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De jongens en meisjes van groep 8 van basisschool de Meander hebben 
versieringen gemaakt voor de kerstboom op het kerkplein in Offenbeek. De 
boom zag er erg mooi uit!  De donderdag voor de Kerst hebben de leerlingen 
het resultaat bekeken en werden ze aansluitend door het Kernoverleg Of-
fenbeek getrakteerd op warme chocomel en wat lekkers bij café ’t Heukske. 
Leerlingen, nogmaals bedankt.

Ans Litjens-van Wijlick

Kerstactiviteit 2014
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In onze gemeente kunt u alle af-
valsoorten aanbieden.
Alle informatie hierover kunt u vin-
den in de gemeente gids, de afval-
kalender en op de website van de 
gemeente www.beesel.nl. Zodra er 
iets wijzigt betreffende het aanbie-
den van afval maken zij dit bekend. 

Het is belangrijk om het afval te schei-
den en ook gebruik te maken van de 
diverse scheidingsmogelijkheden. 
Wanneer u hieraan meewerkt kan 
het afval op een zo goed mogelijke 
manier gerecycled, verwerkt dan wel 
verbrand worden. Het is de bedoe-
ling dat zoveel mogelijk afval herge-
bruikt kan worden. Dit is niet alleen 
goed voor het milieu, maar ook goed 
voor uw eigen portemonnee. Voor 
afval wat gerecycled kan worden 
zijn de kosten meestal veel lager of 
zelfs vaak ook kosteloos. Voor het te 
verbranden restafval moet een hoge 
prijs betaald worden. Het is dus zaak 
om zo min mogelijk te laten verbran-
den waardoor de kosten van de af-
valstoffenheffing omlaag kunnen.
Dit heeft de gemeente de afgelopen 
jaren al diverse keren gedaan.

Rest- en gft (groente, fruit en tuin-
afval) inzameling
Iedereen is hoogstwaarschijnlijk op 
de hoogte van de rest- en gft inza-
meling. Het rest- en gft afval kunt 
u aanbieden in de grijze en groene 
afvalcontainers. In de even weken 
de grijze container en in de oneven 

Afvalinzameling gemeente Beesel

 
Afvalsoorten die u tegen betaling 
kunt aanbieden 
Asbest ( met uitzondering van as-
best aangeboden tijdens en volgens 
de geldende regels van de asbest-
actie) 
Autobanden (meer dan 5 zonder 
velg, met vuile en vuile autobanden) 
Bouw- en sloopafval (steenachtig 
afval zoals puin) 
Grof huishoudelijk afval 
Grond en zand 
Hout 
Tractor- of vrachtautobanden 
Tuinafval

Oud papier verenigingen
Het oud papier kunt u elke laatste 
woensdag van de maand aan de 
weg zetten. Dit papier en karton 
wordt opgehaald door verenigingen. 
Tot 31-12-2014 is dat de Geveder-
de Vriend. Vanaf 1-1-2015 wordt het 
papier opgehaald door leden van het 
Philharmonisch Gezelschap Reuver 
en door de Harmonie St. Gertrudis.

Klein Chemisch afval
Het klein chemisch afval (KCA) kunt 
u jaarlijks aanbieden tijdens de huis-
aan-huis inzamelroute.
Ook kunt u het KCA aanbieden via 
standplaatsen. Voor de kern Offen-
beek is dit het kerkplein aan de Keul-
seweg. Uiteraard is iedereen vrij om 
ook bij de andere standplaatsen in 
de gemeente het kca in te leveren.

weken de groene container. 
Bruikbare en niet bruikbare huisraad 
/ textiel
Kringloopwinkel ’t Pakhoès haalt 
twee keer per maand uw textiel gra-
tis aan huis op. U kunt hiervoor recht-
streeks contact opnemen met de 
klantenservice van ’t Pakhoès. Het 
telefoonnummer is 077-382 7766. 
’t Pakhoès combineert het inzame-
len van textiel met het ophalen van 
bruikbare en niet-bruikbare huisraad 
aan huis. De inzameldatums vindt u 
terug in de afvalkalender.

Glas
U kunt het glas inleveren bij de mi-
lieustraatjes. Ook staan er overal 
verspreid in de gemeente boven-
grondse glasbakken. Het glas is ge-
scheiden in wit- en bont glas.

Milieustraatjes
Wij hebben 4 en in de loop van het 
volgend jaar 5 milieustraatjes in 
onze gemeente.
De containers zijn bestemd voor de 
volgende gratis soorten (verpak-
kings)afval:
Plastic verpakkingsmateriaal:
Glas;
Blik;
Drankpakken
en Textiel.

