Burendag 2014
Actie van de bewoners Sint Annastraat

De doelstelling van de burendag is
dat we elkaar beter leren kennen
en op die manier ontdekken wat we
voor elkaar kunnen betekenen. Het
idee van “ gewoon samen” en participatie laten uitgroeien door er voor
elkaar te zijn als dit nodig of gewenst
is.
Zowel de gemeente alsook Kernoverleg Offenbeek hebben haar en
haar buurtgenoten uiteindelijk voldoende geholpen om er een succes
van te maken.

Spellencirquit voor de jongsten.

Deze editie van het jaarlijks terugkerende Oranje-feest is, onder minimale begeleiding van Kernoverleg Offenbeek, een actie geweest van de
bewoners van de Sint Annastraat.

gen bos om daar met de kinderen
een avonturenontdekkingstocht te
maken.

De ochtend willen we invullen om
met een aantal buurtbewoners de
speeltuin kindvriendelijk te maken.
Hiervoor hebben we een aantal
voorstellen gedaan bij de gemeente.
‘s Middags beginnen we met een
kennismakingsactiviteit. We gaan
vanuit het speeltuintje met z’n allen
met de fiets naar een dichtbijgele-

Marly van Esseveldt
Op korte termijn zal in deze buurt
nog een corverdoel en korfbalmand
geïnstalleerd worden. Deze worden
op feestelijke wijzen in gebruik genomen op een zaterdag of zondag.
Houd de media in de gaten wanneer
dit gaat plaatsvinden.

Bron van inspiratie was Marly van
Esseveldt, die na contact met het
kernoverleg, er een hele leuke dag
van heeft gemaakt.
Haar eigen opzetje:

Voor volgend jaar zal deze buurt zeker weer een Burendag willen organiseren en misschien dat er dan ook
andere buurten of straten zich aansluiten. Kernoverleg Offenbeek staat
altijd klaar om ook hun te ondersteunen.

We zullen dan rond 15/15.30 uur
weer terug zijn bij het speeltuintje.
Hier wordt dan door een aantal ouders en oudere jeugd een spellencircuit georganiseerd voor de jongste
kinderen uit onze buurt.
Andere volwassenen kunnen dan
onder het genot van een kopje koffie
of thee met door de buurtbewoners
gebakken cake, een praatje met elkaar maken of de kinderen aanmoedigen.
Er wordt door een buurtbewoner ter
plaatse wafels gebakken voor de
liefhebbers.
Aan het einde van de middag zullen
we in het gebouw “het Anker” de
dag afsluiten met een barbecue.

Bijplaatsingen bij vuilstortcontainers
Onze gemeente heeft al geruime
tijd geleden vuilstortcontainers geplaatst in de drie kernen, om het
zelfstandig kunnen verwijderen van
enkele soorten afval te bevorderen.
Uiteraard ging men er tevens van uit
dat de kosten voor de centrale milieustraat daardoor zou verminderen.

1.

Duidelijke
informatieborden
bij de vuilstortcontainers over
handhaving van de wet inzake bijplaatsingen en de daaruit
voortvloeiende mogelijke boetes.

2.

Een extra bord waarop de stand
komt te staan van de door
bijplaatsingen ontstane onkosten. Door elke maand de teller
van euro’s voor iedereen zichtbaar te laten oplopen hopen
we een mentaliteitsverandering
plaats te laten vinden.

3.
Nu worden de omwonenden van de
vuilstortcontainers, in Offenbeek is
dat aan de Pastoor Ceijssenstraat
achter de kerk, regelmatig getrakteerd op rondslingerende troep, niet
in de containers gestopt afval, daar
niet thuishorend grofvuil, achtergebleven dozen en ander beeld versoberende voorwerpen. En dat is voor
iedereen ONACCEPTABEL.

Het achter de containers gelegen grasveldje zal worden
opgeknapt en ingericht als verblijf- en recreatieplaats. Enkele
speelvoorzieningen en enkele
bankjes zullen het gebruik van
het grasveldje misschien verbeteren. Meer aanwezigheid rondom de containers zal de sociale
controle vergrootten. M.a.w. je
moet toch echt wel een malloot
zijn als je nog iets bijplaatst terwijl er in de directe omgeving
kinderen aan ’t spelen zijn ….

