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Metamorfose speelplaats basisschool Meander

De met mozaiek versierde bankjes hebben een nieuw plaatsje gekregen.

Na een flinke voorbereiding kunnen 
de kinderen op basisschool Meander 
vanaf maandag 5 oktober de nieuwe 
speelplaats helemaal gebruiken.
De voorbereidingen zijn al begon-
nen in het vorige schooljaar, een 
jaar geleden, toen is er door een 
ontwerpgroep nagedacht over wat 
er nodig zou zijn op een speelplaats 
voor de kinderen op Meander.  Na 
veel overleg is een definitief ontwerp 
gemaakt. In de eerste week van de 
zomervakantie werd de voorzijde 
van de speelplaats voorzien van 
hekken en werd er daarachter hard 
gewerkt door Hoveniersbedrijf Van 
der Velden uit Reuver. Het plein aan 
de voorkant was dan ook bij de start 
van het schooljaar al meteen te ge-
bruiken. Er is een heus verkeersplein 

gekomen, uiteraard met zebrapad 
zodat de voetgangers over kunnen 
steken. Verder kunnen de kinderen 
de glijbaan af, nadat ze via de klim-
berg omhoog geklommen zijn. Ook 
kunnen kinderen zich verstoppen in 
de grote buis. Er zijn diverse bankjes 
of andere plekken waar de kinderen 
even kunnen zitten en een rustiger 
spel kunnen spelen.
De speelplaats aan de achterzijde 
was in de eerste schoolweken aan 
de beurt. De kinderen van de mid-
den en bovenbouw konden tijdelijk 
maar de helft van de speelplaats ge-
bruiken, er werd steeds aan één zij-
de gewerkt. Ook aan de achterzijde 
is een klimheuvel met glijbaan geko-
men waaronder eenzelfde buis ligt 
als aan de voorkant van de school. 

Vanaf het moment dat dit deel van 
de speelplaats in gebruik genomen 
werd was al duidelijk wat een trek-
pleister dit is. De kinderen klimmen 
graag om hoog en verzinnen diverse 
spellen die daar gespeeld kunnen 
worden. Verder is er een honderd-
veld gemaakt op de speelplaats. 
Hierbij staan de getallen van 1 t/m 
100 in rijen van 10 onder elkaar. De 
kinderen kunnen hier getallen sprin-
gen, een hinkelspel doen en daar-
naast kunnen de leerkrachten dit 
honderdveld inzetten in hun lessen. 
Het materiaal waarmee het honderd-
veld is gemaakt schijnt overigens 
hetzelfde te zijn als dat wat gebruikt 
wordt voor de belijning op de snel-
weg. Hiermee is het een duurzame 
investering. Op dezelfde manier is 
ook een “toetsenbord” gemaakt. De 
letters zijn afgebeeld in gekleurde 
vakken die overeenkomen met het 
aanbod van de letters in groep drie 

(volgens de kleuren van “taal in blok-
jes”). Ook hier zijn diverse spelletjes 
mee te verzinnen en het kan ingezet 
worden in de lessen. Erg leuk om te 
zien dat de dag nadat de letters er 
stonden en de kinderen er op moch



Op het strandje genietend van zon en water heb je geen last van de grondwinning.
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Zoals u de vorige keer al in ons 
krentje kon lezen is Drakenrijk een 
van de oudste projecten van Ker-
noverleg Offenbeek. 

We merkten dat meerdere mensen 
nieuwsgierig zijn naar de activiteiten 
en veranderingen in de omgeving 
achter de aarden wallen die het pro-
ject omsluiten. Vanwege de posi-
tieve reacties in ons vorige krentje  
hierbij weer een foto-impressie van 
de laatste veranderingen binnen het 
Drakenrijk.

Met dank aan Wiel Verlinden voor de 
foto’s.

Frits Simons

Drakenrijk

Deze ganzenfamilie voelt zich al thuis.



