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KLEURPLATEN 
Op bladzijde  3 en 5 vinden jullie 2 vrolijke kleurplaten ontworpen door John Gubbels. Het is de bedoeling dat we hiermee 
Offenbeek gaan opfleuren! Dus doe je best om er iets moois van te maken en hang ze vervolgens goed zichtbaar voor het 
raam. De kleurplaten zijn bedoeld voor jong en oud van 1 tot 111 jaar. Wil je met je kleurtalent kans maken op een leuke prijs? 
Maak dan een foto van je kleurplaat of -platen en mail deze naar info@kernoffenbeek.nl onder vermelding van “kleurwedstrijd”, 
je naam en leeftijd. Er zijn drie leuke prijzen te winnen.

PUZZEL
Instructie
De onderstaande beschrijvingen leiden tot woorden die in de figuur moeten worden ingevuld. Met de letters in de gele vakjes 
kun je de naam vormen van de heilige naar wie een kapel in Offenbeek vernoemd is. Plaats daarvoor de letters in de juiste 
volgorde.

1

2 Een	springparadijs	in	de	dorpskern.

3 Offenbeekse	wijk	met	straatnamen	die	vernoemd	zijn	naar	verzetsstrijders.

4

5

6 Clubhuis	van	Jong	Nederland.
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(Oplossing	elders	in	dit	Krentje…)
oplossing:

1 G R E S B U U S
2 X B A Z E
3 K A L E P L A K
4 F A T I M A
5 H A Z E N K A M P
6 A N K E R
7 K A R E
BARBARA

Een	kroeg	aan	de	Keulseweg.

De	voormalige	kerk	was	hiernaar	vernoemd.

De	onderstaande	beschrijvingen	leiden	tot	woorden	die	in	de	figuur	
moeten	worden	ingevuld.	Met	de	letters	in	de	gele	vakjes	kun	je	de	
naam	vormen	van	de	heilige	naar	wie	een	kapel	in	Offenbeek	
vernoemd	is.	Plaats	daarvoor	de	letters	in	de	juiste	volgorde.	

Instructie

	Het	restaurant	dat	in	de	oude	greswarenfabriek	is	gevestigd.

Offenbeekse	wijk	die	onlangs	is	gerenoveerd,	met	inspraak	van	de	bewoners.

1.  Het restaurant dat in de oude greswarenfabriek is 
gevestigd.      
     

2. Een springparadijs in de dorpskern.   
      
3.  Offenbeekse wijk met straatnamen die vernoemd zijn 

naar verzetsstrijders.     
      

4. De voormalige kerk was hiernaar vernoemd.  
      
5.  Offenbeekse wijk die onlangs is gerenoveerd, met 

inspraak van de bewoners.

6.  Clubhuis van Jong Nederland.    
      

7. Een kroeg aan de Keulseweg.  

Door: Koos Franssen     
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Een	kroeg	aan	de	Keulseweg.

De	voormalige	kerk	was	hiernaar	vernoemd.

De	onderstaande	beschrijvingen	leiden	tot	woorden	die	in	de	figuur	
moeten	worden	ingevuld.	Met	de	letters	in	de	gele	vakjes	kun	je	de	
naam	vormen	van	de	heilige	naar	wie	een	kapel	in	Offenbeek	
vernoemd	is.	Plaats	daarvoor	de	letters	in	de	juiste	volgorde.	

Instructie

	Het	restaurant	dat	in	de	oude	greswarenfabriek	is	gevestigd.

Offenbeekse	wijk	die	onlangs	is	gerenoveerd,	met	inspraak	van	de	bewoners.

( Oplssing elders in dit Krentje.....)
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Ter inspiratie nog een 
leuk kaartspel
REGLEMENT VOOR RIKWEDSTRIJDEN

DE BIEDING: 

1.  rikken 
2.  beter rikken
3.  solo acht
4.  misère*
5.  solo negen
6.  solo tien
7.  open misère*
8.  solo elf
9.  open misère met praatje*
10. solo twaalf 
11. solo alle slagen*
12. solo alle slagen open*

Bovenstaande volgorde moet worden aangehouden, met 
uitzondering van punten 4, 7, 9, 11 en 12 (aangegeven met *). 
Deze mogen ineens geboden worden. 

BELANGRIJKE SPELREGELS: 
•  De gever laat kaarten afnemen (heffen) door de speler 

rechts van hem. 
•  De kaarten worden gegeven in de volgorde 6-7 of 7-6. 
•  Bij de biedingen op gelijke hoogte gaat harten altijd voor. 
•  Rikken of beter rikken is minimaal 8 slagen halen met een 

vraagaas (maat). De gevraagde maat mag niet onder de 
vraagaas uitspelen. 

