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Maar daar krijg je dan ook een hoop 
voor terug: ‘n hoop gezelligheid  

binnen de groep 
 
Ook wordt er door de wat fanatiekere 
beoefenaar aan wedstrijden deel-
genomen en soms traint men voor 
een halve- of hele marathon en 
worden voor hen de trainingen 
aangepast, zonder dat anderen 
worden vergeten of daar last van 
hebben.  
De gezelligheid blijft de boventoon 

voeren. 
 
De vereniging organiseert in het voor- 
en najaar een eigen loop (ook voor 
niet-grensrunners) over 5 en 10 km, 
met daarnaast enkele korte jeugd-
lopen. Dit jaar is dat op zondag 18 
april en op zondag 17 oktober. Start 
en finish zijn bij het clublokaal aan De 
Grens.  

Ook participeren de Grensrunners bij 
de zwemloop op zaterdag 5 juni op en 
rond het zwembadcomplex Bösdael 
en neemt daar het loopgedeelte voor 
haar rekening. 
 
 Al met al een zeer gezellige, en 
indien dat zo uitkomt, ook een 
fanatieke groep sporters. 
Gelopen wordt op zondagmorgen, 
dinsdag-  en woensdagavond en ook 
nog op andere dagen in onderlinge 
afspraak.  
 
Mocht er intussen interesse zijn 
ontstaan, schroom dan niet om eens 
op een zondagochtend om 09.30 uur 
naar de grens te komen voor 
informatie of nog beter loop eens 
geheel vrijblijvend een paar keer mee.  
Een andere mogelijkheid voor 
informatie is onze mooie website; 
www.grensrunners.nl  
 
Graag tot ziens bij Lopersgroep de 
Grensrunners. 

Wethouder Heldens over vier 
jaar Kerngericht Werken 
 
Tijdens de Kerstactie 2009 werd op 
de markt in Offenbeek de eerste 
uitgave van ‘OFFENBEEK, ut krentje 
veur idderein’ uitgegeven. Een 
kleurrijk, prima verzorg exemplaar, 
waarin bewoners in korte tijd lezen 
wat er in hun Offenbeker 
gemeenschap te doen is. Veel 
onderwerpen komen aan bod en de 
aandachtige lezer is direct 
geïnteresseerd. Ongetwijfeld kijken ze 
daarna uit naar de volgende uitgave.  

 
Een prima 
initiatief van 
het 
Kernoverleg 
Offenbeek, 
waarmee ik 
hun van 
harte 
feliciteer. 
Op deze 
manier 
verbindt het 
Kernoverleg 
de mensen 
in hun kern. 

Mensen blijven op de hoogte van 
gezamenlijke inspanningen van het 
Kernoverleg.  

In 2006 zijn drie Kernoverleggen 
opgericht. Deze zijn nu vier jaar bezig 
ten behoeve van het welbevinden en 
de leefbaarheid van en voor de 
mensen in de kernen van de 
gemeente Beesel.  Op veel manieren 
zetten deze actieve bewoners zich in.  
 
Inmiddels zijn ze voor de gemeente 
een niet te missen schakel tussen 
gemeentebestuur en burgers. Wij 
maken graag gebruik van de ziens-
wijze en gedachten van de 
Kernoverleggen en vinden het 
belangrijk dat hun mening in de 
besluitvorming wordt meegenomen. 
De Kernoverleggen weten wat er leeft 
en waar knelpunten zitten. Samen 
zoeken we naar oplossingen. 
 
Enkele voorbeelden in Offenbeek zijn: 
het speeltuintje aan de Houtlager-
straat, de renovatie van de Industrie-
straat en een hondenpoepproject. 
Binnenkort 
start de 
gemeente 
samen met het 
Kernoverleg 
Offenbeek en 
WoonGoed 2-
Duizend een 
project in de 
buurt 
Heyencamp. 
Hierover leest 
u verderop 
meer.  
 
Ik wil de mensen van het Kernoverleg 
hartelijk danken voor hun inzet de 
afgelopen vier jaar en vind dat zij trots 
mogen zijn op de behaalde resultaten. 
Zelf kijk ik met voldoening terug op 
deze beginjaren van het Kerngericht 
Werken en de groei die de 
Kernoverleggen hebben 
doorgemaakt. Het Kernoverleg 
Offenbeek heeft haar plaats in de 
gemeenschap van de kern Offenbeek 
gewaarborgd.  
 
Dames en heren van het Kernoverleg 
Offenbeek veel succes en genoeg-
doening met jullie inspanningen. 
 
Frans Heldens 
Wethouder Kerngericht Werken 
 

GEZOCHT 
enthousiaste kandidaat 

 
Kernoverleg Offenbeek is op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Nu is het bestuur met acht 
personen, maar negen of tien 
bestuursleden heeft de voorkeur.
  

