Succesvolle NL DOET - activiteit in de Panneoven
Op zaterdag 21 maart 2015 hebben we samen met de bewoners van de
Panneoven NL DOET georganiseerd. Deze actie is door het Oranje Fonds
in het leven geroepen en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en
stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Ook in Offenbeek hebben we dus gehoor geven aan deze oproep.

Jong en oud samen aan de slag.

Wat hebben we gedaan?
In samenwerking met de bewoners
uit de Panneoven, vrijwilligers uit
Offenbeek, wethouder Bram Jacobs
en Bloemenkwekerij Franssen zijn
bloembakken geplaatst die voorzien
zijn van leuke planten en is er een
beukenhaag geplaatst. Vervolgens
heeft iedere bewoner een eigen
bloempot aangepoot met daarin een

dakpan met daarop de sierlijk geschilderde voornamen van de bewoners. Het plantsoen en de voordeuren zijn hiermee voorzien van een
kleurige en fleurige uitstraling. Na
al het harde werk hebben alle vrijwilligers een lekkere kop soep met
broodjes genuttigd bij Café-Zaal de
Paerssjtal. Daarna kon er nog lekker
nagepraat worden onder het genot
van een drankje.
Afronding herstructurering
In een eerdere fase hebben we gezamenlijk met de buurt het plantsoen
opgeknapt en opnieuw ingericht.
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Vervolgens is er door de heemkundevereniging een informatiebord
geplaatst met historische informatie
over de kleiwaren industrie in Reuver en specifiek op de plek van de
Panneoven. De ‘aankleding’ in het
kader van NL DOET kan worden
gezien als het sluitstuk van het herstructureringsproject.
Wiel Verlinden & Sven Roelofs
8 april 2015

Drakenrijk
Drakenrijk is een van de oudste projecten van Kernoverleg Offenbeek.
Indien er iets veranderd in Offenbeek
en omgeving willen wij daar graag
over meedenken en meepraten.
Vandaar dat wij in een vroeg stadium
naar de verantwoordelijke ondernemers gestapt zijn. Dat is nu al weer
een aantal jaren geleden.
Wij hebben toen een kijkje genomen
in Duitsland waar zo’n grondwinning
al in volle gang was. Ook hebben wij
ons gemeld in Volkel en het al bestaande “Billy Bird” park bekeken.
Inmiddels is ook hier in Offenbeek
de grondwinning in volle gang en
kunnen we al enkele jaren gebruik
maken van het zwemwater wat tijdens de grondwinning ontstaan is.
In de toekomst zal het park zeker
nog uitgroeien.

En jawel hoor, hij staat er nog.....

Voor wie nieuwsgierig is naar de
veranderingen in de omgeving achter de aarden wallen die het project
omsluiten hebben wij hierbij een foto-impressie van het hedendaagse
Drakenrijk.
Frits Simons

Met dank aan Wiel voor de foto’s.
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De lente is begonnen
De voorjaarsbloemen geven er weer
blijk van dat er nieuw leven is in de
natuur. De lammetjes dartelen al in
de wei. Met deze gewaarwordingen
om je heen, word je stemming ook
weer wat vrolijker. Nu behoor ik gelukkig niet tot de categorie mensen
die ontstemt of pessimistisch de winter doorkomt. Maar mijn optimisme
krijgt toch wel een opdonder als ik
zo aan het begin van het jaar hier
in ons Offenbeek om mij heen kijk.
Dan vraag ik mij hardop af: ,,Waar
blijft de lente voor ons als gemeenschap ?”
Ik heb meer het idee dat we met ons

dorp in de herfst zitten en afstevenen op een barre winter.
De sanitairwinkel van Vervoort, in
het pand van Piet van de Sjoester,
is verdwenen. De elektrowinkel van
Jan van Killaars is failliet en hierin
staan achter tralies enkele auto’s
gestald. De bakkerij en winkel van
van Betteray staat leeg en is te koop
aangeboden.
Hoelang zal Pieter van de sjlechter (Franssen), wat betreft zijn leeftijd, nog doorgaan met zijn lekkere
vleeswaren ?
En als klap op de vuurpijl wordt
ook nog eens de kerk gesloten en
hoogstwaarschijnlijk de kerktoren
gesloopt.Voor onze gemeenschap
een zeer slechte ontwikkeling.
Met al mijn optimisme kan ik hier
toch echt niet vrolijk van worden.
Sterker nog; het brengt me eerder in
een soort rouwstemming.
Twee van de vier ,,kartrekkers” voor
de herbouw St. Barbarakapel, Ger
Peulen en John Gubbels, hebben

