Burendagen in Offenbeek
Veur Óffebek, projectgroep van Kernoverleg Offenbeek, heeft dit jaar 6
buurten geholpen bij het organiseren
van buurtactiviteiten in het kader van
Nationale Burendag. In deze editie
van ’t Krentje vindt u hun verslag.
Burendag Lindenlaan

Het was een gezellige burendag,
op zaterdag 22 september aan de
Lindenlaan in Reuver. Een perfecte
start met rijke lunch, waarna we met
een volle buik aan de Foto-speurtocht konden beginnen. De speurtocht leidde langs mooie en bekende
plekjes in Offenbeek en Ronckenstein.
Voor het koffie/thee moment, nam
ieder zijn zelfgebakken koek of taart
mee, heerlijk en zoveel keus! Daarna waren er 2 workshops: Oude
spelen (zoals: koekhappen, sjoelen
en bellen trekken), of foto’s maken
op hout. Iedereen was lekker bezig
en er was een goede sfeer.
Toen werd het etenstijd, de lekkerste
schotels stonden op tafel, van gevuld ei, tot spaghetti, Chinese tomatensoep, fruitsalade en pannenkoeken. Als afsluiting van de dag een
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gezellige borrel op de oprit. Thema
van de dag: Samen eten, gezellig
kletsen en samen doen. Ieder nam
iets mee, we kwamen niets tekort.
De Lindenburen
Burendag Kievit-Krommenhoek
In het kader van burendag 2018 is
door enkele enthousiaste buurtbewoners van Buurtvereniging Kievit-Krommenhoek uitvoering aan
dit initiatief gegeven. Op zondag 23
september is onder de aanwezigheid van een grote groep belangstellenden een kunstwerk onthuld bij
“Nuize”, op de hoek Industriestraat/
Keulseweg. Na een welkomstwoord
van de organisatie en wethouder
Bram Jacobs van de gemeente Beesel kwam een heuse kievit onder het
doek vandaan. Deze kievit verwijst
naar de buurt en staat exact op de
plaats waar de buurt begint. Kunstenaar Tom Smetsers, ook een buurtbewoner, heeft pro deo voor het ontwerp van dit kunstwerk gezorgd.
Helaas waren de weergoden ons
minder goed gezind en is voor de
aansluitende brunch uitgeweken
naar de zorgboerderij van de familie Dewinden. Zeer dankbaar zijn wij
hen dat zij ons de helpende hand
hebben geboden om deze dag op
een passende wijze te kunnen afsluiten. In de warme woonkamer
van zorgboerderij “De Huiberg” werd
door een grote groep buurtbewoners
deelgenomen aan een goed georganiseerde brunch. Hier is nog gerui-

me tijd nagepraat over de onthulling
van het kunstwerk en zijn oude herinneringen opgehaald.
Ondanks het slechte weer mogen
we zeker spreken van een geslaagde burendag 2018. Dank aan eenieder die deze dag tot een succes
heeft gemaakt.

Buurtvereniging
Kievit-Krommenhoek

Burendag Prins Clausstraat
Om 09.00 u waren de eerste buurtgenoten al aanwezig om de tenten op
te zetten, de tafels, de stoelen en niet
te vergeten het podium voor de talentenshow in de middag op te bouwen.
Hoe geweldig is het als je de mensen zo ziet samenwerken om de
aanvang van een zeer geslaagde
burendag te maken.
Als eerste was er koffie, thee en
de chocomelk voor de kinderen om
de dag te starten en het zou geen
Limburgse burendag zijn geweest
zonder de vlaai natuurlijk. Ook waren er nog heerlijke hapjes gemaakt
door verschillende buurtgenoten.
Het was dus echt smullen geblazen
met zijn allen, neemt u van mij aan
dat hebben we dan ook gedaan.

Na de koffie waar we even de tijd
hadden om met elkaar kennis te maken ging iedereen graag mee naar
het plekje waar een perkje voor de
straat zou komen.
Inmiddels stonden er 3 banken en
twee betonblokken, de houtsnippers
waren op een parkeerplaats gestort.

2

Er was al een mooie ronde plek
gemaakt. Een groepje werd voor
de houtsnippers aangesteld, een
groepje voor het klaar maken van de
mozaïeksteentjes (die moesten met
hamers klein worden gemaakt), een
groepje heeft alvast een ontwerp gemaakt op de betonblokken.
Natuurlijk was er een groepje die
voor de brunch ging zorgen zodat
als de mensen klaar waren met het
perkje aan konden vallen op 2 heerlijke soorten soep, verschillende
schalen met eten warm en koud door
buurtbewoners zelf thuis gemaakt,
broodjes in overvloed met verschillende soorten beleg. Te drinken was
er ook meer dan genoeg.
De kinderen hadden al tekeningen
gemaakt en kaarten geschreven met
mooie boodschappen.
Na de brunch kwamen de oud Hollandse spelletjes. Touwtjepringen,
ballen gooien, hinkelen, en nog veel
meer. Op dat moment kwam de
Gresbuus een concert geven, waar
de mensen van genoten en de kinderen op de muziek mee stonden
te springen. Na dit concert werd er
langzaam aan naar de talentenshow
toegewerkt waar de kinderen het
hoogste lied hebben gezongen. Wat
super leuk is het om te zien dat ze er
allemaal veel plezier in hadden.
En met de talentenshow werd ook
naar het einde van de burendag toe
gewerkt.
Inmiddels is het perkje op de Prins

