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Voetbalvereniging Reuver 
 
Voetbalvereniging Reuver werd 
opgericht in 1928 en bestond 
derhalve in 2008  80 Jaar. Bijna 700 
leden telt onze vereniging. Het aantal 
jeugdteams gaat naar de 30, het 
nieuwe jeugdbestuur slaagt er in de 
ouders van de kinderen te 
enthousiasmeren. 
Deze gunstige ontwikkeling en het 
gegeven dat ons verbouwd clubhuis 
een belangrijke schakel vervult in de 
noodzakelijke sociale contacten, 
maken van V.V. Reuver een 
interessante vereniging waar het 
voor jong en oud goed toeven is.  
 
Dank zij de steun van de gemeente 
Beesel en het bedrijfsleven hebben 
wij sinds 1975 de beschikking over 
een accommodatie die door de bouw 
van nieuwe kleedlokalen voldoet aan 
de eisen van deze tijd.  
 
Voetbalvereniging Reuver speelt zijn 
wedstrijden vanaf 1975 in de kern 
Offenbeek. Het bestuur is blij met 
deze locatie en voelt zich ook thuis in 
de kern Offenbeek. Het merendeel 
van onze leden komt uit deze kern. 
 
Bij het vervullen van z’n maat-
schappelijke taak staat de vereniging 
er gelukkig niet alleen voor. 
Bijzonder is het nieuwe initiatief van 
de vereniging waarin inwoners en 
oud-leden hun sympathie voor de 
vereniging betuigen door lid te 
worden van de ‘vrunj van de 
voetbalclub’. Inmiddels hebben zich 
ongeveer 60 personen opgegeven 
die per jaar € 50,00 schenken aan de 
vereniging . De vereniging streeft 
naar 100 personen, die hiermede de 
kosten voor de nieuwbouw van de 
kleedlokalen  kunnen betalen. 
 
Het bestuur van V.V. Reuver nodigt  
u graag uit om in het weekend of op 
een van de trainingsavonden het 
sportpark Dijckerhof te bezoeken 
zodat u zelf een beeld kunt vormen 
van de bruisende activiteiten van 
V.V. Reuver. 

 
Wijksteunpunt Offenbecker Hof 
 
In Offenbeek is ca 3 jaar geleden 
een nieuw wijksteunpunt opgericht 
op de Amerslosestraat.  
In dit wijksteunpunt worden al veel 
activiteiten georganiseerd waaraan 
voornamelijk ouderen deelnemen. 
De stichting Wel.kom organiseert 
wekelijks kooklessen voor senioren,  
creatieve bijeenkomsten waarin we 
bloemschikken, kaarten maken, 
schilderen of sieraden maken, maar 
er zijn ook computer- cursussen en -
oefenlessen,  yogalessen en men 
kan er terecht voor bloedprikken en 
dag- verzorging. 

 
Het wijksteunpunt is een plek waar 
jong en oud elkaar kan ontmoeten en 
met elkaar van gedachten kan 
wisselen. Soms is het dan fijn om 
zo’n kwaliteit met anderen te delen.  
 
Het zou fijn zijn als naast de ouderen 
uit de wijk ook de jongere 
wijkbewoners de weg naar dit 
wijksteunpunt zouden  
vinden, zodat het ook een actief 
centrum in de wijk kan worden.  
 
Bent u nieuwsgierig geworden loop 
dan gerust eens binnen of bel voor 
informatie of vragen: 
 
Wil Peeters-Ackermans 
(Ouderenwerk) 
Telefoon  077-3266380 
 

Annie vd Bool 
(Beheerster)  
Telefoon  06-18408703 

 
 

 
Inloopmiddag in het  

Offenbecker Hof 
 
Op 16 januari 2010 organiseert het 
Kernoverleg Offenbeek een  
inloop- middag voor alle inwoners 
van Offenbeek. Tijdens deze 
middag kunt u kennis maken met 
de bestuursleden van het 
Kernoverleg en met mevr. Wil 
Ackermans-Peeters van Wel.kom. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje kunt u uw wensen voor 
Offenbeek voor het nieuwe jaar 
kenbaar maken. We zullen dan 
samen met u bekijken op welke 
manier we mogelijke invulling 
kunnen geven aan uw suggestie. 
Tevens kunt u de mogelijkheden 
die het Offenbecker Hof onze kern 
biedt bekijken. 
 
Dus mocht u rondlopen met een 
idee  welke een bijdrage kan 
leveren aan de leefbaarheid in 
Offenbeek?  
Schroom dan niet om op 16 
januari 2010 van 14:00u tot 
16:30uur ons te komen opzoeken 
in het wijk- steunpunt Offenbecker 
Hof aan de Amerslosestraat 1 te 
Offenbeek ! 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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. 
 

