BETER EEN GOEDE BUUR,
DAN EEN VERRE VRIEND…

Iedereen wil prettig wonen, maar
niet iedereen ervaart dit. Helaas
kan het gebeuren dat u zich ergert
aan uw buren. Een feestje dat tot
ver na middernacht geluidsoverlast
veroorzaakt, een hond die de keel
schor blaft als de buren van huis
zijn, het bestelbusje van de buurman
dat uw uitzicht belemmert… Het
zijn ergernissen die zich kunnen
voordoen. Een probleem wordt
het als buren er niet in slagen dit
bespreekbaar te maken. Kleine
ergernissen kunnen leiden tot
een fikse ruzie. Buurtbemiddeling
bemiddelt in een beter contact
tussen u en uw buren. Heeft u
tot nu toe zonder resultaat bij uw
buren aangegeven dat u overlast
ervaart, dan kunt u gebruik maken
van Buurtbemiddeling. Speciaal
opgeleide bemiddelaars gaan in
gesprek met u en uw buren en
begeleiden u tijdens een eventueel
bemiddelingsgesprek. Ervaring leert
dat de inzet van buurtbemiddeling
vaak helpt om te komen tot een beter
onderling contact en een oplossing
voor de overlast.
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Vanaf 1 januari 2018 biedt de
gemeente Beesel haar inwoners de
mogelijkheid om gebruik te maken
van Buurtbemiddeling.

Als u oprecht een oplossing wilt
en u bent bereid om naar elkaar te
luisteren, dan is er een reële kans
op een oplossing. Ook organisaties,
zoals woningcorporaties en politie,
kunnen u adviseren contact met
Buurtbemiddeling op te nemen of
melden u, met uw toestemming, aan.
Buurtbemiddeling bemiddelt niet
als er sprake is van buitensporige
agressie, alcohol of drugsverslaving,
zware psychiatrische problematiek,
aanvaringen met instanties of
conflicten binnen één familie.
Buurtbemiddelaar worden?
Buurtbemiddeling is vrijwilligerswerk.
Wij komen graag in contact met
enthousiaste mensen die het leuk
vinden om als buurtbemiddelaar aan
de slag te gaan. U wordt onderdeel
van een leuk team met professionele
ondersteuning en begeleiding. Wij
vertellen u er graag meer over.
Telefoon: 06-20280576
(spreek eventueel uw bericht in en
wij bellen terug)
E-mail:
info@proteionbuurtbemiddeling.nl

Wie kan gebruik maken van
buurtbemiddeling?
Elke inwoner van de gemeente
Beesel kan zich aanmelden bij
Buurtbemiddeling. Het maakt niet
uit of u in een koop- of in een
huurhuis woont. Wat we wel van u
verwachten, is een actieve houding.

Internet:
www.proteionbuurtbemiddeling.nl

Het bordje kan blijven want de toren is .....

Luc Schroembges

Teambuilding Kernoverleg Offenbeek
Kernoverleg Offenbeek is er in principe voor de Offenbeekse kern van
de gemeente Beesel. Het komt echter ook voor dat er projecten binnen de gemeente door een ander
kernoverleg worden uitgevoerd die
in het belang van de gehele gemeenschap zijn en waar wij graag
ons steentje aan bijdragen.
Zo hebben we in een ver verleden
ook een bijdrage geleverd aan de
beugelbaan die in Beesel gerealiseerd is. Deze is geïntegreerd in de

Huiskamer van de wijk

Alweer bijna een jaar geleden, op
16 september 2017 is de Offenbeckerhof in Offenbeek, feestelijk
heropend. Een vernieuwde keuken
was de aanleiding voor dit prachtige feest. Met deze multifunctionele
ruimte willen we een ontmoetingsplek creëren in Offenbeek, waar
iedereen zich thuis voelt: de huiskamer van de wijk. Het doel van Projectgroep Offebenckerhof is: Sociale

