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Discussieavond ‘kerngericht werken in Offenbeek’

Donderdag 20 oktober was de 
eerste van een reeks van ronde 
tafel gesprekken tussen leden van 
het Kernoverleg Offenbeek en 
iedereen uit onze gemeenschap die 
zich de moeite wil nemen om aan te 
schuiven.

Kerngericht werken in de gemeente 
Beesel is tien jaar geleden 
begonnen met de oprichting van drie 
kernoverleggen. Elk kernoverleg, 
Beesel, Reuver en Offenbeek vult 
het kerngericht werken op z’n eigen 
manier en tempo in.
Kernoverleg Offenbeek heeft 
momenteel last van een krimpende 
bestuurscapaciteit. Daarnaast wil 
het kernoverleg zich meer inzetten 
in het ondersteunen en faciliteren 
van kleine initiatieven. Een en ander 
zorgt voor knelpunten. Daarom o.a. 
deze discussieavonden.

Bij de zoektocht naar nieuwe 
bestuursleden komen we vaak 
hetzelfde probleem tegen; wat doen 
jullie en wat kan een bestuurslid 
verwachten te gaan doen?

Voornaamste discussie tijdens deze 
avonden is dan ook niet de vraag 
aan de deelnemers ‘willen jullie een 

bestuursfunctie bij het kernoverleg’, 
maar ‘wat zou een kernoverleg 
moeten doen en hoe’?

Na de gebruikelijke voorstelronde 
bleek al snel dat wat de deelnemers 
dachten dat het kernoverleg 
doet, de bestuursleden ook 
beaamden. Het organiseren van 
activiteiten als Burendag, NL-Doet, 
kerstactiviteiten met de school. Ook 
de geraniumtorens, het knopenlopen 
en de overkapping op het kerkhof 
waren bekende projecten.

Wat door de aanwezigen bestuurs-
leden  naar voren werd gebracht, was 
het ontbreken van buurtverenigingen 
om deze terugkerende activiteiten 
over te nemen en zelf te 
organiseren. Met als gevolg dat elk 
jaar de voorgenoemde activiteiten 
voornamelijk een taak lijkt van 

het kernoverleg, met bijhorende 
belasting aan capaciteit.
Aan het einde van deze enerverende 
avond ontstond er een eerste ‘profiel’ 
van het kernoverleg. Hiermee willen 
we duidelijkheid scheppen in de 
taken en verantwoordelijkheden 
van het Kernoverleg Offenbeek. 
Zowel naar onze kern, alsook naar 
toekomstige functionarissen kunnen 
we onze doelen nu meer vorm 
geven.

Als voornaamste acties voor komend 
jaar kwamen voorlopig uit de bus:

Meer actieve buurten/wijken/straten 
krijgen in Offenbeek.
Opvolging krijgen bij terugkerende 
activiteiten door goede afspraken te 
maken met betrokkenen.
Een platform bieden voor alle kleine 
en individuele initiatieven.
Een centrale agenda creëren voor 
activiteiten en initiatieven in onze 
kern.
De verantwoordelijkheid blijven 
nemen over grote issues in onze 
kern en gemeenschap.
Aanspreekpunt blijven en eventueel 
uitbreiden met een ‘loket’ voor grote 
en kleine verstoringen.
De fundering maken voor een Dorps-
Ontwikkel-Plan ….

De datum voor de volgende 
discussieavond zal binnenkort 
bekend gemaakt worden. Iedereen 
is welkom om mee te praten (en te 
doen).

Ernest Stoffels

Na de gebruikelijke voorstelronde kwam de discussie snel op gang.
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Moeilijk te geloven dat hier de komende jaren een school zal verrijzen.

Oppe Brik

Bent u ook nieuwsgierig naar de ac-
tiviteiten en veranderingen op het 
oude fabrieksterrein, tegenwoordig 
Oppe Brik geheten? Hierbij een fo-
to-impressie van de laatste verande-
ringen.

Met dank aan Wiel Verlinden voor de 
foto’s.

Frits Simons

In Memoriam

Frits Smolenaars
Op 10 augustus bereikte ons het 
droeve bericht dat oud bestuurslid 
van Kernoverleg Offenbeek
Frits Smolenaars plotseling is 
overleden.
Frits heeft een grote bijdrage ge-
leverd aan diverse projecten en 
we hebben altijd graag met hem 
samengewerkt. Ook nadat hij het 
bestuursstokje had overgedragen 
mochten we altijd een beroep op 
hem doen als vrijwilliger.

