
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alles kump same 
Na ruim 4 jaar hard werken gaat de schop eindelijk in de grond. Medio mei 2022 start 

Bouwbedrijf Schroen uit Heythuysen met de verbouwing van ’t Anker, de ontmoetingsplek voor 

iedereen in Reuver en Offenbeek.  

Terugblik 

Ruim vier jaar geleden ontving Stichting ‘t Anker vanuit JongNL Reuver-Offenbeek het verzoek 

om het gebouw ’t Anker, inmiddels ruim 30 jaar oud, klaar te maken voor de komende jaren. Het 

Stichtingsbestuur is gaan onderzoeken wat de mogelijkheden waren, met name op financieel 

gebied. Belangrijk aandachtspunt was om het gebouw breed inzetbaar te maken en de 

leegstand in de dag situatie te gaan vullen. Verder werd geïnventariseerd wat de behoefte was 

van diverse verenigingen en organisaties in Offenbeek en er werd gezocht naar huurders die 

passen bij de visie van de Stichting en niet concurreren met de plaatselijke horeca ondernemers. 

 

Een van de eerste nieuwe bewoners van ’t Anker, naast JongNL Reuver-Offenbeek, werd de 

buitenschoolse opvang ’t Rovertje. Op het gigantische terrein, midden in de kern Offenbeek, is 

ruimte om te spelen en ravotten.  

De derde bewoner van ’t Anker is ontstaan uit een onderzoek vanuit de Gemeente Beesel in 

samenwerking met Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) naar de behoefte bij de inwoners. Uit 

dit onderzoek kwam naar voren dat  er behoefte is aan een inloopfunctie en ontmoetingsplek  

voor met name de vitale ouderen. Spontaan is er een werkgroep ontstaan  “Ontmoeten in 

Offenbeek”  die vanuit het Anker inmiddels iedere zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur met succes 

activiteiten organiseert.  

Ook Basisschool de Triolier gaat na de verbouwing met de leerlingen van de onderbouw gebruik 

maken van de nieuwe zaal. Hier gaan de bewegingslessen plaatsvinden.  

Schaakvereniging Reuver zal haar activiteiten ook in ’t Anker gaan organiseren. 

De laatste nieuwe bewoner van ’t Anker wordt Stichting PSW, zij gaan een ruimte huren voor 

een ontwikkelgroep kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar.  

 

De verbouwing van ’t Anker gaat van start 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Naast bovengenoemde voorbereidingen werden er activiteiten ondernomen om de 

investeringen te kunnen bekostigen. Gesprekken met sponsoren vonden succesvol plaats, de 

gemeente Beesel en de Provincie Limburg hebben een subsidie bedrag toegezegd. De KNHM 

Foundation verbond zich vanaf het eerste uur als partner aan ons plan. Het VSB fonds, Oranje 

Fonds, De Hendrix Stichting en het Straatenfonds hebben een flinke bijdrage gedaan. 

Daarnaast werden er door leden van Jong Nederland Reuver-Offenbeek en andere gegadigden,  

familie-certificaten gekocht à € 25,00 per stuk. Uit al onze activiteiten die we ondernamen, bleek 

grote steun voor onze plannen en kunnen we deze nu uitvoeren.  

Onze  bouwcommissie heeft afgelopen jaren  een mooi plan uitgewerkt samen met de architect 

en adviseurs van de KNHM. Een gebouw dat duurzaam is en  toegankelijk voor iedereen en 

veel mogelijkheden biedt voor de gebruikers.   

 

En verder 

Medio mei start Bouwbedrijf Schroen met de bouwactiviteiten. Eerst zal aan de achterzijde de 

nieuwe zaal worden gebouwd, vervolgens zal het huidige gebouw gerenoveerd worden en een 

nieuwe indeling krijgen. 

Daarnaast worden daar waar mogelijk plaatselijke bedrijven ingeschakeld. Maar ook gaan we 

met vrijwilligers en bestuursleden eigen werkzaamheden verrichten. Te denken valt daarbij aan 

sloop-, voorbereidende- en schilderwerkzaamheden. Allemaal activiteiten waar we kosten mee 

kunnen besparen. 

De planning is dat we in het eerste kwartaal van 2023 de uitbreiding en verbouwing hopen af te 

ronden. ’t Anker wordt daarmee getransformeerd in een nieuwe breed maatschappelijke 

voorziening, wat de kern Offenbeek levendig en vitaal zal houden. Dit alles onder het motto: 

 

Same ónger ein daak! 
 
 

Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de voortgang via nieuwsbrieven. Maar u 

kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram. Heeft u deze nieuwsbrief zelf niet rechtstreeks 

ontvangen, maar wenst u deze in de toekomst wel te ontvangen?  

Stuur dan even een mail naar info@stichtingtanker.nl. 

 