Clausstraat al een echte trekpleister geworden. Kinderen zitten op
de bankjes te praten met elkaar, en
gaan beukennootjes zoeken om in
een schaaltje op de tafels te zetten
met kastanjes, bloemetjes en al.
Deze week genoten ook al volwassenen, om in het zonnetje te genieten op de bankjes.
Al met al een zeer geslaagde en gezellige burendag, zeker volgend jaar
weer.
Met dank aan het Oranjefonds, Kernoverleg Offenbeek, Jan Linders,
Mw. Jeanette Haverkort en buitendienst gemeente Beesel.
Kartrekkers van
Burendag Prins Clausstraat
Burendag St. Annastraat 1 t/m 28
en de Dr. Nolensstraat
Vanaf 2013 wonen we in de St Annastraat. Fijne straat, leuke omgeving, maar verder gebeurde er
weinig. In Belfeld waar we 36 jaar
hebben gewoond hadden we ieder jaar een barbecue. Was gezellig ieder jaar weer “bijpraten”. Dat
moet hier toch ook mogelijk zijn!!!
Toen duidelijk was dat er in Óffebek
een Burendag kwam hadden we al
snel een enthousiaste groep bij elkaar. Er werd een uitnodiging rondgestuurd of er interesse was.
Als thema: ONTMOET&BEGROET.
De dag werd om 13.30 u geopend
met het springkussen. Om 14.30
u was er koffie, thee, limonade en
overheerlijke vlaai van Jan Linders.
Voor de kinderen was er een workshop schilderen en later in de middag tenten bouwen van pallets. Ze
vonden het geweldig om deze dag
vrij op straat te spelen. Met een gezellig muziekje op de achtergrond,

Marian, Andrea, Anouk, Jack en Jo.
En René bedankt voor de mooie uitnodigingen. En niet te vergeten Kernoverleg Offenbeek, Cafetaria Keuben, Jan Linders, Oranjefonds/DE,
Hans Oijen en Karin, Cor en Brigitta
van projectgroep Veur Óffebek.
Petra Jacobs
Foto’s: Audrey van Vessum, Annelies van Lier

verzorgd door Claudia en Peter,
werd er door de volwassenen vooral
met elkaar kennisgemaakt en gepraat. In de loop van de middag met
een drankje en een serenade van de
“Gresbuus”.
Vanaf 18 uur hadden we eten
van “Keuben’. ALL YOU CAN
EAT!!! Onbeperkt Snacks en
Friet eten!! Geweldig verzorgd.
Voor enkele bewoners die door ziekte niet aanwezig konden zijn werd er
een kaart geschreven en een attentie gekocht.
Door de vele enthousiaste reacties…dit hebben we in 40 jaar niet
meegemaakt, kinderen die vragen
of de volgende dag weer Burendag
is…..weten we dat dit voor herhaling
vatbaar is.

Dus willen we alle mensen bedanken
die gekomen zijn en ook een speciaal woord van dank aan de werkgroep, met name Annelies, Jeanne,

Burendag Beukelstraat/
Panneoven
Afgevaardigden van projectgroep
Veur Óffebek van Kernoverleg Offenbeek nodigden ons uit om mee te
werken aan Burendag in Offenbeek.
Met 4 buurvrouwen van de Beukelstraat en de Panneoven spraken we
af om eerst te polsen of er interesse

voor was in onze buurt. Er kwamen
voldoende aanmeldingen binnen.
We gingen aan de slag. We maakten
een programma, voor de eerste keer
meer een ontmoeting en kennismaking, tijdens een gezellige lunch. We
dachten aan een soort picknick op
het pleintje van de Panneoven. Als
alternatief, bij slecht weer, hadden
we een zaaltje gereserveerd bij de
Paerssjtal.
Het was slecht weer, dus gingen
we naar de Paerssjtal. Karin had de
tafels en stoelen al klaargezet. We
hoefden alleen het buffet nog op te