 Iedereen die structureel mee 
wil helpen om onze kern 
Offenbeek leefbaar en veilig 
te maken/houden; 

 iedereen die graag mee 
discussieert met onze 
partners; 

 iedereen die problemen als 
een uitdaging ziet; 

 iedereen die interesse heeft; 
 

info@kernoffenbeek.nl 
06 – 15.38.05.07 

 

Of kom langs bij één van onze 
activiteiten of vergaderingen. 
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Jong Nederland Reuver-
Offenbeek 

 
Als jeugdvereniging met ‘n kleine 200 
jeugdleden en zo’n 75 kaderleden en 
ons clubgebouw ’t Anker staan we 
midden in de Offenbeekse gemeen-
schap. Onze belangrijkste activiteiten 
zijn de groepsbijeenkomsten die voor 
iedere aparte leeftijdsgroep iedere 2 
weken plaatsvinden. Bij deze 
activiteiten spelen de 3 spelpijlers 
sport & spel, creativiteit en 
buitenleven een grote rol.  
 
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen lid 
worden. De groepen worden 
ingedeeld in miniorengroepen (5-6 
jaar), maxiorengroepen (7-9 jaar), 
juniorengroepen (10-12 jaar) en 
seniorengroepen (13-16 jaar). Vanaf 
hun 15e / 16e jaar worden de leden, 
indien ze dat willen, ingezet als 
assistent-leiding en later als 
groepsleiding. 

Naast de reguliere activiteiten worden 
er gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd zoals sinterklaas-
vieringen, kerstactiviteiten of 
weekendactiviteiten met overnachting. 
Elk seizoen, dat loopt van september 
tot juli, wordt afgesloten met een 
zomerkamp. Dit jaar wordt deze 
gehouden van 24 tot en met 31 juli in 
Gemmenich (B). 
 
Verder worden er door J.N. Limburg 
diverse activiteiten voor de 
jeugdleden georganiseerd, zoals de 
theaterbazaar, de Pietenjacht in 
Toverland, de outdoordagen bij 
Break-Out in Swalmen, de Moonwalk 
en het provinciale juniorentoernooi.  

Ook leveren we al sinds 1962 de 
Offenbeekse jeugdprins met 
adjudanten, raad van elf en 
dansmarietjes. 
 

Mocht u meer informatie willen 
hebben verwijzen wij u naar onze 

website: www.jnoffenbeek.nl. 
 
Hondenpoep in de buurt van 

basisschool De Triolier 
 
In de buurt van basisschool De 
Triolier ligt heel veel hondenpoep. We 
hebben er heel veel last van. Als we 
door het OLS-straatje moeten fietsen, 
is het meer een doolhof van 
hondenpoep. Onze fietsenbanden of 
skelterbanden zitten dan soms vol 
met poep. Het stinkt ook erg. We 
trappen er soms ook met onze 
schoenen in en dat glibbert dan. Het 
is dan erg vies om dit schoon te 
maken. 
 

We vinden dat het moet stoppen!  
 

De depodogs staan er namelijk om 
gebruikt te worden en dit gebeurt 
helaas veel te weinig. Gebruik de 
zakjes waarvoor ze zijn en gooi het 
zakje met inhoud daarna ook terug in 
de depodog. 

Op vrijdag 26 maart heeft het 
Kernoverleg, samen met leerlingen en 
leerkrachten van De Triolier, een 
zestal anti-hondenpoepborden 
onthult. Deze borden, gemaakt 
volgens eigen ontwerp van scholieren 
moeten de honden-bezitters bewust 
maken van de overlast die ontstaat  
als men de poep van hun huisdier niet 

 
netjes opruimen. 
Als zelfs al de kinderen de 
volwassenen moeten aanspreken op 
deze overlast, is er nu toch wel een 
grens bereikt aan een onwenselijke 
situatie. 
 

WERK MEE EN VERMINDER  
DE OVERLAST 

 

 

 
Enkele highlights uit onze 

activiteiten-kalender: 
 

9 juni  straatspeeldag 
25 september burendag 
 
Tussen 5 en 16 april is er een grote 
enquête in de buurt Heyencamp.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
vergaderingen 2010 
 

De openbare vergaderingen van 
het Kernoverleg worden gehouden 
in Café-zalen ‘De Paersstjal’ op 
onderstaande maandagen. Vóór 
elke vergadering is er een 
inloophalfuurtje van 19:30 tot 
20:00uur om al uw inbreng kenbaar 
te maken. 
 

