
Bösdael

Zorgboerderij 
De Huiberg

Het Spick

Open inloop en 
activiteiten met 

aandacht

elkaar ontmoeten in de gemeente Beesel
Off enbeckerhof

om bezig te zijn en om zichzelf te ontwikkelen. Als u door 

uw leeftijd of door andere omstandigheden niet meer graag 

(alleen) thuis bent, kan dat moeilijk zijn. Daarom zijn er in de 

gemeente Beesel verschillende vormen van dagbesteding 

voor mensen die graag samen actief blijven. In deze folder 

gemeente. U hoeft om deze te bezoeken geen toestemming 

Wanneer u niet zelf in staat bent om naar de open inloop 

te komen en niemand om u heen u kan helpen, dan kunt 

u gebruik maken van de wensbus. Vrijwilligers brengen u 

U kunt minimaal een dag van tevoren contact opnemen met 

de wensbus via: 06 11 58 87 91 (tussen 9.00 en 11.00 uur). 
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Open inloop
In Offenbeckerhof staat drie dagen 
per week ‘gezellig samenzijn’ centraal. 
Bezoekers, vrijwilligers en coördinatoren 
van de open inloop willen er samen een 
mooie dag van maken.

Wat doen we?
In de ochtend staat het voorbereiden van 
de maaltijd (zoals aardappels schillen, 
groenten snijden) vast op het programma. 
In de middag eten we samen een maaltijd. 
Naast deze vaste elementen is er ruimte 
voor activiteiten en, voor wie dat prettig 
vindt, rust. Activiteiten kunnen bestaan 
uit spelletjes zoals Rummikub en kaarten, 
de krant of een boek lezen of creatieve 
activiteiten. Soms zijn er extra activiteiten, 
zoals kienen. Vaak sluiten daar ook mensen 
uit de buurt bij aan.

Open inloop en activiteiten  
in de wijk
Bösdael is een bruisende wijk vol 
activiteiten voor bewoners van binnen 
en buiten de wijk. Welzijn, contacten en 
gezelligheid staan centraal.

Wat doen we?
Er zijn verschillende plekken in de wijk  
waar iedereen welkom is. Voor kortere 
activiteiten of voor een complete 
daginvulling. Omdat u behoefte heeft  
aan contact, omdat u het prettig vindt  
om samen activiteiten te ondernemen  
of omdat zo uw mantelzorger wat ontlast 
wordt, bijvoorbeeld. 
Er is een enorm breed aanbod aan 
activiteiten, zoals: gym, biljarten, kegelen, 
koersbal, hobbygroepen, kaarten en 
muziek. Bij de invulling van de activiteiten 
zijn uw persoonlijke wensen en interesses 
ook belangrijk. Heeft u zelf hobby’s of 
talenten die u met anderen wilt delen of 
doen? Ook dit is mogelijk. 

Offenbeckerhof

Bösdael

De activiteiten zijn afgestemd 

op het boerenleven: zo veel 

mogelijk naar buiten

Door de huisvesting in 

basisschool Het Spick  

leren jong en oud van elkaar!  

Open inloop
Het Spick in Beesel is een laagdrempelige 
open inloop voor alle ouderen die op zoek 
zijn naar een leuke en gevarieerde invulling 
van de dag. Uniek aan deze dagbesteding  
is de locatie. De dagbesteding is gevestigd 
in het schoolgebouw van basisschool  
Het Spick. Hierdoor is er veel contact tussen 
jong en oud. Diverse activiteiten worden 
samen opgepakt en dit blijkt succesvol.

Wat doen we?
Activiteiten variëren: er zijn muziek-, 
creatieve (schilder, knutsel) en 
filmactiviteiten. Maar ook voorlezen aan 
basisschoolkinderen, wandelen en spel 
(o.a. kaarten, sjoelen en rummikub) staan 
regelmatig op het programma.  
Daarnaast wordt wekelijks een gymactiviteit 
georganiseerd, afgestemd op de doelgroep. 
En er is een rustruimte aanwezig.

Vrijwilligers koken elke dag een verse 
maaltijd op locatie. Bezoekers eten samen 
heerlijk warm tussen de middag.

Door wie?
Deze open inloop wordt gerund door de 
Oudervereniging Beesel, vele vrijwilligers en 
een professionele coördinator. 