Wanneer deze acties worden uitgevoerd is nu nog niet bekend. De
afdeling die hiermee binnen de ge-

Dat er daardoor extra kosten ontstaan aan het separaat verwijderen
van deze troep zal zeker niet meegenomen zijn in de exploitatiekosten
van de totale afvalverwerking. Dat
daardoor ergens anders weer een
tekort kan ontstaan, geld uitgeven
kan maar een keer, is dus logisch.
Na overleg tussen gemeente en kernoverleg Offenbeek zijn enkele acties gepland.
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meente voor aangewezen is heeft
nog geen planning afgegeven.
We houden jullie op de hoogte.

Wipkip
Ook de wipkip bij de Burgemeester Ritzerlaan heeft uiteindelijk zijn
plaatsje gekregen. Met dank aan
een aantal buurtbewoners die er zelf
geen gebruik meer van maken.

Stichting Kernoverleg Offenbeek en de sociale media
Sinds een tijdje is kernoverleg Offenbeek naast de al bekende en drukbezochte website nu ook actief op Facebook.
1.

Dit is de officiële website van kernoverleg Offenbeek. Al direct na de
oprichting is er besloten om o.a. via een eigen website, de inwoners van
de kern Offenbeek en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen
van het reilen en zeilen van de stichting. Onze partners, gemeente en
WoonGoed 2-Duizend, verwijzen in hun nieuws en projecten normaliter
naar deze site.

De zomerperiode is voorgoed voorbij
dit jaar. De nazomer, hoe mooi ook,
is zijn laatste dagen aan het tellen.
Vanaf 23 september zitten we in het
herfstseizoen.
Het vele groen, waar wij weer van
genoten hebben, gaat de prachtige
herfstkleuren aannemen. En dan uiteindelijk laten de bomen hun bladeren los en vormt er zich een bont tapijt op de grond. Miljoenen blaadjes
die voor veel overlast kunnen zorgen
als ze niet opgeruimd worden.
Door gemeentemedewerkers van de
buitendienst, zijn de bekende bladkorven weer her-en-der geplaatst,
met de bedoeling dat die door ons
worden gevuld.
Natuurlijk is niet iedereen bij machte
om aan deze oproep te kunnen voldoen. Gelukkig zijn heel veel mensen wel in staat om hier gehoor aan
te geven. Maar dan komt er ook een
ander aspect bij kijken; je moet het
wel willen doen.
In onze huidige participatiemaatschappij is dit ook een onderdeel
hiervan. Ik denk dat, als we met z`n
allen een handje helpen, dit een klus
is die niet echt veel tijd in beslag
gaat nemen.
Is de goede wil en de fysieke mogelijkheid aanwezig, maar vindt u dat
de korven te ver van uw woning af
staan, of dat er te weinig zijn, geef
dit dan eens door aan het Kernoverleg-Offenbeek. Wellicht dat zij er
mede voor kunnen zorgen dat dit
probleem wordt opgelost.
Laat ons ook dit jaar weer samen, in
alle wijken, het groen opruimen waar
we in de zomer zo blij mee zijn !
Juupke
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http://www.kernoffenbeek.nl/

2.

https://www.facebook.com/kernoffenbeek.nl
Dit is de eigen pagina van het kernoverleg. Hierop vind je allerlei nieuws
van het overleg. Geplande acties, foto’s van evenementen, agenda van
besprekingen, eigenlijk net als op de website, maar nu ietsje sneller en
zelfs interactief. Je kunt hier namelijk altijd je aanmelden voor activiteiten
of commentaar geven op aangeboden informatie of foto’s. Let wel, met
commentaar alleen ben je bij kernoverleg Offenbeek aan ’t verkeerde
adres; je krijgt vanzelf een uitnodiging voor een volgend evenement.

3.

https://www.facebook.com/groups/Offenbeek/
Dit is een Facebook groep. Deze groep is in ’t leven geroepen om de
hele kern Offenbeek een digitaal platform te geven. Je kunt lidmaatschap
voor deze groep aanvragen bij de beheerders, en dan kun je deelgenoot
worden van allerlei leuke verhalen van en voor Offenbeek, foto’s delen
met iedereen, berichtjes plaatsen als je iets over hebt of iets nodig hebt,
…….
Zolang het gezellig blijft is zo goed als alles toegestaan. Advertenties zijn
niet toegestaan.

