Kerktoren Offenbeek: samen aan de slag!

Een terugblik op 2016….
In samenwerking met Kernoverleg
Offenbeek
organiseerde
Initiatiefgroep
Hertje
Offebèk
(IHO) op 21 januari 2016 een
discussieavond over de toekomst van
de Offenbeekse kerk en kerktoren.
Er was een goede opkomst en aan
het einde van de avond sprak een
overtuigende meerderheid van de
aanwezigen zich uit voor het behoud
van de kerktoren. Tevens werden er
door de bezoekers volop meningen
en
ideeën
uitgewisseld
over
herbestemmingsmogelijkheden voor
de kerk en de kerktoren. Hoewel het
in de periode na de bijeenkomst tot
nu toe erg stil is geweest rondom
de initiatiefgroep hebben we, achter
de schermen, niet stil gezeten……
integendeel! Initiatiefgroep Hertje
Offebèk is met de opbrengst, van
de avond in het Anker, aan de slag
gegaan en heeft een aantal ideeën
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onderzocht op haalbaarheid en
verder uitgewerkt. In dit kader is
er regelmatig overleg geweest met
alle betrokken partijen en werden
er vele gesprekken gevoerd met
(ervarings)deskundigen. Verder is
er een website gerealiseerd en is
IHO actief op de sociale media. In
de tussenperiode heeft er zich ook
een koper aangediend voor het
kerkgebouw. De invulling van het
kerkgebouw als trampolinehal is
bijna concreet waarmee het behoud
van het kerkgebouw is veiliggesteld.
IHO streeft ernaar de uitgewerkte
plannen op een later tijdstip binnen
Offenbeek te realiseren.
Samenwerking
Kernoverleg Offenbeek
Ook heeft Initiatiefgroep Hertje
Offebèk haar krachten gebundeld
met
Kernoverleg
Offenbeek
door zich bij het Kernoverleg

aan te sluiten. De initiatiefgroep
Hertje Offebèk functioneert als
projectgroep van het kernoverleg
en wordt vertegenwoordigd door
een afvaardiging uit de groep in het
bestuur van het Kernoverleg.
Onderzoek kerktoren
De gesprekken van IHO hebben er
mede toe geleid dat er in opdracht
van de gemeente een technisch
onderzoek naar de bouwkundige
staat van de Offenbeekse kerktoren
is uitgevoerd. Het onderzoek is
inmiddels afgerond en er is gebleken
dat :
- De kerktoren nu veilig is;
- Bij een tijdige en deskundige
repa-ratie (binnen twee jaar) van
de schades de constructieve
veiligheid en het functioneren van
de toren voor een lange periode
kan worden gegarandeerd;
- Na een deugdelijke uitvoering van
de genoemde werkzaamheden,
een restlevensduur van minimaal
vijfentwintig jaar realiseerbaar is
voor de toren.
Raadsvoorstel
Het
onderzoeksrapport
inzake
de kerktoren is, op 9 januari jl.,
behandeld door het College van
B&W. Het College heeft vervolgens
een raadsvoorstel opgesteld. In
het raadsvoorstel ontbreekt echter
volgens ons nog een heel belangrijk
aspect: úw mening.
Lees verder op pagina 2

Teambuilding 2016
Maatschappelijke activiteit

In het kader van de jaarlijkse teambuildingsactiviteit heeft het Kernoverleg op zaterdag 3 december jl.
de overkapping op de absouteplaats
van de Algemene Begraafplaats
schoongemaakt. Onder een stralend
zonnetje en wat lichte vorst is de
klus geklaard. Onderstaande foto’s
geven enkele impressies van het resultaat.
Wiel Verlinden en Sven Roelofs

De opgehoopte aanslag moest wijken voor de deskundige hand van onze leden.