Aftrap “Lezen is leuk” 
Bij de aftrap “Lezen is leuk” bij Ba-
sisschool Meander waren o.a. Gou-
verneur van Limburg Theo Bovens, 
schrijver Jacques Vriens en natuur-
lijk onze burgemeester aanwezig. Er 
was een goed gevulde boekenkast 
voor de schoolbibliotheek.
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Ja, we merkten het allemaal; de zo-
mer had zijn  laatste stuiptrekkingen. 
23 september heeft de herfst zijn in-
trede gedaan.
En deze zomer zal, volgens de ge-
leerden, de boeken ingaan als de 
warmste zomer ooit. Een record dus.
 
De gewassen op de akkers deden 
het goed alsook het onkruid en gras 
op de trottoirs. De agrariër bekom-
mert zich over zijn akker, maar
naar de stoepen kijkt bijna niemand 
om. Het groen is nog nooit zo hoog 
geweest. Alweer een record.
 
De hele mediale berichtgeving gaat 
hoofdzakelijk over de vluchtelingen 
die in Europa hun heil zoeken. Nog 
nooit met zovelen tegelijk.
Ook hier een record, alhoewel een 
zeer triest.
 
Het eerste en derde record kunnen 
wij als gewone stervelingen totaal 
niet beinvloeden. Maar het “on-
kruidrecord” hebben we toch echt 

waar de kinderen zich goed kunnen 
verstoppen. Op het plein stond een  
‘oude’ esdoorn. Deze is door ‘wood-
carver’, Roel van Wijlick, met behulp 
van een kettingzaag omgetoverd 
van boom tot beeld. Met de moza-
iek krukjes eromheen zal ook deze 
bijzondere plek uitnodigen tot lekker 
zitten of diverse spelletjes die de kin-
deren gaan bedenken.
Kortom er is de afgelopen maanden 
kei hard gewerkt en de kinderen 
hebben al wat voorproefjes gehad 
van de nieuwe speelplaats. We ho-
pen dat er met veel plezier gebruik 
gemaakt wordt van deze mooie aan-
winst!

Daphne  Hoeben,
Teamleidster onderbouw
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ten dit ook direct gebruikt werd. Er 
zijn diverse plekken waar balspe-
len gespeeld kunnen worden zoals 
een pannakooi. Met een afzetting 
van paaltjes zijn plekken gemaakt 

zelf in de hand. Te weinig inwoners 
van onze woonkern beseffen niet, of 
willen niet begrijpen, dat als we alle-
maal een klein stukje trottoir schoon-
houden, het er al heel anders uit zal 
zien. En die mensen die dit echt niet 
(meer) kunnen, mogen gerust gehol-
pen worden.
Het groen wat dan overblijft zal dan 
beslist wel door de gemeente be-
streden worden.
 
Het is toch het sociaal gevoel wat 
hieraan ten grondslag moet liggen. 
Niet altijd denken dat die andere dat 
maar moet doen. Samen kunnen we 
Offenbeek zo een stuk aantrekkelij-
ker maken.
 
Laat de sociale cohesie niet om-
slaan in een sociale adhesie, want 
dan stevenen wij af op weer een (ne-
gatief) record.

Juupke



Burendag 2015
Het is dit jaar niet gelukt om de Burendag te organiseren in de ‘Kale 
plak’. 150 adressen zijn per brief gevraagd of ze mee willen doen met 
de activiteit en/of buurtbrunch, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in 
één aanmelding. Dit is naast de twee initiatiefnemers te weinig om er een 
succesvolle dag van te maken. We laten het idee van de initiatiefnemers 
echter niet los en we gaan samen kijken hoe we de volgende keer meer 
bewoners enthousiast krijgen om mee te doen. Wellicht dat we toch een 
andere strategie moeten kiezen in het benaderen van de buurt. 

