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60 jaar Jong-Nederland

Geschiedenis Jong Nederland Reuver-Offenbeek
Jong Nederland Reuver-Offenbeek 
verder gingen.
Vanaf 1961 organiseert men 
zomerkampen die zich meestal 
in het Limburgse afspelen, maar 
die door de jaren heen ook wel 
eens de provinciegrenzen en zelfs 
de landsgrenzen overschreden. 
Zo waren Oirschot, it Heidenskip 
(Friesland), Lisse, Gemmenich (B) 
al eens of zelfs vaker gastheer van 
een zomerkamp. Daarnaast zijn 
er trektochten (waarbij meerdere 
overnachtingsplekken worden 
bezocht) gehouden in Zeeland, de 
Eifel en het Ruhrgebied.
In 1993 organiseerde men het 
landelijk seniorentoernooi in en om 

‘t Anker, een evenement, waarbij 
diverse Jong Nederland teams 
afkomstig uit heel Nederland streden 
om de beste te zijn. Dit alles in het 
thema media, waarbij o.m. een live-
radiouitzending plaatsvond vanaf 
het toernooi. Mede door de inzet van 
de leiding en diverse bedrijven in 
Reuver werd het een groot succes. 
In 2005 werd ook nog kaderschouw 
georganiseerd; een feestweekend 
voor alle leiding van Jong Nederland 
Limburg.

Vieringen jubilea
Aan de voorgaande jubilea werd nooit 
onopgemerkt aan voorbijgegaan. Zo 

was Martin Brozius op bezoek met 
de Tienom Kindershow tijdens het 
25 jarig bestaan in 1982; werden er 
veelvuldig reünies georganiseerd, 
en werd bij het 40-jarig jubileum 

Op 29 september 1957 richtten de 
Paters Clarentijnen, met als drijvende 
kracht pater Weiss het jeugdwerk in 
Offenbeek op. Destijds bestaand 
uit een 2 verschillende afdelingen: 
één voor meisjes: Katholieke 
Meisjesgilde St. Bernadette en één 
voor jongens: Jong Nederland St. 
Jansgilde. De activiteiten vonden na 
de oprichting plaats in de toenmalige 
st. Jozefschool, maar na enkele 
jaren werd Keulseweg 147 het 
thuishonk. Omdat deze locatie na 
enkele jaren te klein werd voor de 
groeiende verenigingen werd door 
de jongensafdeling deze ruimte 
ingeruild voor de zelfgebouwde 
Pannensjop op het lager van 
steenwarenfabriek Feijen aan de 
Keulseweg.
In 1964 werd De Keet, gelegen 
achter Zaal De Koupman de nieuwe 
locatie voor zowel de meisjes- als 
de jongensafdeling. In 1990 werd 
wederom verhuisd, nu naar ‘t 
Anker, de huidige locatie aan de St. 
Annastraat .
In 1995 volgde ook de fusie van de 
beide afdelingen, die voortaan als 
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in 1997 de musical Jonk wie de 
Jeug opgevoerd in De Schakel. 
Bij het 50-jarig bestaan in 2007 
presenteerde men een kroniek, 
waarin de geschiedenis van JN 
Reuver Offenbeek omschreven is.

De aftrap van ons 60-jarig jubileum 
zal plaatsvinden op vrijdag 29 
September met een feestavond voor 
alle vrijwilligers en hun aanhang, in 
ons clubgebouw ’T Anker. Verder 
is ervoor gekozen om het hele jaar 
door diverse activiteiten van een 
jubileum randje te voorzien. Zo zal 
onder andere de kampbivak en 
de activiteiten rondom de 57-ste 
jeugdprins van een extra jubileum 
tintje worden voorzien.  Voor het 
voorjaar staat er een jubileum 
ledenactiviteit op de kalender voor 
alle leden en leiding. Hoe deze dag 
eruit zal zien blijft nog even een 
grote verassing!

Op dit moment is JN Reuver 
Offenbeek een bruisende vereniging 
voor jeugd en jongeren. Er zijn meer 
dan 170 jeugdleden die 2 wekelijks 

onder leiding van de seniorleden 
groep draaien. Het aanbod tijdens 
deze groepsbijeenkomsten is 
gebaseerd op de 3 pijlers: sport, 
creativiteit en spel. Naast deze 
groepsbijeenkomsten zijn er nog 
de jaarlijkse grotere evenementen. 
Dat loopt uiteen van een provinciale 
maxiorendag tot bijvoorbeeld de 

kersttocht voor de hele vereniging 
voor de leden met hun familieleden.
Een terugkerend jaarlijks hoogtepunt 
is het kampbivak. De jeugdleden 
gaan dan onder de bezielende 
kampleiding een week kamperen en 
genieten dan van natuur, sport en 
spel en elkaars samenwerking. 
Naast deze activiteiten is de 
vereniging stevig verankerd in 
de Reuverse en Offenbeekse 

samenleving. Zo neemt zij reeds 
jarenlang de organisatie van de 
intocht van Sinterklaas en die van 
de Offenbeekse jeugdvastelaovend 
voor haar rekening, waar komend 
jaar de 58-ste jeugdprins zal worden 
uitgeroepen.

