
NL DOET 2016 ‘Kale Plak’ op 12 maart

Onder een stralend zonnetje en een 
fris briesje hebben de bewoners van 
de Kale Plak en het Kernoverleg 
Offenbeek samen de handen uit de 
mouwen gestoken in het kader van 
NL DOET. 

Na in de ochtend de nodige voorbe-
reidingen te hebben getroffen, zoals 
het opbouwen van de tent voor de 
afsluitende barbecue, verzamelden  
zich rond 13.00 uur de deelnemers. 
Iedereen werd hartelijk ontvangen 
met een lekkere kop koffie met cake. 
De deelnemende kinderen kregen 
een lekker glas ranja. Omstreeks 
13.30u werden er groepjes gevormd 
,en toegelicht wat en waar de buurt 
zou worden opgefleurd.
Met schoppen bezems en overige 
tuinmaterialen gingen de buurtbe-
woners, waaronder ook wethouder 

Bram Jacobs,  aan de slag en wer-
den er de nodige bloembollen en 
planten gepoot.
Tussendoor werd er ter plekke nog 
wat koffie geserveerd en hadden de 
bewoners het heel gezellig met el-
kaar.
Rond de klok van 15:30u verzamel-
de iedereen zich weer bij de tent 
alwaar deze doemiddag onder het 
genot van een overheerlijke barbe-
cue en een lekker drankje werd af-
gesloten. De kinderen konden zich 
buiten naar hartenlust uitleven in de 
speeltuin of in de tent een kleurplaat 
maken. Tegen 19.00u begon het al 
schemerig te worden en werd er be-
gonnen met het opruimen.
De bewoners kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde middag, waarbij 
de buurt weer wat opgefleurd is, het 
contact onderling weer wat verste-

vigd is en de deelnemers het zeer 
gezellig vonden om “samen” de han-
den uit de mouwen te steken.
Tot slot willen we graag de gemeen-
te Beesel (buitendienst) bedanken 
voor hun bereidwillige medewerking 
en niet te vergeten de initiatiefne-
mers uit de buurt, Veronique, Jos 
en André, die de organisatie van de 
activiteit voor hun rekening hebben 
genomen.

Namens het Kernoverleg Offenbeek,
Wiel en Sven

Samen aan het werk bij het verfraaien van de eigen buurt met hulp van wethouder 
Bram Jacobs en Kernoverleg Offenbeek.
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Op zaterdag 5 maart jl. was het dan 
eindelijk zover. Na drie jaar voor-
bereiding door de reüniecommissie 
vond de reünie plaats van iedereen 
die op welke wijze dan ook enige bij-
drage heeft gehad aan de jeugvas-
telaovend in Offenbeek vanaf 1962. 
Zo’n 180 deelnemers troffen elkaar 
bij café-zaal De Paerssjtal en geno-
ten van optredens van buutteredner 
Jan Reinders (die zelf in zijn jonge 
jaren ook deel heeft uitgemaakt van 
de jeugd-raad van 11), Sandra en 
Marco en Joekskapel De Dorsvlae-
gels, die alle deelnemers een sere-
nade kwamen brengen. De Dors-
vlaegels verzorgen al 36 jaar, sinds 
hun oprichting dus de ‘laevende’ mu-
ziek tijdens het jeugprinsebal.

Reunie 5x11 jaor
jeugvastelaovend Óffebek

Maar het meest belangrijke deze 
avond waren natuurlijk de herinne-
ringen die werden opgehaald door 
de aanwezigen. Veelal geholpen 
door de wand waarop vele oude 
maar ook recentere foto’s op zicht-

baar waren werden nog menige 
sterke en minder sterke verhalen 
verteld. Het deed de organisatie 
deugd dat alle leeftijdsgroepen aan-
wezig waren en dat met name de 
oudere generatie zeer goed verte-
genwoordigd was. Na een avond vol 
herinneringen en mooie gesprekken 
kon worden teruggekeken op een 
geslaagde reünie. Wordt mogelijk 
vervolgd……

Op de bijgaande foto zijn de eerste 
jeugdprins Jo I (Berden, 1962) en 
de 55e jeugprins Sjuul I (Dohmen, 
2016) te zien.