Je ziet, genoeg mogelijkheden om informatie te delen, op te doen of gewoon
mee te kijken. Laat je ook eens zien of horen.

Youseeradio
Even wat aandacht voor onze plaatselijke zender Youseeradio. Wellicht
heeft u hem wel eens aan staan en
miscchien wist u van het bestaan
niet af. Voor wat hoort wat zeggen
ze. We doen nooit tevergeefs een
beroep op hen dus hier ook wat aandacht van onze kant.
Dag programmering:
7:00 Opstaan met Youseeradio
Elke werkdag is het wakker worden
met jou lokale omroep. Gezellige
muziek afgewisseld met het laatste
lokale en regionale nieuws.
9:00 3 om 3 verzoekje
3om3 is het verzoekplaten programma voor bedrijven en mensen die in
het huis aan het werk zijn.
11:00 Beesel actueel
Veel muziek en nieuws uit uw gemeente en de regio. Dat is Beesel
Actueel.
12:00 Lunchroom
Een luchtig licht informatief muziek
programma voor tijdens de Lunch.
13:00 Happy afternoon
Heerlijk gevarieerde muziek uit onze
muziekmolen afgewisseld met het
regio en landelijke nieuws.

kabel 87,5Fm
15:00 De laatste loodjes
Jou werk of schooldag kan niet beter
worden afgesloten dan met de laatste loodjes live.
18:00 Beesel Actueel
Weekend programmering:
9:00 Kerk radio
Elke zondag ochtend de hoogmis
vanuit de St. Gertrudiskerk te Beesel
Avond programmering:
Woensdag avond jongeren avond
20:00 Yousee next generation
Een programma waar de lokale artiesten centraal staan! Verschillende
Genres en verschillende DJ’s!
22:00 In the mix with DJ Scratch
Donderdag avond
21:00 de denderende donderdag
avond

Digitaal Radio 783
Elke donderdag avond is het swingen geblazen met Suuske.
Vrijdag avond
21:00 Muziek met Audy
Elke vrijdag avond de leukste muziek op jouw lokale radio.
Zaterdag avond
20:00 Monopole Flashback
John en Pieter nemen je terug naar
de tijd van echte muziek.
22:00 De radio piraten
De mooiste Nederlandse, Limburgse
en Duitse plaatjes uit lang vervlogen
tijden maar ook uit het heden.
Elk uur NOS radio journaal en ieder
Half uur locaal nieuws!
Voor meer informatie over hun programma, kijk dan op de website:
www.youseeradio.nl

Versieren kerstboom kerkplein Offenbeek

Geraniumtorens
De torens met mooi bloeiende geraniums zijn het afgelopen seizoen
weer keurig verzorgd door Bloemenkwekerij Franssen-van den
Heuvel. De hanggeraniums hebben prachtig gebloeid en onze kern
daarmee verfraaid. Het zomerseizoen loopt ten einde, het is immers
al herfst en derhalve zullen de geraniumtoren binnenkort weer weggehaald worden en in de opslag gestald worden. Het volgende voorjaar
zullen we ze weer laten beplanten
en zullen ze weer geplaatst worden.
We hopen dat ook u van de bloemenpracht genoten heeft.
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Ieder jaar plaatst de gemeente
Beesel verlichte kerstbomen in
de verschillende dorpskernen.
Er komt ook een kerstboom
op het kerkplein Offenbeek.

Helaas werden de bomen vorig
jaar als gevolg van een communicatiefout niet versierd, alleen voorzien
van lampjes.
De boom op het kerkplein Offenbeek wordt dit jaar weer opgetuigd
met zelfgemaakte versieringen van
de kinderen van basisschool de Meander. Deze versieringen worden
gemaakt op school. Het knutselmateriaal wordt ter beschikking gesteld
door het Kernoverleg Offenbeek.
In de week voor Kerstmis verzame-

len de kinderen zich rondom de
opgetuigde kerstboom om het
resultaat de bewonderen. De
kinderen zingen samen met
de Kerstman liedjes. Aansluitend worden de kinderen door
het Kernoverleg Offenbeek getrakteerd op warme chocomel en
wafels.

Onze vergaderingen in 2014:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)
1 december
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl

