Jong Nederland Reuver – Offenbeek is jarig!

Na deze dag is het jubileum nog
niet afgelopen maar tijdens de
zomerkampen; in Maria Hoop en
Helden zullen wij nog optimaal
aandacht aan het 60-jarig jubileum
schenken.
Als U dit artikel leest begrijpt U wel
dat Jong Nederland een club is
met veel vrijwilligers, maar ook wij
hebben er nog lang niet genoeg.
Heeft U interesse om eens te komen
kijken bij Jong Nederland dan kunt
U contact opnemen met één van de
bestuursleden die u vindt op www.
jnoffenbeek.nl
Wiel Verlinden

Deze dag werd groots gevierd met alle leiding, bestuursleden en commissieleden in
het eigen clublokaal ’t Anker.

29 september 2017 was de dag dat
Jong Nederland Reuver – Offenbeek
60 jaar is geworden. Deze dag
hebben wij groots gevierd met
alle leiding, bestuursleden en
commissieleden in ons eigen
clublokaal ’t Anker.

Maar Jong Nederland bestaat niet
alleen uit de vrijwilligers die deze
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vereniging al 60 jaar tot de mooiste
club van Reuver – Offenbeek maakt.
De belangrijkste leden zijn de
kinderen in de leeftijd van 7 t/m 16
jaar. En voor deze leden organiseren
we nu een jubileumdag.
De leden worden zaterdag 19 mei
2018 (indien aangemeld) om 10.00
uur in ’t Anker verwacht voor een dag
met een speurtocht door het hele
dorp waar wij super gave posten en
opdrachten voor hebben geregeld.
Uiteraard hopen wij dat alle leden
zich zullen aanmelden voor deze
feestdag.
Deze feestdag zullen wij in
‘tAnker afsluiten met wat lekkers te
eten en te drinken voor de kinderen
en met een DJ

Wensbus
Hierbij enkele foto’s van de bijeenkomst met de vrijwilligers van de
Wensbus. Een goed initiatief met
mensen die de schouders eronder
zetten.

Kernoverleg Offenbeek zoekt ……
Naast ‘t krentje veur idderein’ is het
kernoverleg bij allerlei activiteiten
betrokken. Ondersteuning aan project- en werkgroepen; overleggen
met gemeente en andere sociale
partners; eigen projecten vanuit ons
bestuur; verbindingen leggen met
ondernemers, schoolleiding en andere verenigingen.
Het Dagelijks Bestuur (DB) probeert
al deze energie in goede banen te
leiden, zodat bestuursleden en vrijwilligers zich maximaal kunnen bezig houden met hun aandeel in de
organisatie en uitvoering.
Onze voorzitter, Ernest, en onze penningmeester, Sven, zijn momenteel
naarstig op zoek naar iemand die
de functie van secretaris op zich wil
nemen. Een onmisbaar teamlid, met
een belangrijke toevoeging van het
team op zijn/haar expertisegebied.
We zoeken dus een secretaris, die
met kennis van zaken ons wil helpen
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met het faciliteren en/of coördineren
van onze teams. Die geen moeite
heeft met notulen, agenda’s, planning of het ondersteunen van andere vrijwilligers met deze zaken. Tenslotte willen we graag dat vrijwilligers
zich voornamelijk bezig houden met
vrijwilligerswerk, en niet met teveel
onnodige administratie.
Heb jij er zin in om Ernest en Sven
te helpen in het DB, en heb je tevens

zin in uitdagingen zoals je die kunt
verwachten bij Kernoverleg Offenbeek, neem dan maar gewoon contact op.
Bel maar met Ernest (06-51063689)
of met Sven (06-14201905) of mail
ons via db@kernoffenbeek.nl
dan beginnen we met een kennismakingsgesprek, zodat we elkaar
precies kunnen vertellen wat de zoeken, doen, verwachten, graag willen
en dan samen gaan doen.