Wiel Verlinden

De oudste Prins Jo 1 (Berden) (1962) 
jeugdprins en de jongste Prins Sjuul 1 
(2016)

bestuursleden en vrijwilligers
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wij denken 
ook aan mensen die de gepensioneerde leeftijd bereikt hebben 
maar niet de hele dag thuis willen zitten.
Vaak zijn bijeenkomsten en besprekingen overdag waardoor 
vaak bestuursleden verhinderd zijn omdat ze niet altijd zomaar 
vrij kunnen nemen.

Wil je iets doen met Kernoverleg Offenbeek of voor je eigen kern 
maar niet direct als bestuurslid meld je dan aan als vrijwilliger.
Voor diverse projecten kunnen wij namelijk ook vrijwilligers ge-
bruiken.

Kijk ook eens op Facebook of op onze website: 
www.kernoffenbeek.nl 

Heb je interesse laat ons dat dan weten via:
info@kernoffenbeek.nl
Wij  informeren je graag over de mogelijkheden.
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Dit keer geen uitgebreid artikel over 
kerk en toren. Op maandag 14 maart 
maakte Initiatiefgroep Hertje Offe-
bèk gebruik van het inspreekrecht bij 
de raadsvergadering van gemeente 
Beesel.

Initiatiefgroep Hertje Offebèk (IHO) 
streeft naar behoud en zinvolle her-
bestemming van de Fatimakerk en 
-toren.

Je kunt HertjeOffebek volgen op 
twitter (@HertjeOffebek).

Meer informatie vind je ook op www.
facebook.com/kernoffenbeek.nl/

Helaas deze uitgave zonder column 
van Juupke. Juupke geniet van een 
welverdiende vakantie en we kijken 
al uit naar zijn bijdrage in de volgen-
de uitgave!

de redactie

Kerk en toren

Trapveldje Broeklaan

Het gebied ligt in de kern Reuver 
ten zuiden van de Broeklaan en 
ten noorden van Broeklaan 126, en 
heeft betrekking op grond waar in 
het verleden kringloopcentrum Bis 
Bis was gevestigd. 

Er is eind vorig jaar een wijzigings-

plan voorgesteld dat nodig was om 
een trapveldje voor de jeugd vanaf 
de leeftijd van circa 8 jaar moge-
lijk te maken aan de Broeklaan. Dit 
is gerealiseerd op de locatie waar 
voorheen Kringloopcentrum Bis Bis 
gehuisvest was. Dit trapveldje dient 
ter vervanging van de locatie aan 
de Greswarenstraat die is opge-
heven in verband met de realisatie 
van het bestemmingsplan “Oppe 
Brik”. De speelgelegenheid voor de 
kleinere jeugd is al verplaatst naar 
een andere groenvoorziening aan 
de Broeklaan nabij gezondheidscen-
trum Pro Vita Reuver. Deze locatie 
was echter te klein en niet geschikt 
om er ook het trapveldje te realise-
ren. De bedrijfsbestemming van het 
perceel is gewijzigd naar de bestem-
ming openbaar groen. Binnen deze 

bestemming zijn speelvoorzieningen 
toegestaan.
De kosten van de verplaatsing van 
het trapveldje zijn meegenomen in 
de exploitatie van het bestemmings-
plan Oppe Brik.

Zoals bekend staat het oude fa-
brieksgebouw oppe Brik sinds enige 
tijd leeg. Voorheen was alles de-
gelijk afgezet maar op het moment 
is het gebouw te betreden. Dit lokt 
jeugd en er worden dan ook gere-
geld personen gesignaleerd.

Ook wordt gebruik gemaakt van het 
gebouw als openbaar toilet zoals 
enkel inwoners van Offenbeek ons 
vertelden. Kernoverleg Offenbeek is 
echter niet de juiste instantie om dit 
te melden.

