Nu we weer op de drempel staan van een nieuw jaar, breekt het moment aan om terug en vooruit te kijken. Het
jaar 2021 stond voor iedereen vooral in het teken van corona en de beperkingen. Veelal op afstand met elkaar
vergaderen en constant de afstand in acht nemen. Iets wat we met zijn allen niet gewend zijn. Sommige kregen
te maken met ernstig zieke familieleden of nog erger.
Daarnaast waren we met Stichting ’t Anker druk met voorbereidingen van onze (ver) bouwplannen van het pand
’t Anker gelegen aan de Sint Annastraat in Reuver. Gesprekken met Gemeente, Provincie, Goede Doelen Fondsen,
bedrijven, organisaties en personen die onze Stichting en met name onze plannen een warm hart toedragen,
vonden plaats.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat er dit jaar veel is gebeurd. Onze (ver)bouwplannen worden steeds
concreter en de uitvoering komt steeds dichterbij. We hopen dat we in 2022 de start kunnen maken en “de schop
de grond in kan”. Mede door de goede samenwerking met jullie allen, zijn we zover gekomen en kunnen we
hopelijk snel starten met de bouwwerkzaamheden. We hebben samen veel gedaan en bereikt, waarvoor ik jullie
allemaal namens het Stichtingsbestuur hartelijk wil bedanken.
Ook wil ik in deze maand mijn blik even naar buiten richten. We leven in een wereld waar geluk, gezondheid en
welvaart allesbehalve vanzelfsprekend is. Het is goed hierbij stil te staan en na te denken over wat wij voor elkaar
kunnen betekenen. Wij als Stichtingsbestuur hebben er daarom voor gekozen om van het gebouw ’t Anker een
Breed Maatschappelijke Voorziening te maken en toegankelijk voor jong en oud, met als doel om de kern
Offenbeek leefbaar te houden en de eenzaamheid van jongeren en ouderen tegen te gaan.
Mede namens mijn collega-bestuurdersleden wens ik jullie allen fijne feestdagen en een gelukkig maar bovenal
gezond nieuwjaar.
Hartelijke groet,
Voorzitter Stichting ‘t Anker

Nieuwe auto kopen ?
U steunt onze plannen!
Wassink Autogroep Venlo, JongNL Reuver-Offenbeek en
Stichting ’t Anker zijn een mooie sponsorovereenkomst
aangegaan. Koopt u een auto bij Wassink Venlo, en u maakt
bij de aankoop melding dat u een link heeft met JongNL
Reuver Offenbeek of Stichting ’t Anker, dan gaat er vanuit het
marketingbudget een sponsorbedrag naar de ’t Anker.
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Er is steun voor onze plannen !
Wij zijn trots op het feit dat er vanuit onze gemeenschap
veel steun is voor onze plannen. Dat blijkt wel uit het
mooie lijstje hiernaast. Dank voor jullie vertrouwen in
onze plannen ! Daarnaast zijn er inmiddels toezeggingen
gedaan door de eerste landelijke fondsen (Oranjefonds,
VSB fonds, Hendrix Stichting en Stratenfonds).

Waar staan wij in de steigers?
De voorbereidingen op de bouwwerkzaamheden naderen
de eindfase. De nadruk ligt op dit moment op onderzoeken
naar duurzaamheid. Welke maatregelen kunnen we
toepassen in het nieuwe Anker? En welke maatregelen zijn
niet haalbaar. In het nieuwbouwplan is o.m. opgenomen:
verbeterde isolatie, Ledverlichting, afkoppelen van
hemelwater. De mogelijkheid om zonnepanelen en
warmtepomp te plaatsen wordt eveneens onderzocht.
Dus wat betreft voorbereiding staan alles in de steigers en
hopen we snel met de daadwerkelijke steigers te kunnen
plaatsen!

’t Anker 3.0
Het nieuwe Anker willen wij maximaal inzetten voor onze
gemeenschap. Dus minimale leegstand. Belangrijk daarin,
gèèn concurrent zijn voor de plaatselijke ondernemers. In
de volgende nieuwsbrief willen wij daarom het woord gaan
geven aan enkele belangrijke huurders. Dat is naast JongNL
Reuver-Offenbeek onder meer BSO ’t Rovertje, De Triolier
en het nieuwe initiatief Ontmoeten in Offenbeek. Samen
willen wij zorgen dat ook de kern Offenbeek levendig blijft.
Op naar ’t Anker 3.0: Same ònger ein daak !

ABVO Assurantiën en Onroerende zaken B.V.
Accountax Bedrijfsadviseurs
Aelmans Geotechnisch advies
Aeternus Holding B.V.
Anoniem 1 - Anoniem 2 - Anoniem 3 - Anoniem 4 - Anoniem 5
Archive-IT B.V.
Boomzager Limburg
Bouwkundig Adviesbureau Canisius -Simpelveld
Brauer Groen BV
Brickburgers B.V.
Cogas Climate Control
Cox Novum B.V.
Credion Noord- en Midden-Limburg
Crooijmans & Zonen BV
De Paerssjtal
Dental Unique B.V.
Dirk de Vlieger Beheer BV
Eetcafé d'r Pley
Erik Bessems Makelaardij
Evident Accountants
Fietshandel Ger Niesen
Gedenk & Schenk
Gemeente Beesel
Groepspraktijk voor fysiotherapie Reuver
Heiming Aben Optiek & Optometrie B.V.
Helcosol BV
Helichem Group
Hessing Supervers
Hoeve Braamhorst Dagbesteding B.V.
Houtimport Reuver BV
Hoveniersbedrijf en plantencentrum van der Velden
Hovuma Magazijnstellingen BV
Inge Pelsers Makelaardij & Advies
Ingenieursburo Wouters - Beek
J.G.A.M. Stinges BV
Jos en Wies Beijers
Jo's IJssalon
KNHM-foundation
KSG, accountants & belastingadviseurs
Lam Boonen Stichting
Lasbedrijf Gebr. Selder
LCS Logistiek Centrum Swalmen BV
Lidl Nederland GmBH & Lidl Reuver
Makelaardij A75
NH1816
Novotec BV
Octopus Engineering BV
P&Ve
Peeters Financial Services
Percom ICT Diensten
Primera MaasBLVD Venlo B.V.
Provincie Limburg
Puik
RaboBank Stimuleringsfonds
Rotary Reuver Meerlebroek
SNS Bank Tegelen - Panningen - Venray
Sociaal Fonds Jalema
Soeverein
Steenfabriek Engels Helden BV
Thielco Steel Solutions Group
Van Hecke Houben Notarissen B.V.
Verkooppunt Beeselse Ontbijtkoek - Banketbakkerij van Betteray
Verkooppunt Beeselse Ontbijtkoek - Dagwinkel Beesel
Verkooppunt Beeselse Ontbijtkoek - Kaashuys Reuver
VoF Franssen-van den Heuvel
Wassink Autogroep Venlo
Webusco BV
Winnaar Beesel Bakt 2021 Aafke Driessen
Zorgboerderij de Huiberg

