Open dag Jong Nederland
Reuver-Offenbeek
Midden
in
de
Offenbeekse
samenleving staat al ruim 56 jaar
een vereniging die zich actief inzet
voor de ontspanning van kinderen
en jeugdigen. Het gaat hierbij om
Jong Nederland Reuver-Offenbeek,
die sinds 1990 ’t Anker, aan de
sint Annastraat 27 als clublokaal
hebben. Deze vereniging is ontstaan
uit een fusie van Jong Nederland
st. Jansgilde en het Katholieke
Meisjesgilde st. Bernadette en
waren voorheen gehuisvest op
andere plaatsen in Offenbeek.
Jong Nederland Reuver-Offenbeek
is een vereniging die is aangesloten
bij Jong Nederland Limburg, waarbij
vrijwillige leid(st)ers voor de kinderen
en jongeren een gevarieerd pakket
aan activiteiten organiseren.
Eén keer per twee weken komen
de
groepen
(bestaande
uit
leeftijdgenootjes) bij elkaar op
een vast tijdstip en gaan onder
begeleiding
allerlei
activiteiten
ondernemen in het kader van
onze drie spelpijlers Sport en
Spel, Creativiteit en Buitenleven.
Voorbeelden van zo’n programma
zijn spellen die op het terrein bij ’t
Anker worden gespeeld, een bosspel
of een oriëntatietocht met allerlei
opdrachten. Elke groep heeft een
eigen naam en vaste begeleiding.
Daarnaast worden er gezamenlijke
activiteiten georganiseerd zoals
een
zeskamp,
kerstactiviteit,
sinterklaasviering of weekenden met
overnachtingen. Met “vastelaovend”
roept Jong Nederland al sinds 1962
de jeugdprins van Offenbeek uit. Ook
wordt deelgenomen aan activiteiten
die door Jong Nederland Limburg of
in districtsverband (met J.N. Beesel,
Swalmen, Melick en st. Odilienberg)
worden georganiseerd.
In de zomer gaan we een hele week
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met tenten of in een gebouw op
zomerkamp.
Ieder jaar wordt er een open
dag georganiseerd waarbij Jong
Nederland
Reuver-Offenbeek
zich presenteert aan iedereen die
belangstelling daarvoor heeft. Op
zaterdag 17 mei a.s. zijn de deuren
van ’t Anker geopend van 13.30 tot

16.00 uur voor iedereen die een kijkje
wil komen nemen. Naast het bekijken
van ons gebouw met de aanwezige
spel- en creatiefmaterialen en foto’s
zullen er activiteiten georganiseerd
worden waaraan bezoekers kunnen
deelnemen. In deze tijd is er tevens
de mogelijkheid nieuwe leden (6 en
7 jarigen) en leiding aan te melden.
Daarnaast is er in deze tijd (tot
maximaal 16.00 uur) de laatste
mogelijkheid om leden van onze
vereniging aan te melden voor het
zomerkamp 2014 dat van 12 tot
en met 18 juli wordt gehouden in
Maasbree.
Meer informatie kunt u vinden op
onze site www.jnoffenbeek.nl.

www.jnoffenbeek.nl

Konijnenhokken voor zorgboerderij “De Huiberg”

Marianne Janssen van Kernoveleg Offenbeek en de heer Nico van Neer.

Tijdens de teambuilding van de bestuursleden van Kernoverleg Offenbeek najaar 2013 heeft het bestuur
enkele konijnenflats in elkaar getimmerd. Deze hokken zijn eind maart
door enkele bestuursleden officieel
aan de zorgboerderij overgedragen.
De heer Nico van Neer, cliënt van
de zorgboerderij, die de zorg heeft
voor de konijnenafdeling is duidelijk
in zijn nopjes met de nieuwe hokken.
Trots laat hij ons zien dat ook de konijnen zeer blij zijn met hun nieuwe
onderkomen. Een konijn heeft al
een nest van 10 vrolijk huppelende

konijntjes en een ander konijn heeft
ook een nest geworpen met een flink
aantal jongen. (Die waren nog net te
klein om ze te mogen tellen)! Al met
al dus een zeer geslaagde teambuilding met een prachtig resultaat!
M.J.

en ...... de beloofde foto’s ! ! !
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Als “Molenveld Zuid” helemaal gereed en bewoond is, gaat het aantal
inwoners van Offenbeek ruim de vijfduizend overstijgen.

Voor enkele personen in onze kern
Offenbeek en wellicht ook daarbuiten, zal het even pijn hebben gedaan om te zien dat de fabriek van
“de Tieëf’’ tegen de vlakte is gegaan.
Maar voor veruit de meesten was dit
bouwwerk al jarenlang een doorn in
het oog.
Een grauwe en vervallen aanblik als
je over de spoorlijn Offenbeek binnenkwam.
Ik ben blij dat het gemeentebestuur
de knoop heeft doorgehakt, om hier
een nieuwe en moderne wijk te realiseren.