Het trapveldje aan de broeklaan ligt er 
nog verlaten bij, maar wellicht weldra 
een kweekvijver van nieuw Offenbeeks 
talent.
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Alweer zo’n drie maanden geleden 
is het, dat de kerk in Offenbeek 
voorgoed gesloten is. Voor een gro-
te groep mensen een emotionele 
gebeurtenis. Voor een andere, nog 
grotere groep, betekende het niet zo 
veel.
Zij hadden hier toch al niets mee. 
Hoe het ook zij, na ruim 50 jaar heeft 
het gebouw, als kerk, afgedaan. 
Straks gaan er wellicht wedstrijden 
in gehouden worden, om te bepalen 
wie het hoogste kan springen op een 
trampoline.
Want om de beste te willen zijn, dat 
zit bij velen in de genen. Maar langs 
deze sportzaal staat ook nog iets 
waarmee we de hoogte in kunnen. 
De toren gaat misschien wel dienst 
doen als klim- of uitkijktoren. Een 

kapotte spullen mee. Broodroos-
ters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, 
speelgoed, servies... alles wat het 
niet meer doet / kapot is, is welkom. 
De reparateurs in het Repair Café 
weten bijna altijd raad.

Als u nu mocht denken: dit stukje 
is geschreven door iemand van dit 
kernoverleg, dan kan ik u verzeke-
ren dat dit niet klopt, want ik ben ge-
woon......

Juupke

onderzoek, welk reeds heeft plaats-
gevonden, moet uitsluitsel geven of 
deze toren überhaupt nog te redden 
is. We laten ons verassen wat er nog 
allemaal in ons Offenbeek staat te 
gebeuren.
 
Een ander project, waarvan ik denk: 
hoe zal het hier verder mee gaan 
verlopen, is “Oppe Brik”. Veel is er 
al over geschreven. Maar, naar mijn 
mening, wordt er in onze gemeen-
schap niet zo veel over vertelt. Ik 
zou best wel eens willen horen hoe 
de inwoners er eigenlijk over den-
ken; dit nieuwe plan en zijn voort-
gang. De mensen die daar hun me-
ning over hebben, en deze met ons 
allen willen delen, zou ik graag op-
roepen om eens een keer naar de 
redactie van ‘t Krentje te schrijven,te 
bellen of te mailen en hun visie op 
dit item te ventileren. Kernoverleg 
Offenbeek zal dan ongetwijfeld een 
samenvatting van deze verhalen het 
papier toevertrouwen, zodat ook wij 
kunnen ervaren hoe onze gemeen-
schap hier over denkt.

Wat doe je met een broodrooster die 
het niet meer doet? Met een fiets 
waarvan het wiel aanloopt? Of met 
een trui waar mottengaatjes in zit-
ten? Weggooien? Mooi niet! 

In Bibliotheek Reuver draait het op 
12 november allemaal om repare-
ren en samenzijn. Tussen 10:00 en 
13:00 uur staan weer diverse vrijwil-
lige reparateurs klaar om gratis te 
helpen bij alle mogelijke reparaties. 
Ook gereedschap en materialen zijn 
aanwezig. Mensen die het Repair 
Café bezoeken, nemen van thuis 

Repair Café op zaterdag 12 november in Bibliotheek ReuverPersbericht

De Bibliotheek Reuver start eigen 
Repair Café 

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets 
waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in 
zitten? Weggooien? Mooi niet! De Bibliotheek Maas en Peel organiseert 
het allereerste Repair Café van Reuver.
De officiële opening vindt plaats op zaterdag 9 juli om 11.00 uur. 

In Bibliotheek Reuver draait het op 9 juli allemaal om repareren en samenzijn. Tussen 10:00 en 13:00 uur 
staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap 
en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet / kapot is, 
is welkom. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. 

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 
systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en 
daardoor de sociale cohesie te bevorderen. Ook om te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische 
vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Initiatiefnemer Wiel Weijers: "Als je samen met een onbekende 
buurtgenoot bijvoorbeeld een fiets, een cd-speler of koffiezetapparaat hebt gerepareerd, bekijk je die 
persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat weer tegenkomt. Samen repareren kan 
leiden 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.

