
 

 
 

 

 

 

Vandaag publiceren we de eerste nieuwsbrief van Stichting ’t Anker.  Stichting ’t Anker is eigenaar van het gebouw 

waar JongNL Reuver-Offenbeek al meer dan 30 jaar hun activiteiten houdt.  Daarnaast  wordt het gebouw breed 

maatschappelijk ingezet en verhuurd, o.a. voor bijvoorbeeld burendagen. Met deze nieuwsbrief willen we 

iedereen die geïnteresseerd is in wat er gebeurd in en om ’t Anker,  op de hoogte houden van onze plannen. Zo 

is het stichtingsbestuur nu druk bezig met de voorbereidingen  van aanpassingen en uitbreiding  van het pand ’t 

Anker. Dit zodat ‘t Anker weer voldoet aan de eisen van deze tijd en we het pand zo kunnen inzetten in kader van 

de leefbaarheid van de kern Offenbeek, zonder concurrent te zijn van de plaatselijke ondernemer of andere buurt- 

of gemeenschapshuizen. Via de volgende link is ons eerste persbericht in Puik te lezen: (VER)BOUWPLANNEN ‘T 

ANKER - Puik 2113 (puiklokaal.nl) 

 

 

 

Volg ons ook op Facebook, Instagram, Twitter of check 

onze site www.stichtingtanker.nl voor al het actuele 

nieuws en onze laatste berichtjes. 

Op 26 maart jl. is de omgevingsvergunning verleend 

voor de uitbreiding en verbouwing van ‘t Anker. 

Aangezien er geen bezwaar is ingediend is de 

vergunning definitief. Inmiddels zijn de 

onderhandelingen met de aannemers, die een offerte 

hebben ingediend in een vergevorderd stadium. 

Omstreeks deze tijd zal het besluit genomen worden 

een definitieve keuze voor één aannemer te maken. In 

het plan is meegenomen dat er diverse 

werkzaamheden zelf worden uitgevoerd, danwel door 

bedrijven als sponsoring worden aangeboden. Bij de 

zelfwerkzaamheid kun je denken aan (lichte) 

sloopwerkzaamheden, aanbrengen van de 

hemelwaterafvoeren en verwijderen van de 

bestratingen.  

De verwachting is dat in het najaar de schop echt de 

grond in kan, alhoewel dit nog afhankelijk is van de 

subsidiëring. 

 

                     

    

Voorzitter Stichting ‘t Anker 

 

 

Natuurlijk kost deze verbouwing en uitbreiding geld. 

Voor niks gaat immers de zon op... De financiering 

van dit project bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen: 

subsidies, fondsen en sponsoring. De subsidie vanuit 

de gemeente Beesel is toegezegd terwijl de aanvraag 

bij de provincie Limburg in behandeling is. De 

fondsenwerving is, in samenwerking met JEMO 

onlangs gestart terwijl de sponsorcommissie al een 

aantal toezeggingen voor sponsoring op zak heeft. 

Daarnaast zijn we gestart met de verkoop en uitgifte 

van familie-certificaten. Deze kunnen voor €25,- per 

stuk besteld worden. Op onze site 

www.stichtingtanker.nl vind u  onder nieuws meer 

informatie over deze familie-certificaten. 

https://magazine.puiklokaal.nl/puik-2113/verbouwplannen-t-anker/
https://magazine.puiklokaal.nl/puik-2113/verbouwplannen-t-anker/