Vervolg van Pagina 1
Duurzaam herstel is mogelijk
Samen met u en de gemeente
Beesel willen we dit realiseren.
Hoogste tijd dus om wederom met u
het gesprek aan te gaan!
Uitnodiging vervolgbijeenkomst
De initiatiefgroep Hertje Offebèk
blijft zich, ook in 2017, inzetten voor
het (zo volledig mogelijk) behoud
van de kerktoren in het belang van
de leefbaarheid van Offenbeek.
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Zoals in de bijeenkomst in het Anker
heel duidelijk naar voren kwam, is
deze toren meer dan “zomaar” een
(voormalige) kerktoren. De toren
is een stukje van de Offenbeekse
identiteit, een landmark, cultureel
erfgoed uit de wederopbouwfase,
onlosmakelijk onderdeel van een
gemeentelijk monument en boven
alles een symbool van wat een
dorpsgemeenschap
SAMEN,
eensgezind, met vereende krachten
tot stand heeft gebracht. Daarom

organiseert Initiatiefgroep Hertje
Offebèk op korte termijn opnieuw
een bewonersavond over de
toekomst van de Offenbeekse
kerktoren. Een uitnodiging hiervoor
valt binnenkort in uw brievenbus.
We zijn benieuwd naar uw mening.
Dus bent u geïnteresseerd in het
lot van de kerktoren: houdt uw
brievenbus in de gaten en kom naar
de bewonersavond!
Initiatiefgroep Hertje Offebèk

Ook al zijn we reeds een paar weken met het nieuwe jaar doende, wil
ik u allen toch nog een Zalig Nieuwjaar toewensen. Alhoewel het “zalig nieuwjaar” steeds meer plaats
maakt voor
“de beste wensen”. Ook deze oude
heilwens verandert met de tijd mee.
Iemand heeft een keer “de beste
wensen”geroepen, en in een mum
van tijd is het gemeengoed geworden. Maar Juupke houdt sommige
dingen liever bij het oude.
Wat zal 2017 ons allemaal gaan
brengen, of misschien wel afnemen? Twee grote zaken, hier in ons
Offenbeek, houden mij hier toch
wel behoorlijk mee bezig. Op de
eerste plaats is dat de ontwikkeling

van “Oppe Brik”. Na de eerste zes
woningen, die al geruime tijd zijn
bewoond, is nu op het oude fabrieksterrein daadwerkelijk gestart met
de bouw van het gehele plan. Met
belangstelling volg ik de vorderingen
van de bouwvakkers die deze wijk
gestalte gaan geven.
Zo als de eerste woontoren waarvan de eerste appartementen in
augustus a.s. al betrokken kunnen
worden. Tenminste als je de berichtgeving hieromtrent mag geloven. In
ieder geval een zalig vooruitzicht
voor onze kern Offenbeek.
De tweede plaats is een minder zalig
vooruitzicht voor mij; het bericht op
de website van de gemeente Beesel over onze kerktoren. Het College van B en W heeft drie voorstellen
naar de raadsleden gestuurd, waarvan die er één moeten kiezen.
Twee varianten om de toren te behouden, maar op plaats één van de
drie voorstellen staat nog altijd de
sloop.
Wordt het nu niet de hoogste tijd om

Kerst en/of Nieuwjaarswens

onze vuisten te ballen, maar vooral
ook in elkaar te slaan, om aan de
raadsleden te laten zien en horen,
dat de toren niet het eerste mag
worden wat ons in 2017 wordt afgenomen?
Ik wil de Gemeenteraad, namens
ons allen, het “beste wensen” met
het maken van de juiste keuze.
Juupke

de juiste

keuze maken

Oppe Brik

Heeft u die gemist, onze Kerst- of Nieuwjaarswens? Misschien niet of
mischien ook wel. Wij hebben in ieder geval geen reactie gehad.
Door tal van oorzaken en de gebruikelijke drukte in deze periode is ze er
bij ingeschoten. Het voor u liggende Krentje was eerder gepland en wij
hadden dan onze beste wensen op de voorpagina laten afdrukken.
Nu 2017 toch al weer meer dan een halve maand is opgeschoten en de
voorbereidingen voor carnaval al vormen aannemen hebben wij er voor
gekozen om u op deze plek de allerbeste wensen en een goede gezondheid voor dit jaar te wensen. Strikt genomen is het gebruikelijk dit de eerste
dagen van het nieuwe jaar te doen maar natuurlijk kun je elkaar het hele
jaar door het beste toewensen.
Bij deze dus aan iedereen:

