Blij in Beesel - editie Offenbeek

De groepen leverden zonder uitzondering zeer bruikbare ideeën.

In een afgeladen Offenbecker
Hof, iedereen hartstikke bedankt
voor zijn/haar bijdrage, heeft heel
Offenbeek z’n blijheid mogen
uiten aan heel Offenbeek. Onder
begeleiding van Luc Verheijen, een
heel vriendelijke en vrolijke Belg,
hebben de aanwezigen mekaar
verhalen en dromen verteld over ‘Blij
in Beesel’.
Rode draad in deze 3e bijeenkomst,
Beesel en Reuver waren ons
voorgegaan, was de versterking van
de positieve kijk op je gemeenschap.
Wat maakt je Blij in Beesel toen, nu
en later. Wat is de moeite waard om
te bewaren, hebben of krijgen.
Via een op een interviews mocht
iedereen proberen om een verhaal
los te krijgen bij z’n gesprekspartner
over Blijheid en meteen aansluitend
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z’n eigen verhaal vertellen aan de
ander. Een prima kennismaking met
een buurtgenoot en zijn/haar kijk op
je eigen gemeenschap.
Om een verband te vinden tussen
de verschillende verhalen, werd
iedereen daarna bijeen gezet in
groepjes van 3 duo’s. In deze
groepjes werden alle voorgaande
gesprekken
samengevat
en
gezamenlijk bediscussieert. Niet
om mekaars verhaal te corrigeren
of tegen te spreken, maar om een
dikke rode draad te vinden van
gemeenschap(pelijke)
verbanden
te vinden. En gevonden werden die
ook.
Als afsluiting van dit programma
werden de meest belangrijk gevonden
verbanden gedeeld met mekaar
en wat ieder zelf nog zou willen

betekenen in ‘hoe blij te worden en
blijven’. Initiatieven van heel basaal
soep maken met een buur tot een
nieuwe opzet van de gemeentegids
met
‘burgerinitiatieven’
en
‘burgerinteresses’ in plaats van
een traditionele opsomming van
organisaties en verenigingen.
Dinsdag 12 juli is de afsluitende
bijeenkomst in ‘de Schakel’. Ook
hier is iedereen wederom hartstikke
welkom, vanaf 19.30uur, om aan
te schuiven. De deelnemers van
de 3 edities in Beesel, Reuver en
Offenbeek, maar ook nieuwe nu
tijd hebbende gemeenschapsleden,
kunnen dan verder borduren op de
door Luc en Esther geïnventariseerde
verhalen en dromen. Los van de
mogelijke vervolgacties vanuit het
gemeentehuis
zal
Kernoverleg
Offenbeek zeker de handschoen

oppakken en samen met de
gemeenschap iets te doen met de
uitkomsten. Het borrelt nu al van
de ideeën, dus als je zelf al iets wilt
toevoegen: info@kernoffenbeek.nl
Ernest Stoffels

Let op!

De Bibliotheek Reuver start eigen Repair Café
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Door repareren te promoten, wil De Bibliotheek Maas en Peel bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg.
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In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een

De Bibliotheek Reuver start eigen
Repair Café

Woont u in Offenbeek en repareert
u ook iets samen met of voor anderen, schrijf dan een kort stukje
over uw hobby en lever dit samen
met een foto in voor één van de
volgende Krentjes. Stuur dit naar:
info@kernoffenbeek.nl
den tot heel leuke contacten in de
buurt.”
Wiel wijst erop dat repareren ook
geld en kostbare grondstoffen bespaart en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. “Maar bovenal willen we met het Repair Café
laten zien dat repareren leuk is en
vaak heel makkelijk.”
De Bibliotheek Maas en Peel houdt
elke 2de zaterdag van de maand
een Repair Café in Bibliotheek Reuver van 10.00-13.00 uur. Kijk ook op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl of
op www.repaircafe.nl.
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Door repareren te promoten, wil De
Bibliotheek Maas en Peel bijdragen
aan het verkleinen van de afvalberg.
In Nederland gooien we ontzettend
veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer prima
bruikbaar zijn. Helaas zit repareren
bij veel mensen niet meer in het sys-
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Laat ons weten of u geïnteresseerd bent via

info@kernoffenbeek.nl

Kijk ook eens op Facebook of op onze website:
www.kernoffenbeek.nl
Ook kunt u een van onze bestuursleden aanspreken en u laten informeren over de mogelijkheden. Wij weten graag in welk project u energie wilt
steken en wat u daarbij wilt doen.

In Offenbeek verkeren wij nu toch al
een hele tijd in het ongewisse. Op
straat en in gelegenheden wordt er
wel over gesproken, maar niemand
weet hoe het er allemaal uit gaat
zien.
Hoe lang staat de kerk en toren nog
in onze kern? Hoe “loopt” het met
de verkoop van de woningen in het
plan “Oppe Brik”? Wanneer komen
de eerste asielzoekers of statushouders in Offenbeek wonen?
In welk schooljaar start BC Broekhin
met lesgeven in de oude fabriek van
de Tieëf? Hoeveel tijd gaat er verstrijken eer de vleermuizen gehoor
geven aan het bevel te gaan verhuizen?
Allemaal zaken die we het liefst zelf
zouden willen regelen. Maar het enige wat we wel samen kunnen doen,
is afwachten tot dat er iets door anderen wordt ondernomen.
Voor de kerk en toren zou al een koper en bestemming zijn. Het gonst
van de geruchten dat het een sport-