Kortom een veelzijdige vereniging 
die nog altijd midden in de 
samenleving staat en op weg gaat 
naar haar volgende jubileum.
Nog meer weten over onze 
vereniging? Lid worden? Kijk eens 
op onze web-site: 
www.jnoffenbeek.nl

via Wiel Verlinden
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Ingezonden...

Met dank aan: Victor Janssens
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Helaas is Juupke met vakantie. We 
zullen dus moeten wachten tot het 
volgende Krentje om weer te genie-
ten van zijn column.  

de redactie

Ook  kernoverleg Offenbeek heeft 
dit initiatief mee opgepikt. Eigenlijk 
is het een voortvloeisel uit de bijeen-
komsten van “Blij in Offenbeek”.

De Wensbus is aanvullend vrijwil-
ligersvervoer ondersteund door de 
provincie Limburg. Dit gebeurt met 
auto’s of bussen die geschikt zijn 
voor het vervoeren van maximaal 4 
tot 8 personen. De Wensbus rijdt in 
gebieden waar tussen kernen geen 
openbaar vervoer-verbinding is of 
waar de openbaar vervoer-verbin-
dingen op grote afstand van de kern 
liggen.

Heropening Offenbecker Hof

Wensbus

Open Dag 
 
 
Offenbeek, 1 september 2017 
 
 
Kernoverleg Offenbeek 
Postbus 4619 
5953 ZG REUVER 
 
 
Betreft: Heropening OFFENBECKERHOF 
 
 
Beste lezer, 

- Gezellig samen - 
 

Het Offenbeckerhof is al enkele jaren een multifunctionele ruimte voor allerlei activiteiten, voor 
organisaties en inwoners van onze gemeente. 
 

Enkele lopende activiteiten zijn de Open Inloop (maandag, woensdag en donderdag), vergaderingen 
voor verenigingen of groepen, een creatief-groep met telkens weer andere projecten, een kook-groep 
met professionele ambities en computercursussen voor beginners en gevorderden.  
 

Een mooie ruimte, maar met één grote wens: een beter uitgeruste keuken. Die wens is deze zomer 
gerealiseerd. 
 

- Nieuwe keuken - 
 

Nu staat er een magnifieke en zeer praktische keuken klaar om lekkere, voedzame, koude en warme 
hapjes en maaltijden te bereiden. Om het uitkomen van die wens te vieren, is er een feestelijke 
heropening georganiseerd. 
 

- Open Dag - 
 

Zaterdag 16 september kunt u een kijkje komen nemen. Om 15.00 uur start, na een voorafgaand 
officieel en besloten gedeelte, de Open Dag voor alle inwoners van Offenbeek, geïnteresseerden, 
vrijwilligers, familieleden van onze gasten en andere belangstellenden. De organisatie hoopt dat u dan 
ook van de partij bent. 
 

Er zijn die middag verschillende leuke activiteiten, zoals: 
 

 om 15.00 uur is er een workshop ‘Bewegen op muziek’  
 de kook-groep zorgt voor hapjes 
 de creatief-groep demonstreert haar activiteiten 
 onze orgelman maakt muziek 
 voor de kinderen is er een goochelaar. 

 

U bent van harte welkom op zaterdag 16 september in het Offenbeckerhof. 
 

- Activiteiten - 
 

Heeft u interesse in één van deze activiteiten of in de mogelijkheden van de ruimte, maar kunt u die 
zaterdag niet aanwezig zijn? 
 

 Open Inloop is maandags, woensdags en donderdags van 9.00 tot 17.00 uur . U bent welkom. 
 Bewegen op muziek is iedere maandagochtend om 10.30 uur. U mag gewoon binnenlopen. 
 De kook- en creatief-groep wisselen elkaar af op dinsdag.  Als u hier interesse in heeft kunt u 

contact opnemen met Maartje Verrijt van Synthese: 077 7516400 of info@synthese.nl. 
 Verder kunt u altijd uw vragen in een mailtje sturen naar offenbeckerhof@kernoffenbeek.nl.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Projectgroep en vrijwilligers Offenbeckerhof 

Als er druk vergaderd wordt  hoort daar 
ook af en toe een consumptie bij om een 
droge keel te voorkomen.



4

Onze vergaderingen in 2017:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)

 2 oktober
 13 november
 18 december
Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek

voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl

U kunt ons ook volgen op Facebook!
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