18 januari           5 juli 
1 maart             13 september 
12 april             25 oktober 
17 mei              13 december 
 

kom ook eens aan . . .  
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Parkeren aan de markt 
 
Op onze mooie markt voor de Fatima 
kerk is het vaak een drukte van 
jewelste. 
Auto’s die af- en aanrijden, mensen 
die hun bood- schappen inladen, een 
viskar vol lekkers, iedereen maakt 
graag gebruik van dit plein. 
 
Voor de doorstroom aan de 
Keulseweg is er, gezien de breedte 
van de straat, geen probleem, maar 
bij de Pater Claretstraat ontstaan er 
nu vaak gevaarlijke situaties. 
Mensen die even iets willen halen in 
de supermarkt of bij de bakker, 
zetten hun auto soms niet op de 
daarvoor bestemde plaatsen, de 
markt of achter de supermarkt, maar 
op en langs de weg. Het overzicht 
voor fietsers en voetgangers is dan 
onvoldoende. Als er dan ook nog 
eens een vrachtwagen door de Pater 
Claretstraat moet, wordt de situatie 
echt gevaarlijk, Naast dat je op de 
straat langs het plein niet MAG 
parkeren, bezorg je daarmee ook 
nog eens overlast. 

 

Het Kernoverleg heeft al vaker 
meldingen binnengekregen over het 
gevaar van deze situatie, en hoopt 
dat iedereen die anderen geen 
overlast wil bezorgen zich houd aan 
de regels van zowel de wet alsook 
het fatsoen. 

 

Drakenrijk 
 
Al sinds 2006 houdt het Kernoverleg 
Offenbeek zich op de hoogte van de 
ontwikkelingen van Drakenrijk. Op de 
1e informatieavond was er al een 

afvaardiging aanwezig en er is ook 
contact gelegd met de ondernemer, 
Ton Derks, en met Niba, het bedrijf 
dat de ontgronding zal gaan doen. 
Men bezocht in maart 2007 in 
Duitsland een installatie. 

 

Ook Hemelrijk, een ander park van 
dezelfde ondernemer hebben is met 
een aantal bezoeken vereerd.  
 
Inmiddels is gestart met de 
grondwerkzaamheden. Ger 
Driessen, gedeputeerde van de 
Provincie Limburg en wethouder Jan 
Smolenaars, gaven het officiële 
startsein. Samen brachten zij 
symbolisch de eerste schop in de 
grond. 
 
Drakenrijk, met een oppervlakte van 
60 hectare zal tevens beschikken 
over 5 hectare bos.  
 
Verwacht wordt dat de eerste 
recreanten in 2012 worden 
verwelkomt waarna het park zich zal 
blijven ontwikkelen tot een park met 
een volwaardige dag –recreatie 

In januari of februari een avond 
georganiseerd worden door BillyBird, 
waar iedereen kan meepraten en 
meehelpen met het ontwerpen van 
attracties voor Drakenrijk.  

Beste mensen van de kern 
Offenbeek 
 
In de periode dat ik bij het 
kernoverleg werkzaam ben geweest, 
zijn er verschillende projecten  
gerealiseerd,waarvan ik deel heb 
mogen maken.  
 
Bij ieder project werd met de  
bewoners contact gelegd om zo ook 
deze mee te laten praten over hun 
wensen en indien mogelijk werden 
deze dan meegenomen en 
uitgevoerd. 
Vaak heb ik dan positieve geluiden 
gehoord over de inzet van het 
Kernoverleg. Op deze manier 
probeert men de leefbaarheid van 
onze kern te verhogen.  
Natuurlijk kan het Kernoverleg dat 
niet alleen, hierbij heeft men de 
steun van de inwoners hard nodig. 
Denk maar eens aan de hondenpoep 
bij het ‘OLS-straatje’, het is een 
ergernis van veel inwoners. 
Ik hoop dat elke inwoner van onze 
kern helpt en meedenkt hoe onze 
kern leefbaar blijft. 
 

Ingezonden stukje 
van Frits 
Smolenaars, 
voormalig 
bestuurslid van 
Kernoverleg 
Offenbeek en nog 
steeds actief voor 
onze 
gemeenschap. 
 

 
 

ZET JE AUTO OP HET PLEIN 
OF ACHTER DE SUPERMARKT 

Kijk ook eens op: 
 

www.drakenrijk.nl/nl/denk-mee  
 

en help mee het park een eigen 
(draken-)gezicht te geven. 
 

Open uitnodiging 
 

Gemeente wil monumentenstatus 
voor Mariakerk in Offenbeek 
 

Plannen voor uitkijktoren van 25 
meter hoog in Beesel 
 

Zelfsturing, misschien een goed 
idee voor onze gemeente ? 
 