bouwen en voor koffie, thee e.d. te
zorgen.
Het werd een gezellig samenzijn in
een ontspannen sfeer. Oude boeken
en foto’s over Reuver en Offenbeek
werden bekeken en besproken, leuke verhalen kwamen los. Ik denk dat
iedereen zich weer wat bewuster is
geworden van het feit dat wij in een
mooie, fijne buurt wonen. Dit waarderen, daar gaat het tenslotte om.
De middag werd afgesloten met
een serenaadje van “de Gresbuus”
Iedereen ging voldaan en tevreden
naar huis.
Een woord van dank aan: Brigitta en
Cor van Mil voor de ondersteuning,
het personeel van Jan Linders, Hans
Oijen, Douwe Egberts/Oranjefonds,
Harrie en Karin van de Paerssjtal
voor de gastvrijheid.
Jao, veur zien van Offebek, jao, veur
zien de Beukelsjtaot, jao veur zien
het Pannevuur!
Roos Moser, Ans Niemans,
Marij Stroeken, Truus Kessels
Burendag Kale Plak
Na enkele maanden voorbereiding
met een groep buurtbewoners, was
het zaterdag 22 september eindelijk
zover… Burendag De Kale Plak. Op
het speelveldje aan de Ben Verstappensingel begon om 13.00 uur de
burendag met een open inloop met
koffie/thee of een bekertje ranja en

(door buurtbewoners) zelfgemaakt
gebak.
Daarna was er voor de creatievelingen de mogelijkheid om een houten
vogelhuisje te beschilderen. Jong
en (een beetje oud) ging hiermee
vol overgave aan de slag. Deze
huisjes zijn gevernist en op zondag
14 oktober door de buurtbewoners
samen opgehangen aan de bomen
in de buurt. Dit is een mooie kleurrijke toevoeging door de buurt voor
de buurt. Voor de avonturiers was
er de mogelijkheid om een vlot te
bouwen en hiermee op het vijvertje
te varen. Ondanks het iets minder
goede weer, heeft er toch één stoere
jongen vlot gevaren. Dit samen met
2 evenzo stoere begeleiders, terwijl
een groep “beste stuurlui” aan wal
stonden…. Joekskapel ‘de Gresbuus’ kwam tijdens haar spontaan
aangeboden “burendagrondje” ook
bij ons langs en zorgde voor vrolijke muziek. Onze buurtgenoot Hans
Oijen fietste op zaterdag en zondag
door alle deelnemende buurten om

alles op film vast te leggen.
Later op de middag konden buurtbewoners meedoen met de speurtocht.
Tijdens deze leuke tocht door Offenbeek moesten de groepen laten zien
hoe fotogeniek ze waren door het
uitvoeren van verschillende foto- en

Wij zoeken bestuursleden en vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar mensen die
ons bestuur willen komen versterken! Wij komen graag in contact met
mensen die de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt hebben maar niet
de hele dag thuis willen zitten.
Veel bijeenkomsten en besprekin-

gen zijn namelijk overdag waardoor
het voorkomt dat onze bestuursleden niet kunnen aanschuiven omdat
ze niet altijd zomaar vrij kunnen nemen. e zijn niet alleen op zoek naar
ouderen, natuurlijk zijn ook jongeren
van harte welkom!

filmopdrachten en werd hun kennis
over Offenbeek getest door het beantwoorden van een vragenlijst. De
vragen hiervoor waren aangeleverd
door de buurtbewoners zelf.
De
dag
werd
afgesloten met een heerlijke bbq.
Gedurende de dag en ook in de
voorbereidingsfase hebben veel
buurtgenoten elkaar (beter) leren
kennen. Door het enthousiasme en
de inspanningen van de buurtbewoners is het een geslaagde burendag
geworden. Iedereen was het erover
eens: “Volgend jaar weer!”
Een speciaal woord van dank willen
we richten aan: Oranjefonds/DE,
Kernoverleg Offenbeek, Jan Linders, slagerij Franssen, boerderijwinkel van Wijlick, de Paerssjtal, de
Gresbuus, Hans Oijen.
Organisatieteam Burendag
Kale Plak 2018
Meer burendag op de achterpagina!

Laat ons weten indien u geïnteresseerd bent via

info@kernoffenbeek.nl
Kijk ook eens op Facebook of op
onze website voor meer informatie:

www.kernoffenbeek.nl

Oppe Brik

Wat mij, als inwoner van Offenbeek,
dezer dagen het meeste bezighoudt
zijn toch wel de vorderingen in en
aan de voormalige fabriek in “Oppe
Brik”.
Een heel legioen vaklieden zijn daar
elke dag weer bezig om er iets moois
van te maken. Of ze op schema liggen met de werkzaamheden kan ik
niet beoordelen. Maar zo, als vaak
bij bouwwerken, ziet het er nu nog
niet naar uit dat op de geplande datum opgeleverd gaat worden. Schijn
bedriegt, denk ik dan maar. Want
naar het einde toe gebeurt er meestal heel veel in een heel korte tijd.
Ik geloof er dus vast in dat in september 2019 bij het schoolgebouw
de deuren open gaan voor de vele
jongens en meisjes die het VMBO
gaan doen na de basisschool. Uitgebreid met meer theoretische vakken
en een aantal handwerkers vakken.