12 april 17 mei 
5 juli  13 september 
25 oktober 13 december 
 

kom ook eens aan . . . 
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Boerebroelof 2010 
  

Wij Patrick en Bianca zijn ruim 10 jaar 
getrouwd, stiekem was onze droom 
eens boerebruidspaar te mogen 
worden. 
Op 15 Oktober 2009 rinkelde de 
telefoon, het was Wim Sijben en Jose 
Peulen (commisie voor dit jaar) met 
de vraag of wij bruidspaar wilde 
worden. Hier hoefden wij uiteraard 
niet lang over na te denken. Ook over 
de getuigen was voor ons geen twijfel 
mogelijk, mits ze dat wilde. Toen 
begon alles zeer snel te rollen, 
kleding kopen, foto's & uitnodigingen 
maken, enz..  enz… 
 

Wel erg spannend allemaal, want tja 
niemand mag het weten. Het leuke is 
wel dat je op veel plaatsen komt en er 
veel dingen gezegd worden, waarvan 
je zelf denkt "mensen jullie moeten 
eens weten".  
 

Het jaar vloog om en al gauw kwam 
het boerenbal, de zenuwen 
speelde bij ons alle vier behoorlijk op, 
maar toen we eenmaal uit waren 
gingen de remmen los. Het was echt 
super, wat een belevenis. Toen was 
er voor de dames nog een klein 
struikelblok, het voorlezen in de kerk. 
Wat waren we zenuwachtig, maar ook 
dat liep voorspoedig, en wat was het 

een grandioze mis. En wat een 
mensen, het was gewoon een grote 
familie. 
 

Toen kon het echte feest beginnen, 
de dagen vlogen voorbij en ook alle 
vier de kinderen hebben 
volop genoten, dit vergeten ook zij 
nooit meer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag was dan onze grote dag,het 
verbinden in de onecht, receptie en 
daarna de koffietafel, toen die begon 
werden de voetjes wat zwaar en 
kwam het beseffen dat deze prachtige 
carnaval bijna was afgelopen. Daarna 
samen naar Reuver waar iedereen 
Prins Coen met gevolg, Bachus, 
Jeugdprins Noud, Jeugdprins Wouter 
de Boerenbruiloft en alle andere 
carnavalisten nog een keer samen 
waren om de windjbuul te strijken, en 
de nodige traantjes te laten. 
 

Wat was het een prachtige Carnaval 
Mensen nogmaals allemaal bedankt 
voor deze onvergetelijke tijd, maar 
gelukkig komen er door het jaar nog 
vele activiteiten. 
 

groetjes Patrick, Bianca, Johan en 
Bianca en kinderen 
 

WAT KAN ER BETER IN DE 
HEYENCAMP 

 
De gemeente Beesel en WoonGoed 
2-Duizend gaan samen met het 
Kernoverleg Offenbeek de buurt 
Heyencamp aanpakken.  
 

We willen graag weten wat de 
bewoners goed vinden aan deze 
buurt en wat beter kan! Daarom 
hebben we een korte vragenlijst 
gemaakt. Het zijn vragen over onder 
andere wonen, verkeer, hondenpoep 
en (speel)voorzieningen.  
 

Wanneer ontvangt u de vragenlijst? 

In de week van 5 april ontvangen alle 
huishoudens in de buurt Heyencamp 
een vragenlijst. Eén week later haalt 
het Kernoverleg Offenbeek de 
vragenlijst persoonlijk bij u op. 
 

Hulp nodig bij het invullen? 
Bewoners die hulp nodig hebben bij 
het invullen van de vragenlijst, 
nodigen wij uit om op woensdag 14 
april om 19.00 uur naar Offenbecker-
hof (Amerslosestraat 1) te komen. Het 
Kernoverleg, de Sociëteit voor 
Ouderen Reuver-Offenbeek en 
Stichting Islamitische Migranten 
helpen u graag.  
 

Wat doen we met de antwoorden? 
In september organiseren wij een 
bewonersavond. Tijdens deze 
bijeenkomst presenteren wij de 
uitkomsten van de vragenlijst. Aan de 
hand van deze antwoorden bekijken 
de gemeente en WoonGoed 2-
Duizend wat ze kunnen doen om de 
buurt Heyencamp op te knappen. 
 

Meedoen is dus belangrijk! 
Vul de vragenlijst in! En laat ons 
weten wat beter kan in de 
Heyencamp! 
 

Mis hem niet de volgende editie: 
 

Overlast door jong & oud; mooi 
aangelegde tuintjes; lelijke nieuw-
bouwplannen; hondenpoep; 
complimentjes aan buurtgenoten; 
commentaar op gemeentelijke 
plannen; niets en niemand wordt 
gespaard door Juupke. 
Op verzoek van de redactie zal deze 
zéér bekende Offenbecker, zich in z’n 
eigen stijl uitlaten over al deze zaken. 
 

Lees zijn column in de volgende 
uitgave !!! 
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