Veiligheid rond fabrieksgebouw Teeuwen oppe Brik

Wij verzoeken dan ook dringend niet het Kernoverleg hier op aan te spreken 
maar dit te melden bij de gemeente. Dit kan door een meldingsformulier in te 
vullen op de website van de gemeente.

https://www.beesel.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Uw_melding_klacht_of_tip/
Melding_openbaar_gebied

Indien u vindt dat gemeente in gebreke is gebleven (omdat bijvoorbeeld niet 
gereageerd is op eerdere meldingen) kunt u ook een klacht indienen. Dit kan 
via een klachtenformulier op de gemeentelijke website maar ook per brief. 
In een brief moeten in ieder geval de volgende dingen worden opgenomen:
- uw naam en adres
- de datum waarop u de brief heeft geschreven
- een omschrijving van uw klacht
- uw handtekening

Alvast bedankt voor uw medewerking.
kernoverleg offenbeek
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Onze vergaderingen in 2016:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)
 11 april
 23 mei
 4 juli
 29 augustus
 10 oktober
 21 november
 19 december
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl

Al bijna 50 jaar bestaat zwemvereni-
ging R.O.B inmiddels al, en al die 
jaren draaien zij op vrijwilligers die 
geheel belangeloos de vereniging 
ondersteunen. Een groep van deze 
vrijwilligers zijn de zwemleiders die 
lesgeven aan de kinderen voor het 
ABC diploma.
Lesgever wordt je niet zo maar, daar 
moet je natuurlijk wel feeling voor 
hebben  en een opleiding voor ge-
volgd hebben. Alle lesgevers heb-

ben de basiscursus zwemlesgeven 
gevolgd, 1 heeft zwemleider A, 1 
heeft een CIOS opleiding gevolgd 
en 2 zijn in het bezit van het diploma 
lesgever zwemABC en daarmee vol-
ledig gediplomeerd.

Er wordt lesgegeven in groepjes van 
maximaal 10 kinderen om zodoende 
voldoende  individuele aandacht te 
kunnen geven aan de kinderen. Het 
traject naar het A diploma duurt on-
geveer 1½  jaar, hiermee zijn ze niet 
de snelste maar is er wel voldoende 
aandacht voor de kwaliteit.
Mocht u overwegen om uw kind op 
te geven voor zwemles neem dan 
eens een kijkje op de website:
www.zwemclub-rob.nl
voor meer informatie.

Natuurlijk biedt de zwemvereniging 
ook de mogelijkheid voor volwasse-

Zwemvereniging ROB al bijna 50 jaar!

nen om lekker ontspannen te zwem-
men tijdens het zogenaamde trim-
zwemmen op de dinsdagavond in 
de Lommerbergen en op de vrijdag-
avond en zondagmorgen in Blerick. 
Een constante groep zwemmers 
maakt hier graag gebruik van.

Voor de jeugd is er de mogelijkheid 
om recreatief te zwemmen, dit is 
gezellig zwemmen zonder prestatie-
druk maar met de nadruk op plezie-
rig zwemmen, op de maandagavond 
in de Lommerbergen. Tevens is er 
de mogelijkheid tot wedstrijdzwem-
men, op de donderdagavond, de 
zaterdagmorgen enzondagmorgen 
te Blerick.

In de zomertijd(mei tot september) 
Maakt onze vereniging dankbaar ge-
bruik van ons mooie buitenbad “De 
Bercken” dat al vele jaren door en-
thousiaste vrijwilligers gerund word. 
Wilt u eens een kijkje komen nemen 
tijdens onze trainingsuren in het bui-

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

tenbad? U bent van harte welkom op 
Maandag, Dinsdag, Donderdag en 
Vrijdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
U kunt dan met eigen ogen zien hoe 
en wat wij doen.

Buiten het zwemmen heeft onze ver-
eniging ook nog andere activiteiten, 
zo wordt ieder jaar aan het begin 
van het buitenbadseizoen de sei-
zoensduik georganiserd waarbij zo-
veel mogelijk leden tegelijk het diepe 
inspringen om zo een nieuw seizoen 
te vieren. Verder is er voor de kin-
deren met Pasen en met sinterklaas 
een leuke activiteit die geheel in het 
teken van het feest staat. Ieder jaar 
gaan we ook met vele kinderen op 
kamp bij het zwembad “De Bosberg” 
te Swalmen waar samen met andere 
zwemverenigingen een leuk kamp-
weekend gehouden wordt.

Heeft u vroeger bij ons gezwom-
men(of niet) en wilt u weer meer 
gaan bewegen, denk dan eens aan 
zwemvereniging R.O.B. want zwem-
men is zeer gezond.

Namens ROB
Frits Hebben en Ralph van Riel