De roep om vaklieden is groot. De
stelling dat iedereen maar door moet
leren en studeren, tot aan de universiteit toe, is een beetje afgezwakt.
Vakmensen in allerlei beroepen worden schaars en straks misschien wel
beter betaald dan ICTers.
Hier in Offenbeek worden ze klaargestoomd voor een scala aan beroepen, behalve het beroep welk hier in
deze fabriek altijd werd uitgeoefend.
Je zult hier straks geen gediplomeerde buizen-of pannenmaker naar buiten zien lopen. Maar de mannen en/
of vrouwen, die het diploma timmerman, metselaar, loodgieter, elektricien bankwerker, schilder enz. op
zak hebben, worden omarmd door
de bedrijven.
Hoe het ook zij; de basis voor hun
latere werkzaamheden of carrière
wordt hier gelegd. En het feit dat dit
in onze kern Offenbeek plaatsvindt,
brengt mij toch wel een beetje in een
trotse stemming.
Het duurt nog wel even, maar ik sta
te popelen om straks, in het restaurant van de school, samen met u
een kop koffie te kunnen drinken.

Kletskop -Tijd!

De 1ste keer Kletskop-Tijd! is een
feit. Het was gezellig om elkaar in
Offenbeek te ontmoeten. Elke vrijdagmorgen van de maand Oktober,
kan je in Offenbeckerhof: samen
kletsen en tegelijkertijd staat er een
kop koffie met kletskop of cake voor
je klaar. De opmerking van een bezoeker: “En ... wanneer zien we
elkaar weer?” is een groot compliment, er wordt uitgekeken naar het
samen zijn! Je bent hartelijk welkom, elke vrijdagmorgen in Oktober
(10:00u-12:00u). Kosten zijn € 1,00
p.p. Reserveren mag, hoeft niet.

Juupke

Adres: Amerslosestraat 1, Reuver
> Voor meer informatie:
alice.gort@kernoffenbeek.nl

Update: Oppe Brik

Namens de Projectgroep
Offenbeckerhof,
Alice Gort-Switynk

Bestuurslid worden?

Wil jij mensen helpen en samen
wat doen om de leefbaarheid in je
omgeving te verbeteren?
Laat het ons weten.
Ook als je vooraf informatie wenst
horen wij dat graag.
Stuur een e-mail naar:

info@kernoffenbeek.nl

Nog meer burendag
Op vrijdag 21 september heeft het
Kernoverleg samen met basisschool
Meander en vogelvereniging Tösse
Bös en Maas de Burendag georgani-

seerd. Samen met meer dan 60 kinderen is de buurt opgeschoond door
het prikken van zwerfafval en zijn er
22 vogelhuisjes geschilderd die zijn
opgehangen in de buurt. Wethouder Jacobs heeft ook meegeholpen
en om de kinderen te bedanken is
er aan het eind van de morgen fruit
uitgedeeld.

Veur Óffebek zoekt vrijwilligers
Heb jij ook zo genoten van de eerste editie van de Kerstmarkt in
Offenbeek in 2017? De organisatie is al in volle gang voor een vervolg dit
jaar.
Lichtjesmarkt zaterdag 15 dec. 2018 van 17.00 u – 21.00 u
Kerstsfeermarkt zondag 16 dec. 2018 van 13.00 u – 17.00 u
Met op beide dagen:
Marktkramen met kerstsfeergerelateerde producten
(bemand door ondernemers, particulieren, verenigingen of
plaatselijke organisaties)
Binnen (X-Baze & Paerssjtal) en buiten live optredens van
lokale muziek-, toneel-, en zanggroepen
Gratis winterse attractie

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

12 november
17 december

Gezellige horeca
Mogelijkheid bezichtiging kerststal Barbarakapel
Op zondag maakt de enige echte kerstman weer zijn opwachting.

Locatie: centrumplein Offenbeek, gemeente Beesel

Natuurlijk bent u van harte welkom bij onze open inloop.

(voormalig kerkplein en omgeving)

Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek

Wil je als vrijwilliger meehelpen met bijvoorbeeld opbouwen,

voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl
U kunt ons ook volgen op Facebook!
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Intieme overkapping
Gratis entree

afbreken, versieren, toezicht bij winterse attractie e.d.?
Alle hulp is welkom!
Voor aanmelden of meer informatie:
vrijwilligersveuroffebek@gmail.com of app/sms naar: 06-38040406
Organisatie: Projectgroep Veur Óffebek van Kernoverleg Offenbeek