De beste wensen en een
goede gezondheid voor 2017!
Dit jaar hebben we in ieder geval het goede voornemen om rond kerst
weer met een boodschap in een flyer of krentje te komen of zelfs weer
eens met een kaart.
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Afbraak van het gedeelte aan de
Keulse weg in volle gang.

Offenbeckerhof: Gewoon gezellig samen!
Offenbeckerhof is er voor iedereen.
In het centrum van Offenbeek kan
iedereen die wil binnenwandelen
voor een kop koffie, een praatje,
een
activiteit.
Offenbeckerhof
wordt geleid door Conny Janssen
en Lisette Bloemers. Samen met
vele vrijwilligers zorgen zij ervoor
dat Offenbeckerhof drie dagen in
de week (maandag, woensdag en
donderdag) open is voor iedereen
die dat wil.
De meeste bezoekers zijn ouderen
die het fijn vinden om samen te
koken en tussen de middag samen
te eten, te kaarten, te gymmen, te
knutselen, te praten, te wandelen,
te zingen. Mensen die het fijn
vinden om elkaar te ontmoeten.
Er zijn mensen die de hele dag
komen en mensen die voor één
activiteit komen. Er is bijvoorbeeld
een ‘creatief’groep waarin mensen
samen allerlei creatiefs doen.
Om naar Offenbeckerhof te gaan

Brievenbussen

is er géén indicatie nodig. Het is
toegankelijk voor iedereen die zin
heeft in een ochtend, middag of dag
samenzijn. Of die het fijner vindt om
samen te eten, tegen een kleine
vergoeding.
Offenbeckerhof (Amerslosestraat 1,
Reuver) is drie dagen per week
geopend (maandag, woensdag en
donderdag) van 10.00-16.00 uur.
Heeft u vragen?
Bel gerust naar Offenbeckerhof tijdens openingstijden: 077-8515754.

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

23 januari
6 maart
10 april
22 mei
3 juli
21 augustus
2 oktober
13 november
18 december
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl
U kunt ons ook volgen op Facebook!

brievenbus omdat ze niet de hele dag
“online” zitten steeds lastiger met de
buitenwereld te communiceren.

Bezoek ook eens onze
website

Zelf ben ik nog redelijk goed ter been
maar ik ken legio mensen bij mij in
de buurt die ook een dagje ouder
worden en dadelijk een onmogelijke
afstand moeten afleggen om hun
post op de bus te doen.
Gebeurt zoiets in overleg met
gemeente of Kernoverleg? Ik
vermoed van niet want anders had
ik er wel iets over gelezen. En wat is
het volgende wat ze ons afnemen?
Toen ik laatst een brief ging posten
zag ik een briefje op de bus dat “deze
brievenbus” binnenkort door Post
NL wordt weggehaald. Er verdwijnt
dus niet alleen een kerktoren uit het
straatbeeld in Offenbeek maar ook
de brievenbus verdwijnt.

Bussen rijden ook al niet meer in
Offenbeek en om te pinnen kunnen
we gelukkig bij Jan Linders terrecht
want anders was die mogelijkheid
er ook al niet. Misschien dat Jan
Linders binnen ook nog eens een
brievenbus plaatst?

Het wordt dus juist voor de mensen
die nog gebruik maken van een

Een trouwe lezer van
’t Krentje veur idderein
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en facebookpagina

Hebben uw buurtgenoten een
nieuw Krentje in de bus en u
heeft het niet ontvangen, meld
dit dan via:
info@kernoffenbeek.nl