Milieupark
Op het milieupark kunt u veel af-
valsoorten gratis aanbieden. Er zijn 
ook afvalsoorten waar u voor moet 
betalen.

Gratis afvalsoorten
Afgewerkte olie 
Autobanden 
Frituurvet- olie 
Kunststof tuinmeubels 
Overige harde kunststoffen 
Oud papier en karton 
Metaal en blik 
Piepschuim 
TL- en spaarlampen 
Vlakglas en spiegels 
Wit- en bruingoed 
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Jaarwisseling
 
Het oude jaar liep ten einde; het 
nieuwe stondt in de startblokken. 
Telkens weer een heel korte perio-
de van terugkijken en vooruitzien. 
Wat heeft 2014 ons gebracht en wat 
gaat 2015 ons brengen? Heel veel 
mensen vragen zich dit individueel 
af, maar ook clubs, verenigingen, 
bedrijven en hele gemeenschappen 
steken de koppen bij elkaar om hier-
over na te denken. Het weten wat 
gebeurd is en in het ongewisse blij-
ven van wat nog komen gaat. Voor 
Offenbeek zijn in beide gevallen en-
kele zaken helder. In 2014 is het be-
sluit genomen om onze Fatimakerk 
uit de Eredienst te onttrekken en in 
juli 2015 zal dit zijn beslag krijgen.

Onze kerk wordt, na 50 jaar dienst te 
hebben gedaan, definitief gesloten. 
Daar waar deze feiten door een deel 
van de inwoners voor kennisgeving 
wordt aangenomen, is het een regel-
rechte ramp voor een andere groep 
mensen in onze gemeenschap.
 
Over de kerktoren heb ik in het re-
cente verleden al eens op deze plek 
geschreven. Wat daarmee gaat ge-
beuren is nog een vraag die wellicht 
in 2015 beantwoord wordt.
 
Ik spreek hier de wens uit, dat deze 
sluiting van onze kerk niet zal leiden 
tot een tweespalt in onze parochie, 
maar dat we samen de band, die we 
allen met elkaar hebben, weten te 
behouden en te versterken.
Hopende dat al uw wensen en die 
van mij uitkomen in 2015, ga ik er 
vooralsnog van uit, dat het voor ie-
dereen een zalig en gezond nieuw 
jaar gaat worden.

Juupke

Vrijwilligers en bestuursleden
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Het kan natuurlijk 
zijn dat u wel iets wil doen 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.

Laat ons weten of u geïnteresseerd bent via 
info@kernoffenbeek.nl

Badmintonclub DAC

Sinds kort is in de sportzaal van 
Optisport aan de Lindenlaan 1 in 
Offenbeek badmintonclub D.A.C. 
actief. De DinsdagAvond Club is een 
handjevol dames en heren 27-55 jr. 
die hun conditie op peil houden mid-
dels freestyle badminton. Spelregels 
worden buiten beschouwing gelaten 
en score wordt niet altijd bijgehou-
den. Dit levert een ontspannen spel 
op, zonder competitiedruk. D.A.C. 
leent zich hierdoor uitstekend voor 
beginners en senioren die het spor-
ten (opnieuw) willen oppakken. 
 
Ook mensen met een lichte beper-
king, die bij de fanatiekere compe-
titieclubs niet mee durven of kun-
nen spelen, zijn welkom bij D.A.C., 
en hoeven niet aan de kant te blij-
ven staan. De zaal kent geen trap-
pen,drempels of opgangen, toiletten 
zijn meteen aanpalend aan de zaal, 
op nog geen 10 meter lopen van-
waar we spelen. Parkeren kan vol-

op gratis onmiddellijk voor de deur. 
Pauzes kunnen naar behoefte wor-
den ingelast, we spelen niet volgens 
een rooster. 
 
D.A.C. kent geen lidmaatschappen 
of wurgabonnementen, men zit ner-
gens aan vast. De bijdrage in de 
zaalhuur is 10 euro per maand, hier-
mee wordt in vergelijking met omrin-
gende clubs een bewust lagere prijs 
in de markt gezet.
We spelen dinsdagavond 21.15 - 
22.15 uur. Eerder speelden we ook 
zaterdagmiddag 16.30 - 17.30 maar 
daar is na dalende belangstelling 
mee gestopt. Bij voldoende deel-
name start alsnog een zaterdag- of 
zelfs zondaggroep.
Zaalsportschoenen en racket zijn 
een must, wij zorgen voor shuttles. 
Geen kledingvoorschrift.
 
Facebook: badminton DAC - Dins-
dagAvond Club

Rob Killaars
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Onze vergaderingen in 2015:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)
 23 februari
 13april
 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

De afgelopen weken is er wereldwijd 
veel te doen geweest over ‘vrijheid 
van meningsuiting’.

Aanmerkingen, opmerkingen, kri-
tische notes, ongevraagd advies, 
cartoons met hilarische effecten, wie 
zou denken dat mensen zich hier-
aan zodanig kunnen storen, dat ze 
ervoor willen moorden.

Kunnen wij in onze eigen kleine 
dorpsgemeente ook bijdragen aan 
een betere verstandhouding tussen 
verschillende groeperingen, of vin-
den we deze materie meer ver-van-
onze-bedden ?

Moeten we misschien méér cartoons 
in ons krantje opnemen en onze wet-
houders op de korrel nemen.
Misschien moeten we bij elk nieuw 

Je suis Charlie

project meer moeite doen om an-
dersgelovigen te benaderen.
Misschien moeten we nóg meer on-
gevraagd advies geven aan bestuur-
ders, zodat er bredere discussies 
komen.
Misschien moeten we méér open-
bare besprekingen organiseren, zo-
dat iedereen de kans krijgt mee te 
praten en verantwoordelijkheid te 
nemen.

Graag zouden we jullie mening hier-
over krijgen. Een kernoverleg heeft 

altijd de inbreng nodig van de bewo-
ners van z’n kern, maar bij deze pro-
blematiek is dat een must.

Als er maar genoeg mensen zijn die 
hierover willen brainstormen, dan 
zullen wij een en ander faciliteren. 
Misschien dat er uiteindelijk zelfs 
een gemeente-breed project ont-
staat en onze gemeente een mooie 
bijdrage kan leveren aan deze we-
reldwijde issue.

Laat ons iets weten via:
- info@kernoffenbeek.nl
- onze Facebook pagina
- de Facebook pagina van

‘Friends of Offenbeek’
- tijdens een van onze openbare

vergaderingen  
- spreek een van de bestuursleden

aan

Graag horen we wat van je.

Onze eigen en dierbare burgemees-
ter, Petra Dassen, is/was genomi-
neerd en waarschijnlijk ook reeds 
gekozen als ‘Beste Bestuurder van 
een kleine gemeente (<30.000 in-
woners) 2014.

Op de website www.binnenlandsbe-
stuur.nl werd deze verkiezing gepu-
bliceerd. Naast de verkiezing voor 
‘Beste lokale bestuurder 2014’ (min-
der interessant) vind/vond je hier 
ook de details van de genomineer-
den. Uiteraard zijn ook wij reuze 
nieuwsgierig naar de uitslag. Helaas 
hebben we deze publicatie moe-
ten voorbereiden precies tijdens de 
stemronde, terwijl de uitslag, maan-
dag 19 januari is/was de ceremonie, 
plaatsvind ná uitgave van deze edi-
tie.

Omdat dit ut Krentje veur idderein 
(in Offenbeek)  is, gaan we hier 
geen overbodige reclame maken 
voor onze burgemeester. Als er nog 
mensen in onze kern wonen die niet 

Onze burgemeester Beste Bestuurder
kleine gemeente 2014 ??

weten hoe belangrijk Petra (ingewij-
den mogen haar bij haar voornaam 
noemen) voor onze gemeenschap 
is, zullen ze waarschijnlijk ook niet ut 
Krentje lezen.

Wij gaan er vanuit dat dit niet de 
laatste keer is dat er een stem uit-
gebracht kan worden op de kwalitei-
ten van onze burgemeester. Bij die 
eerstvolgende gelegenheid kan ui-
teraard weer iedereen zelf bepalen 
of zijn/haar stem de moeite waard is. 
Zie dat ook maar als een soort ‘par-
ticiperen’. Afspraak met Petra is wel, 
dat ze voorlopig niet mag solliciteren 
op een functie buiten onze gemeen-

te. Al die waarderingen van buiten 
mogen natuurlijk niet leiden tot een 
vroegtijdig vertrek.

Vooruit lopende op het onoverkome-
lijke resultaat:

Van hartstikke en zeker weten gede-
gen Geproficiteerd met de uitslag en 
erkenning die daarbij hoort.