paleis gaat worden. OK, opschieten
dan.
Mensen die echt “nul op de meter”
ambiëren, zou ik willen zeggen: hak
die knoop en koop nu door en de
bouw kan beginnen.
Er staan heel wat woningen te koop
in onze drie kernen. Gemeente, zet
dan ook vaart achter uw plannen
voor de vluchtelingen en statushouders.
Dan blijft Broekhin nog over om duidelijkheid te geven wanneer de twee
scholen van Reuver en Swalmen in
Offenbeek samenvoegen.
Eigenlijk allemaal plannen die met
samenspraak en samenwerking opgelost zouden kunnen worden, ware
het niet dat in het laatste vraagstuk
een hele andere factor meespeelt.
Om misschien wel duizend leerlingen te laten verhuizen,
moet eerst een klein aantal vleer-

muizen verkassen. Het lijkt er op
dat, in samenspraak met die diertjes, eerst een nieuw onderkomen
gerealiseerd moest worden, voordat
ze er ook maar aan willen beginnen.
Er van uitgaande dat hier knappe
vogelaars en ontwerpers bezig zijn
geweest, kan het toch niet lang meer
duren of die beestjes doen gewoon
wat wij van hen verwachten....
Maar voorlopig is het wachten geblazen. Ze denken niet, maar regisseren wel; dierenverhuizing gaat
boven volksverhuizing!
Juupke

Veiligheid gewaarborgd

De veiligheid rond het oude fabrieksgebouw op het terrein van de Brik is
na ons laatste Krentje aardig toegenomen. Men kan niet meer zomaar
in en uit lopen en ook aan het dak
zijn werkzaamheden verricht.
Met dank aan de burgers van Offenbeek die zich daarover zorgen
maakten en dit gemeld hebben bij
de gemeente.
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Oproep voor Sportief, Gezond en Gezellig lopen.
voorkeur op de maandagmiddag of
donderdagmiddag te gaan lopen.

Onze vergaderingen in 2016:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)

4 juli
29 augustus
10 oktober
21 november
19 december

Het bestuur roept eventueel gegadigden op, zich bij interesse en/of inlichtingen
contactEmmastraat
op te nemen
Voorzitter:
A. Janssen
2e
5953met
HR Reuver
Tel. 077 474 4213 / 06 2249 1938 - E-mail: andreas.janssen@ziggo.nl
een
van
onderstaande
personen,
of
Secretaris:
Th. Joosten
St. Theresiastraat 3 5953 LM Reuver
Tel. 077geheel
474 2675 / 06vrijblijvend
1554 4161 - E-mail:
t.joosten7@ziggo.nl
kom eens
kennisLeiding:
Dorlie Thönissen Industriestraat 31 5953 LT Reuver
mee
te
Wandelvereniging Sportief Wande- makenTel.door
077 474gezellig
4415 / 06 4168met
1201 -ons
E-mail:
dorlieth53@ziggo.nl
een
van
onze
wandelavonlen Reuver wil haar wandelprogram- lopen op
Lokatie:
ABN-AMRO Bank: rekeningnummer: NL90 ABNA 057.88.67.877
den.
ma uitbreiden.
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Onze wandelvereniging SWR be- Vind jij het verstandig om enkele
Offenbeek
staat uit ± 40 leden die elke week uurtjes per week sportief en gezond
voor meer informatie:
voor Sportief,enGezond
bezig telopen.
zijn, schroom dan niet en
deels Oproep
op dinsdagavond
deelsen Gezellig
www.kernoffenbeek.nl
op woensdagavond een wandeling laat van je horen. Neem dan contact
op
met:
maken Wandelvereniging
van 19.00 uur Sportief
tot 20.30
uur.
Wandelen Reuver wil haar wandelprogramma uitbreiden.
Dit onder deskundige leiding van
“MBvO / sport en bewegen” gediplo- Dre Janssen
wandelvereniging
SWR bestaat uit ± Tel.
40 leden
elke4213
week deels
dinsdagavond en deels op
077die474
/ 06op
22491938
meerdeOnze
leidster
Dorlie Thönissen.
woensdagavond een wandeling maken van 19.00 uur tot 20.30 uur. Dit onder deskundige leiding van
“MBvO / sport en bewegen” gediplomeerde leidster Dorlie Thönissen.
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onderstaande
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kennismaken door gezellig met
Sportief Wandelen Reuver.
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Vind jij het verstandig om enkele uurtjes per week sportief en gezond bezig te zijn, schroom dan niet
en laat van je horen. Neem dan contact op met:
Dre Janssen
Theo Joosten
Dorlie Thönissen

Tel. 077 474 4213 / 06 22491938
Tel. 077 474 2675 / 06 15544161
Tel. 077 474 4415 / 06 41681201

Het bestuur,
Wandelvereniging Sportief Wandelen Reuver.

Geraniumtorens

Onze geraniumtorens prijken weer
op diverse plaatsen in onze kern.
Tot nu toe hebben ze in vergelijking
toto andere jaren niet veel extra water nodig gehad omdat de weergoden zich over de plantjes ontfermden. Hier een impressie hoe ze erbij
staan.
Ook de plantenbakken voor de kerk
zien er prima uit.
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