Gezellig samen
Elke maandagmorgen is er tijdens
de Open inloop in Offenbeckerhof
“Bewegen op muziek”, geleid door
Marlie van Eyck. Op maandag 27
november was het weer zover en
langzaam vulde de zaal zich met
bewegingslustige ouderen. “Het
is goed om in beweging te blijven
na mijn operatie, ... best pittig, ...
de vorige keer had ik twee dagen
spierpijn” waren opmerkingen die
je voorbij hoorde komen. Marlie had
de wind er goed onder en moedigde
de ouderen aan met: “Flink
stampen he! ... nu de linkerkant, ...
marcheren, ... de handen erbij ... en
de armen. Rechterknie omhoog, ...
maak een mooie ronde rug enz.” De

deelnemers zijn vaste gasten van
de Open inloop, maar er zijn er ook
die speciaal met de bus of taxi voor
deze activiteit naar Offenbeek toe
komen.
De eerstvolgende speciale Open
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Het is goed om in beweging te blijven.

inloop activiteit staat gepland voor
woensdag 20 december: “Muziek
en een Kerstverhaal met Stef en
Annelies”. Het Kerstverhaal start om
14:00u, de toegang is € 3,00 inclusief
koffie. Op donderdag 21 december
is er een “Kerstdiner”, wat start om
12:00u. Voor beide activiteiten kunt
u zich opgeven bij Lisette of Conny.
Offenbeckerhof:
Amerslosestraat 1, Offenbeek
(077-8515754)
Kom ook eens binnen lopen en kijk
of deze plek iets voor u is!

Voor meer informatie, kijk op:
www.beesel.nl/Inwoners/Zorg_en_
welzijn/Buurthuizen/Offenbeckerhof
Alice Gort-Switynk

CENTRUM OFFENBEEK IN KERSTSFEER

Dit jaar zal er volop kerstsfeer zijn in
het centrum van Offenbeek. Er wordt
voor het eerst geïnvesteerd in een
sfeervolle verlichting in de bomen
rondom het centrumplein (kerkplein)

en de traditionele kerstboom wordt
weer versierd met zelfgemaakte
decoraties
(in
samenwerking

Zondag 17 december om 14.00 u
opent niemand minder dan de enige
echte kerstman de kerstsfeermarkt.
Voor de aanwezige kinderen heeft
hij een kleine attentie bij zich en
uiteraard is hij graag bereid met hen
op de foto te gaan. In de marktkramen
worden allerlei producten passend
bij de kerstsfeer uitgestald en
aangeboden en ook de inwendige
mens wordt zeker niet vergeten.
Kernoverleg Offenbeek is aanwezig
met een infostand en een team van
Alpe d’HuZes vraagt aandacht voor
het goede doel. Zanglust Vitaal zal
de kerstmarkt opluisteren met een
live optreden.
Cor van Mil

met projectgroep Offenbeckerhof
van Kernoverleg Offenbeek en
vrijwilligers van PSW).
Bovendien
organiseert
Veur
Óffebek, de nieuwste projectgroep
van Kernoverleg Offenbeek,
op
zaterdag 16 en zondag 17 december
een programma vol gezellige en
sfeervolle kerstactiviteiten. Op beide
dagen is er vanaf 12.00 u een gratis
(kunststof) schaatsbaan geopend
met eveneens gratis verhuur van
de bijbehorende schaatsen. Ook is
er natuurlijk voor elk wat wils op het
gebied van lekker eten en drinken
en muziek. ’s Zaterdags start er, na
sluitingstijd van de buitenactiviteiten
op het plein, een Christmas party bij
de Paerssjtal en ’t Heukske.

Bestuurslid en/ of
vrijwilliger worden?
Wil jij net als Marga (Zie pag. 3)
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
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mond het reisdoel zijn. Een geweldig
initiatief welk door vrijwilligers wordt
uitgevoerd en een voortvloeisel is
van de bijeenkomsten “Blij in Offenbeek”.