Wanneer?
De dagbesteding is geopend op maandag, 
woensdag en vrijdag van 9.30 uur tot  
16.15 uur. U kunt ervoor kiezen de 
dagbesteding één, twee of drie keer per 
week te bezoeken. 
 
We vragen een kleine vergoeding per dag. 
Het vervoer van en naar de dagbesteding 
wordt, als dat nodig is, verzorgd door de 
vrijwilligers. 

Loop gerust eens binnen voor een kopje 
koffie!

Het Spick

Open inloop 
Zorgboerderij De Huiberg is een boerderij  
in het buitengebied van Offenbeek.  
Dichtbij de Duitse grens, in een uitgestrekte, 
rustige omgeving.
Op de boerderij wonen paarden, ezels, 
koeien, maar ook kleine dieren zoals kippen, 
konijnen, katten en honden. Naast de 
dieren beschikt de zorgboerderij ook over 
een moestuin.

Wat doen we?
De activiteiten op de zorgboerderij zijn 
afgestemd op het boerenleven. U kunt er 
meehelpen bij de zorg voor de dieren,  
bij het planten en oogsten van groenten, 
het onderhoud van de boerderij en het erf 
of het voorbereiden en koken van de warme 
maaltijd. Ook wordt er vrijwel elke dag 
dat het weer het toelaat gewandeld in de 
omgeving.

Door wie?
Een professional is verantwoordelijk voor 
de activiteiten. Zij wordt ondersteund door 
vrijwilligers. 

Wanneer?
De zorgboerderij is maandag t/m vrijdag 
geopend. Inloop is tussen 9.15 en 9.30 uur, 
uitloop tussen 16.00 en 16.15 uur. 

Er zijn niet alleen ‘open inloop’-plekken, 
er komen ook mensen met een hulpvraag 
voor professionele zorg (indicatie). De open 
inloop plekken zijn persoonsgebonden. 
Het is altijd nodig om u van te voren aan te 
melden. Het is mogelijk dat u dan eerst op 
een wachtlijst komt te staan.

Deelname is altijd op basis van een hele dag 
inclusief een warme maaltijd, tegen een 
kleine vergoeding.

Zorgboerderij De Huiberg
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Open inloop 
In Offenbeckerhof staat drie dagen 
per week ‘gezellig samenzijn’ centraal. 
Bezoekers, vrijwilligers en coördinatoren 
van de open inloop willen er samen een 
mooie dag van maken.

Wat doen we?
In de ochtend staat het voorbereiden van 
de maaltijd (zoals aardappels schillen, 
groenten snijden) vast op het programma. 
In de middag eten we samen een maaltijd. 
Naast deze vaste elementen is er ruimte 
voor activiteiten en, voor wie dat prettig 
vindt, rust. Activiteiten kunnen bestaan 
uit spelletjes zoals Rummikub en kaarten, 
de krant of een boek lezen of creatieve 
activiteiten. Soms zijn er extra activiteiten, 
zoals kienen. Vaak sluiten daar ook mensen 
uit de buurt bij aan.

Door wie?
De open inloop wordt gerund door 
Kernoverleg Offenbeek. De begeleiding 
is in handen van een groep enthousiaste 
vrijwilligers en twee professionele 
coördinatoren. 

Wanneer?
De open inloop is elke maandag, woensdag 
en donderdag geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur. U kunt ervoor kiezen om één, 
twee of drie dagen te komen. Maar u kunt er 
ook voor kiezen om alleen een kopje koffie 
te komen drinken of alleen mee te eten. 

Wanneer u mee wilt eten vragen we  
u om dit van tevoren kenbaar te maken.  
We vragen voor deelname aan de maaltijd 
en/of de dag een kleine vergoeding. 

De deuren staan voor u open, u bent van 
harte welkom!

Open inloop en activiteiten  
in de wijk
Bösdael is een bruisende wijk vol 
activiteiten voor bewoners van binnen 
en buiten de wijk. Welzijn, contacten en 
gezelligheid staan centraal.

Wat doen we?
Er zijn verschillende plekken in de wijk  
waar iedereen welkom is. Voor kortere 
activiteiten of voor een complete 
daginvulling. Omdat u behoefte heeft  
aan contact, omdat u het prettig vindt  
om samen activiteiten te ondernemen  
of omdat zo uw mantelzorger wat ontlast 
wordt, bijvoorbeeld. 
Er is een enorm breed aanbod aan 
activiteiten, zoals: gym, biljarten, kegelen, 
koersbal, hobbygroepen, kaarten en 
muziek. Bij de invulling van de activiteiten 
zijn uw persoonlijke wensen en interesses 
ook belangrijk. Heeft u zelf hobby’s of 
talenten die u met anderen wilt delen of 
doen? Ook dit is mogelijk. 