Foutje in de weeknummers van de
kalender

Nu de lente weer zijn intrede heeft
gedaan in onze jaarlijkse cyclus van
seizoenen, komen veel moeders in
de kriebelfase van de grote schoonmaak. Alles moet een grote beurt
krijgen om het weer als nieuw uitziend te laten stralen. Zit er iets tussen wat oud en versleten is en bijna
niet meer mooi te maken, dan wordt
het weggegooid.
Zo ongeveer zullen ook wel de gedachten zijn geweest die bij de
mensen leefden, die de voormalige
kerktoren hebben opgeruimd. Hij
voldeed immers aan de criteria hierboven genoemd. Oud, versleten,
vies, vuil en te duur om weer mooi
te maken; dus weg met dat ding. Het
grote verschil is echter, dat wat in en
om het huis verdwijnt meestal wordt
vervangen door iets nieuws.
Nu de toren weg is realiseren we ons
maar al te goed, dat hier op deze
plek nooit een nieuwe meer komt.
Twee, verschillend denkende, groepen inwoners van ons Offenbeek
zijn ieder geval over dit onderwerp
uitgediscussieerd. Eén groep blij,
één groep bedroefd. Laten we nu
met z’n allen een vette streep zetten
onder dit item en onze ogen richten

Wij waren heel blij om u rond de
kerst te kunnen verrassen met een
kalender van Kernoverleg Offenbeek.
Helaas is in de maand oktober een
foutje geslopen in de weeknummers.
Ondanks alle correctierondes is dit
er helaas doorgeglipt.
Onze excuses hiervoor.
De weeknummers van oktober moeten zijn:
week 40, 41, 42, 43 en 44.
oktober

op de toekomst van Offenbeek. Enkele mensen hebben zich al samen
ingezet om, rond Kerstmis vorig jaar,
het plein om te toveren in een kerstsfeervolle plek voor alle inwoners en
speciaal voor de kinderen. Vanuit
deze groep zullen beslist nog wel
andere initiatieven ontspruiten en
gerealiseerd gaan worden. Als wij,
als gemeenschap hierin voor hen,
een ondersteunende factor willen
zijn, zal onze kern gewis een bruisend hart gaan krijgen en hopelijk
behouden. Maar dit dan weer wel
zonder toren.
Juupke
PS. Sorry, ik zou het er niet meer
over hebben......

us
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Jongeren ontmoeten ouderen
..
week 40

week 41
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week 42

Ideeën zijn bij Kernoverleg Offenbeek altijd
welkom. Het mooiste is het als u zelf in de gelegenheid bent om als vrijwilliger of bestuurslid zelf vorm te geven aan uw idee. Heeft u
daar de tijd niet voor dan bespreken we dit in
een van onze bestuursvergaderingen en voor
goede ideeën is altijd wel een plan van aanpak.
Heeft u een leuk idee? Neem dan contact op met
Kernoverleg Offenbeek.
info@kernoffenbeek.nl
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Hierbij willen we alle opmerkzame
ontvangers van de kalender nog
eens bedanken voor hun feedback.
bestuur Kernoverleg Offenbeek

Bestuurslid en/ of
vrijwilliger worden?
Repair Café op zaterdag 14 april in Bibliotheek Reuver
Is de knoop van je broek of de rits
in je jas functioneert niet meer? Is
het Senseo-apparaat stuk? De dames en heren van het Repair Café
Reuver staan klaar om je te helpen.
Neem de moeite om kapotte matera-
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len te laten maken en gun je kleding
of apparaat nog een tweede leven.
Kom op zaterdag 14 april naar het
Repair Café Reuver in Bibliotheek
Reuver. Geopend van 10.00-13.00
uur.

Wil jij mensen helpen en samen
wat doen om de leefbaarheid in je
omgeving te verbeteren? Laat het
ons weten.
Ook als je vooraf informatie wenst
horen wij dat graag.
Stuur een mailtje naar:

info@kernoffenbeek.nl

Kerktoren Offenbeek uit het straatbeeld verdwenen
Hierbij een laatste fotoimpressie
van de kertoren van Offenbeek die
inmiddels uit het straatbeeld is verdwenen.
Met dank aan onze hoffotograaf Wiel
Verlinden.

Onze vergaderingen in 2018:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)

16 april
28 mei
2 juli
20 augustus
1 oktober
12 november
17 december
Natuurlijk bent u van harte welkom bij onze open inloop.
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl
U kunt ons ook volgen op Facebook!
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