De vakantieperiode ligt voor iedereen allang weer achter ons. Zo ook
voor Juupke. In de zomereditie heeft
u daardoor ook niets van mijn hand
kunnen lezen.
Tussen de één na laatste uitgave
van ‘t Krentje en deze, is er in Offenbeek toch weer het een en ander
gebeurd. Het wijkcentrum Offenbeckerhof heeft een flinke interne verbouwing ondergaan.
Met name de nieuwe moderne keuken is een aanwinst voor alle gebruikers van deze ruimte. Steeds meer
personen vinden hun weg naar de
“open inloop” om bij een kopje koffie
een praatje te maken met dorpsgenoten. Voor mensen die niet meer
zo ter been zijn om zelf te kunnen
komen is er een oplossing voorhanden.
U hebt ongetwijfeld al gezien dat er
sinds enkele weken een Wensbus
door de gemeente Beesel rijdt. Voor
een kleine bijdrage wordt u thuis opgehaald en naar een bestemming in
onze gemeente gebracht.
Buiten de gemeentegrenzen kan
ook het ziekenhuis in Venlo of Roer-

In de nieuwe wijk “Oppe Brik” zijn
al verschillende woningen bewoond
en het eerste appartementencomplex is reeds in gebruik genomen.
In dit hele plan zit in ieder geval
meer beweging dan in het plan met
de voormalige kerk en kerktoren.
Ogenschijnlijk gebeurt daar weinig
tot niets, althans voor mijn gevoel.
Je hoort er ook in het dorp bijna niemand meer over praten.
Hoe anders is dit over het feit, dat
de laatste bakker in Offenbeek de
deuren heeft gesloten. Niet alleen
jammer, maar ook slecht voor onze
gemeenschap, met name voor het
centrum.
We zijn op weg naar het einde van
2017. Al met al een jaar waarin toch
weer verschillende zaken zijn gerealiseerd, welke een positieve bijdrage leveren aan onze dorpsgemeenschap.
Laat mij de hoop uitspreken, dat
2018 hier een soortgelijk vervolg aan
gaat geven. Maar voor het zo ver is,
wil ik u allen een Zalig Kerstfeest
en een gelukkig, en vooral gezond,
Nieuwjaar toewensen.
Juupke
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Ik ben Marga van der Zalm en woon
sinds 3 jaar in Offenbeek. Eigenlijk
voelde ik me hier heel eenzaam en
ik ben overal gaan kijken, waar ik
mensen kon ontmoeten. En bij het
Kernoverleg voelde ik me thuis. Ik
hoop dat ik daar ook wat kan betekenen voor anderen.
Via het Kernoverleg kwam ik in contact met de Offenbeckerhof. De Of-

fenbeckerhof is een leuke ontmoetingsplek en het zou heel mooi zijn,
als we ook voor mensen van 55+
daar iets zouden kunnen organiseren. Zelf ben ik 21 jaar mantelzorger
geweest, graag zou ik mensen van
mijn eigen leeftijd ontmoeten.

Reuver in Bibliotheek Reuver. Geopend van 10.00-13.00 uur.

Mijn grote hobby is: fietsen. Wat ik
verder leuk vind is: met anderen
eens een kopje koffie drinken, of op
een terrasje zitten, gewoon kletsen
met mensen. Toen ik mantelzorger was, ging ik veel uit, maar nu ik
geen mantelzorger meer ben, mis ik
dat wel.

Kijk ook op:
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
of op www.repaircafe.nl.

Ik help graag andere mensen, dat
we het samen gezellig hebben!
Marga van der Zalm

Repair Café op zaterdag 9 december in Bibliotheek Reuver
Is je naaimachine, strijkijzer, staafmixer of Senseo-apparaat stuk?
Neem de moeite om hem te laten
maken en gun je apparaat nog een
tweede leven. Kom op zaterdag
9 december naar het Repair Café

Nieuw bestuurslid
Kernoverleg Offenbeek

Bijeenkomst
vrijwilligers in ‘t Anker
Hierbij een kleine fotoimpressie van
de bijeenkomst met de vrijwilligers
op 16 oktober j.l.

Onze vergaderingen in 2017:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)

18 december
Natuurlijk maken wij zo spoedig
mogelijk de datums voor 2018
bekend.
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl
U kunt ons ook volgen op Facebook!

Wensbus een feit
Eind oktober is de Wensbus Gemeente Beesel opgehaald in Venray. ‘s Middags werd geoefend met
de chauffeurs en gastdames (zie

foto’s). Woensdag, 1 november
werd de bus officieel in gebruik genomen. De wethouder was aanwezig voor de officiele ingebruikname
van de bus. De eerste rit werd gemaakt met gasten van de dagopvang in Offenbeckerhof. Bestemming was de kerk in Reuver, alwaar
de pastoor de Wensbus ingezegend
heeft. Vanaf donderdag 2 november
stonden de eerste ritten gepland.
De chauffeurs vonden het eerst
wel spannend terwijl het bestuur
rust en vertrouwen uitstraalden.
Namens alle (toekomstige) gebruikers van de Wensbus Gemeente
Beesel, heel hartelijk dank!
Wiel Verlinden
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