Door wie?
De activiteiten worden georganiseerd door 
wijkbewoners zelf, vrijwilligers en waar extra 
ondersteuning nodig is een professionele 
kracht van de Zorggroep. 

Wanneer?
De activiteiten die in en om de wijk 
plaatsvinden zijn gebundeld in een 
activiteitenboekje. Dit boekje vindt u in de 
Brasserie of in een van de buurtkamers. 

We vragen een vergoeding voor het gebruik 
van koffie, thee en de warme maaltijd. 
Tevens zijn er activiteiten waar een kleine 
bijdrage bij gevraagd wordt.

Loop gerust eens binnen.  
De koffie staat voor u klaar!

Offenbeckerhof

Bösdael

In de bruisende wijk 

Bösdael zijn er verschillende 

activiteiten. Iedereen kan hier 

meedoen, het is een wijk voor 

jong en oud!

maaltijd op locatie. Bezoekers eten samen 

Oudervereniging Beesel, vele vrijwilligers en 

De dagbesteding is geopend op maandag, 

We vragen een kleine vergoeding per dag. 
Het vervoer van en naar de dagbesteding 

Een professional is verantwoordelijk voor 
de activiteiten. Zij wordt ondersteund door 

geopend. Inloop is tussen 9.15 en 9.30 uur, 

er komen ook mensen met een hulpvraag 
voor professionele zorg (indicatie). De open 

Het is altijd nodig om u van te voren aan te 
melden. Het is mogelijk dat u dan eerst op 

Deelname is altijd op basis van een hele dag 

Soms zijn er speciale 

activiteiten, zoals kienen. 

Dan zijn er mooie prijzen te 

winnen!

B54_062751.indd   4 07-09-17   15:44



Bösdael

Zorgboerderij 
De Huiberg

Het Spick

Offenbeckerhof

Extra informatie
Bijna iedereen houdt ervan om mensen te ontmoeten,  

om bezig te zijn en om zichzelf te ontwikkelen. Als u door 

uw leeftijd of door andere omstandigheden niet meer graag 

(alleen) thuis bent, kan dat moeilijk zijn. Daarom zijn er in de 

gemeente Beesel verschillende vormen van dagbesteding 

voor mensen die graag samen actief blijven. In deze folder 

vindt u informatie over vier dagbestedingen in onze 

gemeente. U hoeft om deze te bezoeken geen toestemming 

(indicatie) van een huisarts of de gemeente te hebben.  

U bent er van harte welkom!

Vervoer
Wanneer u niet zelf in staat bent om naar de open inloop  

te komen en niemand om u heen u kan helpen, dan kunt  

u gebruik maken van de wensbus. Vrijwilligers brengen u  

dan voor € 1,50 per rit van en naar de open inloop.  

U kunt minimaal een dag van tevoren contact opnemen met 

de wensbus via: 06 11 58 87 91 (tussen 9.00 en 11.00 uur). 

Contactgegevens

Het Spick
Kerkstraat 12

5954 BC Beesel

Telefoonnummer: 06 15 22 86 46 

Telefoonnummer Moniek: 06 48 57 25 30

E-mailadres: moniek@saamdagbesteding.nl

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag  

van 9.30 uur tot 16.15 uur.

Bösdael
Meerdere locaties in de wijk Bösdael.

Telefoonnummer: 06 24 84 52 56

E-mailadres: bosdael.dagverzorging@dezorggroep.nl

Website: www.dezorggroep.nl 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag  

van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Zorgboerderij De Huiberg
St. Lambertusdijk 4

5953 TH Reuver

Telefoonnummer: 077 474 27 62

E-mailadres: info@dehuiberg.nl

Website: www.dehuiberg.nl

Facebook: www.facebook.com/DeHuiberg

Openingstijden: maandag t/m vrijdag  

van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Open inloop Offenbeckerhof
Amerslosestraat 1

5953 KV Offenbeek

Telefoonnummer: 077 851 57 54

E-mailadres: offenbeckerhof.inloop@gmail.com

Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag  

van 10.00 uur tot 16.00 uur.
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