Sven Roelofs en Wiel Verlinden
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Onze vergaderingen in 2015:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)
 5 oktober
 16 november
 21 december

Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl

Op zóndig 24 jannewarie zal veur 
Óffebek ‘ne historische datum gaon 
waere. Op dae daag zal de 55e jeug-
prins van Óffebek oetgerope waere. 
Vanaaf 1962 5 kier 11 jeugprinse die 
euver ’t Óffebekse kleiknaejersriek 
geregeerd höbbe, det is veurwaar 
’n prestatie van formaat. Daomei is 
dit vastelaovesfenomeen de op ein 
nao aadste georganiseerde vaste-
laovesactiviteit / hoeëgheid van ’t 
Windjbuujelriek. Zelfs ein jaor ajer 
as de Boerebroelof die in 1963 ’t 
laevesleech zoog.
Vanaaf ’t ieërste begin is de orga-

nisatie in hènj van Jong Nederland 
Reuver-Offenbeek, in samewerking 
mèt Jeugdraad Offenbeek. Vanoet 
dees dynamische jeugvereiniging 
waerde de leje van de jeug-raod van 
11, de dansmarietjes, de sirremonie-
mesiters, jeugpresidente en –vorste, 
de adjudante en neet te vergaete de 
jeugprinse geleverd.
Dae jeugprins waerde en waert nag 
altied gepresenteerd op in ’t week-
end 2 waeke veur de vastelaovend 
en ’n waek later is den de recep-
tie van deze hoeëgheid. Natuurlik 

5x11 Jeugprinse in Óffebek

waert door de jeugprins mèt zien 
gevolg ‘n bezeuk gebrach aan de 
meiste vastelaovesactiviteite binne 
’t Windjbuujelriek, veur en tiedes de 
vastelaovesdaag. Zoe is hae ouch 
vertaegewaordig in de optochte mèt 
‘ne eige wage.
Van de ieërste jeugprins Jo I (Ber-
den) toet en met de huidige jeug-
prins Maik I (Stroeken) zien de jón-
ges die ze ware tiedes häör (jeug-)
prinssjap oetgegreujd toet actieve 
vastelaovesdeilnimmers. Zoe zien 5 
jeugprinse later gepromoveerd toet 
‘groeëte prins’ van De Windjbuujels 
en vormde 3 man ein helf van ’t boe-
rebroedspaar. Maar ouch van al die 
angere zien d’r hiel get aad-prinse 
actief aanwezig in de Ruiverse vas-
telaovend: van liedjessjrievers, via 
wagebouwers toet raod van 11-leje, 
adjudante en getuge van ’t boere-
broedspaar.
De aad-jeugprinse zien sins 11 no-
vember 1993 vertaegewoordig in 
’n aparte vereiniging de AJO (Aad 
Jeugprinse Óffebek) die illik jaor 
häör nie lid mèt ’n ceremonie opnim-
me in häör klöp.
Óm ’t jubileum te viere waere d’r 

allerlei zake georganiseerd veur ’t 
kómmende vastelaovesseizoen. 
Zoe zal ’t oetrope van de 55e jeug-
prins in ’t teiken van dit jubileum sj-
taon en zal d’r ‘ne nieje prinsewage 
gebouwd gaon waere. De festiviteite 
zalle op halfvaste-zaoterdig (5 mie-
ert 2016) waere aafgesjlaote mèt 
’n reunie veur idderein dae vanaaf 
1962 ’n vastelaovesrol haet vertolk. 
D.w.z. alle leje van de raod van 11, 
alle dansmarietjes, alle vorste, pre-
sidente en sirremoniemeisters, alle 
adjudante, alle jeugprinse en neet 
te vergaete alle organisatore van de 
jeugvastelaovend in Óffebek zien 
oetgenuujd óm nao de fieësaovend 
bie De Paerssjtal te kómme.

As geur belangsjtelling veur deze 
aovend höb, kènt geur uch aanmelle 
via:
jubileum@ajooffebek.nl en op dees 
manier kaarte besjtelle.

AJO