17/06/2016 

Voor de redactie: Meer informatie is te verkrijgen bij Miriam Ambaum van Bibliotheek Reuver,  
tel. 077-4741000.  Kijk ook op www.debibliotheekmaasenpeel.nl of op www.repaircafe.nl.

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 bij-
na 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-
teem. Met het Repair Café willen we 
daar verandering in brengen.

De Bibliotheek Maas en Peel houdt 
elke 2de zaterdag van de maand 
een Repair Café in Bibliotheek Reu-
ver van 10.00-13.00 uur. Kijk ook op 
www.debibliotheekmaasenpeel.nl of 
op www.repaircafe.nl.

ingezonden

Hebben uw buurtgenoten een 
nieuw Krentje in de bus en u 
heeft het niet ontvangen, meld 
dit dan via:
info@kernoffenbeek.nl
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Onze vergaderingen in 2016:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)

 21 november
 19 december
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek

voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl

U kunt ons ook volgen op Facebook!

Wij proberen in het volgende 
Krentje de vergaderingen voor 
2017 te publiceren en natuurlijk 
hopen wij in deze volgende uit-
gave ook onze nieuwe secretaris 
aan u voor te stellen.

vacature secretaris DB stichting ‘Kernoverleg Offenbeek’

In het dagelijks bestuur (DB) van Kernoverleg Offenbeek is per 1 septem-
ber 2016 een vacature ontstaan.

Het Kernoverleg Offenbeek is een groep betrokken bewoners van deze 
kern, die zich met enthousiasme inzet voor de belangen van Offenbeek 
en de hele gemeenschap Beesel. Wij willen de kwaliteiten van onze kern 
behouden en onderling door o.a. burgerparticipatie en –initiatieven de 
banden versterken. Projectteams en werkgroepen helpen ons daarmee.

Naast uitbreiding van het Algemene Bestuur, zijn we naarstig op zoek naar 
een secretaris. De secretaris maakt deel uit van het DB. De werkzaamhe-
den kunnen voornamelijk vanuit huis worden uitgevoerd en zullen enkele 
uren per week zijn (vergaderingen en mogelijke deelname aan werkgroe-
pen en/of projectteams niet meegenomen).

Spreekt het je aan om te organiseren en contacten te onderhouden met 
externe partijen zoals gemeente, politie en de woningbouwvereniging? Wil 
je als actief lid meedenken en –doen met de ontwikkelingen in onze kern? 
Neem dan contact op met Ernest Stoffels (06-51063689) of stuur een be-
richtje naar info@kernoffenbeek.nl.

Alle bestuursfuncties zijn op vrijwillige basis. Elk jaar is er een team-buil-
ding als tegenprestatie. Vanwege de huidige samenstelling van het alge-
meen bestuur, gaat de voorkeur uit naar een jongere of oudere, vrouw of 
man. Met andere woorden; iedereen is welkom.

Werkzaamheden secretaris:
• Bewaken van interne afspraken en communicatie onder de bestuurs-
 leden.
• Bewaken van afspraken en communicatie met externe partijen.
• In overleg met betrokkenen regelen van bijeenkomsten.
• Het doorsturen van post en verslaglegging van werkgroepen en/of 
 projectteams.
• Samen met andere bestuursleden opstellen van jaarplanning.
• 9x per jaar bestuursvergadering.
• 4x per jaar DB overleg.
• 2x per jaar overleg met het college van B&W.
• Agendering en verslaglegging van genoemde overleggen en vergade-
 ringen.
• Afhandelen van de in- en uitgaande correspondentie.

Helaas vindt u in dit Krentje de laat-
ste tekeningen van Ole, die ons 
Krentje met veel passie en plezier 
opluisterde met zijn illustraties.
Ole is niet meer en daarom sluiten 
we af met een tekening waarmee hij 
in het verleden ook vaak een perio-
de of seizoen heeft afgesloten.
Dankbaar denken we terug aan de 
illustraties die hij op commando uit 
potlood en pen toverde als we hem 
weer een thema aanreikten.

Ole

Burgerbos - fotoimpressie - Bent u al eens gaan kijken?