kantine van voetbalvereniging Bieslo. Wij hebben toendertijd gezegd
dat we deze baan ook een keer wilden uitproberen. Dat is er al die tijd
niet van gekomen.
In het kader van de teambuilding
2017 is dit door de organisatie opgepakt en zo hebben we de beugelbaan op 24 juni j.l. opgezocht en uitgeprobeerd.
Eerst werd ons de spelregels uitgelegd en kregen we praktische tips
om de bal door de beugel te spelen.
Na enige tijd werden we al wat bedrevener in het spel wat voor de één
die geconcentreerd bleef, punten opleverde en voor de ander, die dacht
het inmiddels wel door te hebben,
ook punten kostte.
Het was voor iedereen in ons gemixte gezelschap van jong tot oud,
met en zonder ervaring, een leuke
cohesie en verdere leefbaarheid in
de kern verbeteren.
De Offenbeckerhof wordt verhuurd
voor o.a.: vergadering, gespreksgroep, lezing, kookgroep, creatief
groep, of computercursus.
> Wil je ook huren, met een sociaal
doel? Dat kan: offenbeckerhof@kernoffenbeek.nl
Daarnaast is er de Open Inloop:
een dagbestedingsprogramma op
maandag, woensdag en donderdag
(10:00u-16:00u). De Open Inloop is
vrij toegankelijk voor iedereen.
> Wil je graag komen? Meld je aan:
077-8515754
offenbeckerhof.inloop@gmail.com
Namens de Projectgroep
Offenbeckerhof,
Alice Gort-Switynk

De wensbus
wenst u
een fijne vakantie!
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middag. We kunnen het beugelen
dus aan iedereen aanbevelen. En
wij kunnen afturven dat we de baan
hebben uitgeprobeerd, met dank
aan de heer Hendriks voor de tips
en de duidelijke uitleg.
Frits Simons

Afscheid
Marianne Janssen

Inmiddels hebben we officieel afscheid genomen van oud bestuurslid en penningmeester Marianne
Janssen.
Zij was al vanaf de oprichting van
Kernoverleg Offenbeek van de partij
en wij hebben al die jaren met plezier samengewerkt. Wij willen haar
ook op deze plaats nogmaals hartelijk danken daarvoor. Ook een woord
van dank aan haar man Geert die
haar thuis hierdoor moest missen
en die als vrijwilliger jaarlijks allerlei
klussen voor ons heeft opgeknapt.
Het bestuur

Vakantietijd
Voor veel mensen staat de vakantietijd er weer aan te komen; of ze
zijn al weggeweest. Maar moeten
we wel weg en wat nemen we dan
mee?
In vroegere tijden gingen de mensen
niet, om de doodeenvoudige reden
dat er geen geld voor was. Vele jaren later kon men dit wel betalen en
trokken de meeste naar een plek of
land om wat op rust te komen.

valt en dat er warempel een prachtige natuur is waar te nemen.
Wel even onwennig om de dag dan
toch door te komen. Wellicht ontdek
je na een poosje dat dit nog niet zo
gek is als dat je had gedacht. Geen
onzinnige apps en geen selfies waar
anderen, te pas en te onpas, naar
moeten kijken als je weer thuis bent.
Nu denkt u natuurlijk dat de schrijver
dezes iets heeft tegen deze apparaa
tjes, maar dit is dan een verkeerde
conclusie. Ik heb alleen medelijden
met die mensen die de regie over
deze dingen zijn kwijtgeraakt.
Dat zij zelf door deze elektronica gestuurd worden.
Als deze column u bereikt vóór dat u
op vakantie gaat, wil ik u van harte
een heel fijne en vooral rustige va-

Even geen alledaags gedoe aan hun
hoofd. Schoon ondergoed, een tandenborstel en de beurs, dan had je
het belangrijkste van de reisbagage
al te pakken. Tien dagen de accu opladen en er dan weer tegenaan.

kantie toewensen. Mocht u al terug
zijn van weggeweest, dan zie ik uw
foto’s en filmpjes wel op Face-book,
Instagram of Yo tube. Geloof mij
maar dat ik sta te popelen om er een
paar te zien.......