Ambtenaren, bestuurders, politici en 
belangengroepen hebben 
regelmatig spannende ideeën voor 
onze kern. Iedereen die dat wil kan 
uiteraard, vrijblijvend, met het 
Kernoverleg Offenbeek hierover in 
discussie gaan. 

info@kernoffenbeek.nl 
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In 2010 
bestaat 
JUDOCLUB 
REUVER  
40 jaar 

 
In 2010 is het zo ver, Judoclub 
Reuver (JCR) bestaat dan 40 jaar. 
Reden voor en feestje. 
Dat we nu een prima club zijn weet 
iedereen, denk hierbij aan de menige 
topjudoka’s met diverse provinciale, 
nationale & internationale titels, die 
de club in de afgelopen jaren heeft 
voort gebracht.  Maar ook op trainers 
gebied hebben wij niet stil gezeten, 
de club beschikt op dit moment over 
7 gediplomeerde trainers, waaronder 
hoofdtrainer Rick Peeters, die zijn 
sporen al ruimschoot heeft verdiend 
en nu zelfs Talententrainer van 
Limburg is. 

 
Maar wat ook leuk is om te weten 
hoe het nu eigenlijk allemaal  
begonnen is, 40 jaar geleden. Op 3 
oktober 1970 werd JCR opgericht 
door oa Harrie Cox, Piet Blomen en 
Pieter Lamers. Harrie Cox was ook 
de 1e voorzitter die JCR destijds had. 
 
De 1e  Dojo (judohal) van JCR was in 
‘De Paerssjtal’. Later hebben wij als 
gevolg van de groei van de club, 
onze Dojo een tijdje verlegd naar de 
hal van de voormalige St. Jozef-
school, en nu in de gymzaal van 
Offenbeek. 
 
In 1970 telde de club ongeveer 25 
leden, vandaag ruim 200, waarvan 
ca 180 elke week actief 
Een van de diepte punten van onze 
club was het overlijden van onze 
oud-voorzitter, erelid, steun en 
toeverlaat van de club Jan Peeters 
op 8 februari jl.  

Maar natuurlijk zijn daar natuurlijk 
ook tal van hoogte punten, zoals het 
inmiddels jaarlijks terugkerend 
 

Internationaal Piet Braken Toernooi. 

 
Maar ook natuurlijk onze eigen Juul 
Franssen die in de nationale selectie 
zeer hoge ogen gooit op nationaal en 
internationaal judogebied (EK / WK). 
 
En dan 2010……het jaar waarin 
waarin Judoclub Reuver 40 jaar 
bestaat. Een jaar dat Judoclub 
Reuver voor de 3e keer in haar 
bestaan de Jeugdprins en de Raad 
van Elf mag leveren en verder vol zal 
staan met feestelijke activiteiten voor 
de judoka’s, sponsors, vrijwilligers, 
familieleden en betrokkenen, die 
Judo Club Reuver een warm hart 
toedragen. 

 
 
 
 
 
 

Stichting WoonGoed 2-Duizend  
 
De naam WoonGoed 2-Duizend is 
voor veel inwoners van Offenbeek 
een begrip. De woningcorporatie 
heeft immers als het ware aan de 
wieg gestaan van de huizenbouw in 
Offenbeek. Offenbeek is nu een kern 
met een mooie mix van huur- en 
koopwoningen. 
 
WoonGoed 2-Duizend staat bekend 
als een plattelandscorporatie die 
bijzondere aandacht heeft voor het 
behouden en vergroten van de 
leefbaarheid in kleine kernen. De 
bouw van wijksteunpunt en 
appartementencomplex Offenbecker 
Hof is hiervan een uitstekend 
voorbeeld.  
 

 
Sinds april 2009 is WoonGoed 2-
Duizend gevestigd in het voormalige 
klooster aan de Pastoor Vrancken-
laan. Ook voor niet-klanten van de 
woningstichting staan de deuren 
open. In het mooie atrium zijn 
regelmatig exposities van regionale 
kunstenaars te zien en de tuin is als 
nieuw Openbaar Dorpspark een 
mooie wandeling meer dan waard. 
Van harte welkom dus bij WoonGoed 
2-Duizend. 

Kernoverleg Offenbeek 
wenst iedereen 

 

 

verwachte werkzaamheden in 
Offenbeek in 2010 
 

Biej de Sjakel: 
Vervanging van de vloerbedekking 
 

Kleilagerstraat, Chamottestraat 
en Keramiek: 
Nieuwe dakramen 
 

Keramiekstraat, Heyencamp, 
Amerslosestraat, Sportlaan, 
Eikenlaan en Lindenlaan: 
Achterpaden herstellen / verbreden 
 

Panneoven en Lindenlaan: 
Keukenblokken vervangen 
 

Prins Clausstraat: 
Gedeeltelijke kozijnvervanging 
 

Hazenkamp: 
Badkamers senioren-woningen 
vervangen 
 

Doctor Nolensstraat en 
Industriestraat: 
Systeemplafonds vervangen 
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