Visserslatijn of …?
Op de hoek van de Ben Verstappensingel en de Krommenhoek ligt
een waterplasje dat populair is bij de
buurtkinderen, mede als visvijvertje.
Al menig kind is hier ingewijd in de
wereld van het geduld en de rust die
bij het vissen hoort.
Sinds een tijdje echter is er een probleem; rondom de vijver groeit er gestaag meerdere bergjes afval !
Papier, blikjes, plastic, etensresten,
roestende fietsresten, variatie ongeveer gelijk aan resulterende wrevel,
ergernis en klachten.
Meerdere buurtbewoners en vissertjes hebben zich al gemeld bij het
kernoverleg: kunnen we hier geen
halt aan toeroepen.
Tuurlijk kunnen we dit samen oplossen.
Een melding bij de gemeente dat er
hier kapotte afvalbakken staan is al
de deur uit.
Een extra activiteit in deze buurt,
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hierover al eens gepubliceerd, maar
ik zie of merk nog niets van actie in
het dorp om hier weerstand tegen te
bieden. Zal dit slopen dan toch echt
gaan gebeuren ?
Of zal er een groep mensen zijn die
opstaat en zegt: ,,Dit laten we niet
gebeuren.”
Ik blijf in ieder geval positief hopen,
dat het, na deze winterstemming,
toch ook voor Offenbeek weer lente
wordt.
Juupke

misschien iets zoals NL DOET, staat
al in de planning.
De vissertjes benaderen en hun betrekken bij een blijvende oplossing is
ook al binnenkort.
Ook jij kunt meehelpen …… laat je
zien en horen !

Bestuursleden en vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Het kan natuurlijk zijn dat u wel iets wil doen samen met Kernoverleg
Offenbeek of voor de Kern Offenbeek maar niet direct zitting wilt nemen
in ons bestuur.
Wij kunnen voor veel projecten ook vrijwilligers gebruiken.
Kijk eens op onze website: www.kernoffenbeek.nl
of spreek een van onze bestuursleden aan en laat u informeren over de
mogelijkheden.
Wij weten graag in welk project u energie wilt steken en wat u daarbij wilt
doen. Kijk ook naar de oproep hiernaast of deze u aanspreekt!
Laat ons weten of u geïnteresseerd bent via

info@kernoffenbeek.nl

Na de vorige publicatie waarin Offenbeek kennis maakte met badmintonclubje D.A.C. (DinsdagAvond
Club), is er veel belangstelling geweest waardoor de dinsdagavond
momenteel welgevuld is. We benutten inmiddels de volledige capaciteit
van de sportzaal.

D.A.C. is een handjevol dames en
heren leeftijd 27-55 , en speelt in
tegenstelling tot collegaclubs freestyle: we laten de spelregels en
technieken buiten beschouwing, en

score houden we niet altijd bij. Dit
levert een ontspannen spel op zonder prestatiedruk. We spelen van relaxed tot fanatiek om onze conditie
op peil te houden, en nieuwe vrienden te maken. Een vrolijke noot tussendoor ontbreekt natuurlijk niet, de
sfeer tussen de spelers onderling is
meer dan prima.
D.A.C. leent zich bij uitstek voor beginners en senioren, ook mensen
die door een lichte beperking aan
de kant blijven staan wordt de hand
gereikt, om toch een sport te kunnen
oppakken. We kennen geen lidmaatschappen of wurgabonne-menten,
starten of stoppen kan op elk moment. Er zijn geen speelroosters,
pauzes kunnen naar behoefte worden ingelast.
We spelen in de sportzaal van Optisport aan de Lindenlaan 1 in Offenbeek. Parkeren kan volop gratis
voor de deur. De bijdrage in de zaal-
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Wie:

Iedereen die kan en wil
meehelpen!
Wat:
Straatspeeldag 2015
Wanneer: 10 juni a.s.
Wij zoeken vrijwilligers die mee willen helpen met de organisatie van
de activiteit en vrijwilligers die meehelpen op de middag zelf. Mee organiseren en helpen op de dag zelf
mag natuurlijk ook!
Meer informatie of aanmelden via:
info&kernoffenbeek.nl

Badmintonclub DAC (DinsdagAvondClub) - deel 2

Om mensen die doordeweek geen
mogelijkheid hebben om te sporten
toch te kunnen laten meedoen, willen we bij voldoende deelname een
groepje starten op zaterdag vanaf
16.30 uur of zondag, tijdstip nog in
overleg. Ook hiervoor zijn inmiddels
3 aanmeldingen binnen, en kunnen
er nog 3 a 5 bij, m/v alle leeftijden,
ook senioren.

Oproep vrijwilligers
voor de straatspeeldag

huur is afhankelijk van het aantal
deelnemers tussen 7,50 en 10,00
per maand. Er is geen kledingvoorschrift, we dragen sportkleding die
gemakkelijk zit. Zaalsportschoenen
zijn wel verplicht, evenals een racket. Wij hebben shuttles. Voor geinteresseerden die eens vrijblijvend
mee willen spelen hebben we een
leenracket.
Interesse ? Laat eens weten welke
dag (za/zo) en tijdstip je voorkeur
heeft.
rob.killaars@hetnet.nl
Facebook: badminton DAC DinsdagAvond Club
Rob Killaars

Onze vergaderingen in 2015:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)
18 mei
29 juni
24 augustus
5 oktober
16 november
21 december
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl

