit Offenbeek en Reuver gesponsord. Dank
hiervoor aan alle sponsoren! De prijzenpot was zó gigantisch dat zo’n
beetje iedereen met één prijs naar huis is gegaan.
Na de Bingo konden we het Carillon bewonderen en een ijsje van Jo’s
verorberen. Ook onze burgemeester kwam op bezoek. Wat een leuke,
betrokken burgemeester hebben we toch! De leukste dingen ontstaan
echter spontaan. Bedankt Vicky voor het leuke optreden!
Het avondprogramma startte rond 18u met een frietwagen waar onbeperkt
friet en snacks genuttigd konden worden. Na de frietjes was het tijd voor
een kennisquiz. De Annocup (wisselbeker van onze buurt) staat al trots
op de vensterbank bij onze winnaar Chris. Inmiddels was het kampvuur
ontstoken en konden we, onder het genot van een drankje en wat muziek,
de burendag afsluiten. Dat er later op de avond nog meer buren hebben
opgetreden zullen we maar uit het verslag weglaten.
Als laatste een bedankje aan René Janssen voor het vele werk dat hij in
de organisatie heeft gestoken. Des te zuurder dat hij met zijn gezin niet
aanwezig kon zijn door ziekte.
Op naar de burendag 2022!!
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St. Annastraat

2e deel

Dit jaar hebben 18 huishoudens deelgenomen aan de burendag van de Sint Annastraat. Na een
gezellig samenkomen in de speeltuin, waar de koffie en thee met vlaai en cake klaarstonden, zijn er
5 groepen gemaakt. Deze groepen gingen op pad in onze eigen buurt om een levend monopoly spel
te spelen. Er zijn aardig wat meters afgelegd, door jong én oud. Doel van het spel was om zoveel
mogelijk straten en bedrijven te kunnen kopen, vergelijkbaar met het bordspel monopoly. Na 1,5 uur
strijden kwam groep 5 als winnaar uit de bus. Na afloop van het spel kon iedereen genieten van een
lekker ijsje van Jo’s ijssalon. Rond de klok van 18.00 uur hebben we samen gezellig frietjes gegeten.
We hebben de avond afgesloten met een muzikaal bezoek van Joekskapel ‘De Gresbuus’. We mogen
terugkijken op een heel geslaagde dag met fantastisch weer!
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Kerstmarkt
Offenbeek 2021
Kernoverleg Veur Óffebek zoekt

vrijwilligers!

Op beide dagen:
- Marktkramen met kerstsfeergerelateerde producten
(bemand door ondernemers, particulieren, verenigingen of
plaatselijke organisaties)
- Optredens van muziek- en zanggroepen
- Gratis schaatsbaan
- Gratis entree
Zaterdag
11 decemb
- Gezellige horeca
e
en zondag r
- Mogelijkheid bezichtiging kerststal Barbarakapel
12 decemb
er
Op zondag bezoek van de kerstman!
Wil je als vrijwilliger meehelpen met bijvoorbeeld
opbouwen, afbreken, versieren of toezicht bij
schaatsbaan? Elk uurtje hulp is welkom!
Voor aanmelden of meer informatie:
vrijwilligersveuroffebek@gmail.com of
app/sms/bel naar 06-27141697 of via deze QR code
Locatie
Centrumplein Offenbeek, gemeente Beesel
(voormalig kerkplein en omgeving)

Organisatie: Werkgroep Kerstmarkt van
Kernoverleg Veur Óffebek
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