Goed natuurlijk voor het behoud
van bijvoorbeeld scholen en andere voorzieningen, maar ik hoop ook
voor de verenigingen.
Dat de ledenaantallen weer gaan
stijgen en ze ook mensen kunnen
vinden om, als vrijwilligers, mee te
besturen.
Laat ons hopen dat de charme, het
(dorps)gevoel en de saamhorigheid
niet verloren gaan, maar ook omarmt worden door de nieuwkomers.
Juupke

Na de totstandkoming van o.a. “de
kale plak” en de “offenbeker bemden” is dit het volgende grote project, dat voor een groei van onze
kern zal zorgen.

Oproep
buurtverenigingen
Wij als Kernoverleg Offenbeek
komen graag in contact met de
buurtverenigingen in de kern Offenbeek. Enkele buurtverenigingen zijn bij ons bekend maar het
blijkt dat er meer zijn dan dat wij
dachten.
Vandaar de oproep aan alle
buurtverenigingen in de Kern
Offenbeek om zich te melden en
een contactpersoon of contactgegevens door te geven via:

info@kernoffenbeek.nl
Nieuws over
andere projecten
Rond 10 mei worden onze geraniumtorens weer geplaatst om onze
kern op te fleuren. Het zal niemand
ontgaan zijn dat alle drie de kernoverleggen dit als jaarlijks project op
hun programma hebben staan.
Eind april gaan ook de deuren weer
open van Drakenrijk. De actuele
openingstijden en meer informatieover Drakenrijk, vindt u via de link op
onze website: www.kernoffenbeek.nl
OP 27 september vind de jaarlijkse
burendag weer plaats. Burendag
bestaat sinds 2006 en sinds 2008
gebeurt dit in samenwerking met
het Oranjefonds. Ook Kernoverleg
Offenbeek is weer van plan om dan
iets te organiseren.
Wil je met je straat of buurt ook iets
op touw zetten? Wij helpen je graag
op weg.

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Weet u niet zeker of
meedraaien in het bestuur van Kernoverleg Offenbeek iets voor u is loop
dan gerust eens binnen bij ons inloopuurtje of laat het ons weten via onderstaand e-mail adres.
Hebben uw buurtgenoten een nieuw Krentje in de bus en u heeft het niet
ontvangen, meld dit dan via: info@kernoffenbeek.nl
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Kernoverleg Offenbeek is steeds in
de weer met diverse projecten. Staat
het project waarover u meer wilt weten niet in “ut Krentje” kijk dan op
www.kernoffenbeek.nl
Hier staan ook links naar andere
evenementen in de kern Offenbeek.

Heropening Panneoven
Op donderdag 13 februari is het
plantsoen aan de Panneoven feestelijk heropend en vormde daarmee de formele afronding van de
herstructurering. Bovendien is de
buurt verblijd met een historisch informatiebord over de klei-industrie in
Reuver, welke ook kernmerkend is
geweest voor dit stukje Offenbeek.
De naam ‘Panneoven’ spreekt in dit
kader voor zich.
Traject
Tijdens de succesvolle Burendag in
2009 in de Panneoven gaven de bewoners aan dat ze graag eens zouden zien dat de gemeente het ontmoetingsparkje ging opknappen. De
inrichting dateerde namelijk al vanaf

de jaren ‘70. Als kernoverleg zijn we
met deze wens aan de slag gegaan
en samen met de gemeente hebben
we hier eind 2011 voldoende geld
voor kunnen vrijmaken. Vervolgens
hebben we begin 2012 een enquete gehouden onder de bewoners,
waarbij iedereen in de gelegenheid
is gesteld om zijn mening te geven
over het parkje. De visie van de bewoners is vervolgens teruggekoppeld aan de gemeente, waarna deze
een plan heeft geschetst voor een
mogelijke inrichting, waarbij zoveel
mogelijk rekening is gehouden met
de wensen van de bewoners.
Na enige vertraging zijn deze plannen, 24 januari 2013, tijdens een
druk bezochte middag in de Paers-

sjtal toegelicht door de heer Frans
Lommen en wethouder Ton Verlijsdonk van de gemeente. Na enkele
vragen en opmerkingen vanuit de
bewoners gaf de buurt aan het een
goed plan te vinden. De uitvoering is
vervolgens medio mei 2013 gestart
en vlak voor de bouwvak afgerond.
Zie de foto’s voor het resultaat van
de herstructurering en de onthulling
van het informatiebord.
Sven Roelofs en Wiel Verlinden

Onze vergaderingen in 2014:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)
19 mei
30 juni
8 september
20 oktober
1 december
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl
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