De oplettende lezer zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat bij die attributen niets staat vermeld over een
telefoon, i-pad, laptop, i-Phone en
vooral de power box. Het zal je maar
gebeuren dat je ergens in de bergen
zit en één van die apparaten heeft
de accu leeg. Geen contact meer
met de wereld om zich heen. Kun je
plotseling geen e-mailtje, sms’je of
app. meer ontvangen of versturen;
een regelrechte ramp!
Verstoken van die dingen die al het
hele jaar, buiten die vakantie, veel
van je tijd in beslag nemen. Opeens
merk je dat er een stilte om je heen

Prettige vakantie,
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Juupke

Juli vrijwilligersmaand
Iedereen die de kalender heeft hangen die we eind vorig jaar in Offenbeek verspreid hebben kan nog eens
nalezen dat we u aan het denken
willen zetten om vrijwilliger te worden voor Kernoverleg Offenbeek..
Heeft u vragen over de mogelijkheden vrijwilligerswerk te verrichten
neem dan contact op en vraag het

Soep-Tijd
Vind je het leuk mensen te ontmoeten? Heb je de zondagmiddagen in
Augustus verder niets te doen? Heb
je zeeën van tijd, maar weinig geld?
Wil je graag samen met anderen
eten? Kom dan naar Soep-Tijd!

Soep-Tijd, is een initiatief van Projectgroep Offenbeckerhof.
Elke zondag van de maand Augustus is er in Offenbeckerhof Soep-Tijd
(15:30u - 17:30u). Je bent hartelijk
welkom om te genieten van soep
(€ 1,00 p.p.) en gezellige ontmoeting. Reserveren mag, hoeft niet.

Adres Offenbeckerhof:
Amerslosestraat 1, Reuver
Wil je meehelpen? Meld je aan:
alice.gort@kernoffenbeek.nl
ons, Het maakt niet uit of u veel of
weinig tijd heeft, overal inzetbaar
bent of juist niet.
Laat ons weten hoe, wanneer en
waarmee u ons bij wilt staan.
Blader gerust nog eens door de kalender om te zien waarmee we ons
bezig houden. Mist u iets? Grijp dan
de mogelijkheid dit in de groep te
gooien en te bespreken.
Mail ons:

info@kernoffenbeek.nl

Kernoverleg Offenbeek zoekt ……

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

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!
Elk jaar komen meer vrijwilligers ons
helpen met allerlei leuke activiteiten.
Alle projectgroepen groeien in omvang en in ambities. Nog even en
heel Offenbeek doet mee……
Al deze groei en ambitie willen we
graag voldoende faciliteren en ondersteunen met enkele vrijwilligers,
die zich voornamelijk bezighouden
met organisatie, administratie en
coördinatie. Een secretaris is onmisbaar in deze groep. Helaas hebben
we echter al te lang een vacature
voor deze belangrijke post.
Samen met de voorzitter en de penningmeester vormt de secretaris
ons Dagelijks Bestuur (DB). Hij of zij
neemt taken voor zijn/haar rekening

Oppe Brik in de steigers
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zoals het opmaken van agenda’s,
het plannen van bijeen-komsten, het
maken en verspreiden van notulen,
het bijhouden van subsidie- of vergunnings-aanvragen. Verder is de
secretaris een actief teamlid bij besprekingen met onze partners zoals
de gemeente.
Heb jij zin in vrijwilligerswerk als secretaris DB, laat het ons dan weten.
Bel met onze voorzitter (Ernest 0651063689) of penningmeester (Sven
06-14201905) of mail naar db@kernoffenbeek.nl dan beginnen we jouw
avontuur met een open gesprek en
een stageperiode om je in te werken
in Kerngericht Werken Offenbeek.
bestuur Kernoverleg Offenbeek
Hierbij weer een fotoimpressie van
Oppe Brik die in de vakantieperiode
vol in de steigers staat.
We hebben lange tijd niets zien gebeuren aan het oude fabriekspand
van Teeuwen maar nu wordt er hard
gewerkt en zien we dingen gebeuren en veranderen.
Volgende keer proberen we ook de
verdere vooruitgang op het terrein te
laten zien.