•   De vraagaas moet altijd worden bijgespeeld en mag niet 
door een “blinde” kaart worden gevraagd. De gevraagde 
aas mag wel worden afgetroefd. 

•  Kan men geen aas vragen dan vraagt men in plaats daarvan 
een koning. Vraagaas of vraagkoning mogen niet van de 
troefsoort zijn. 

•  Als na een rik solo acht geboden wordt en de rikker biedt 
ook solo acht, dan gaat het bod van de rikker voor. 

•  misère, open misère en open misère met een praatje mag 
ook door 2 spelers worden gespeeld. 

•  Bij open misère worden de kaarten door de misère speler 
direct op tafel gelegd en hij komt zelf uit. 

•  Zijn er 2 open misère-spelers, dan speelt de eerste bieder 
uit en bij de volgende slag de tweede bieder.

•  Bij een open misère met praatje leggen alle spelers 
de kaarten terstond open op tafel en mag door de 
tegenspelers overlegd worden. 

•  Solo alle slagen en alle slagen open mag met en zonder 
troef worden gespeeld. De solo-speler komt zelf uit.

•  Bij rondpassen moet de speler die op de voorhand zit 
verplicht rikken. De rikker behoeft in dit geval slechts 7 
slagen te halen. Haalt de rikker minder dan 7 slagen, dan is 
de puntentelling onafhankelijk van het aanstal slagen dat is 
behaald.

We zijn er voor je! 
Hulplijn Synthese en 
samenwerkende partners

Het zijn spannende tijden. En juist daarom kunnen 
mensen nu een luisterend oor, een steuntje in de rug 
of een helpende hand gebruiken. Of misschien heb je 
wel een goed idee om een ander te helpen. Daarvoor is 
vanaf vandaag de hulplijn van Synthese beschikbaar voor 
inwoners van de gemeente Beesel.

In nauw overleg met de gemeente Beesel en enkele 
welzijnspartners is er vanaf donderdag 9 april een hulplijn 
beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Beesel. 
Mensen kunnen deze hulplijn bellen als ze een vraag hebben, 
even hun hart willen luchten of hulp nodig hebben. Daar waar 
het leven van alledag normaal gesproken zijn gang gaat zijn 
er heel veel dingen nu even veel minder vanzelfsprekend. Dat 
kan vragen, onzekerheid of angst oproepen. Of dingen die 
normaal heel vanzelfsprekend zijn moeten nu op een andere 
manier georganiseerd worden. Even een boodschap doen of 
het plastic naar de container brengen bijvoorbeeld. 
 
Vraag en aanbod
De hulplijn is er niet alleen voor mensen die hulp nodig 
hebben. Ook inwoners die hun hulp willen aanbieden of 
een idee hebben om anderen te helpen kunnen bellen met 
de hulplijn. Wie iets op wil zetten in zijn eigen buurt of dorp 
en daar ondersteuning bij kan gebruiken, kan daarvoor 
terecht bij de medewerkers van Synthese of een van de 
netwerkpartners.
 
Bereikbaarheid
De hulplijn is dagelijks, ook in het weekend bereikbaar van 
9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds. Medewerkers van 
Synthese en het Steunpunt Mantelzorg staan hulpvragers 
te woord en kunnen waar nodig de hulp van collega’s 
inschakelen of een vraag doorzetten naar de juiste persoon.
Om de hulplijn verder bekend te maken wordt er binnenkort 
huis aan huis een flyer bij alle inwoners van de gemeente 
Beesel in de bus gestopt. De hulplijn is vanaf vandaag 
bereikbaar via telefoonnummer: 06 – 408 45 404.

VRIJWILLIGERSMIDDAG
De in het vorige Krentje aangekondigde 

vrijwilligersmiddag kon helaas niet doorgaan. 
We gaan een nieuwe datum plannen en  

houden u op de hoogte. 

Bestuur Kernoverleg Offenbeek
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Park Oppe Brik! 
Denk jij mee?
Altijd al in de buitenlucht willen zijn? Denk dan met de 
gemeente Beesel mee over de inrichting van het park Oppe 
Brik. De paden worden in de zomer aangelegd en de Beweeg 
Zone van het park in het najaar 2020. Daarom vraagt zij jouw 
mening. Wat zie jij graag terugkomen in het park? 

Waarom mag ik meedenken?
De gemeente Beesel wil graag haar burgers voorzien van 
een goede leefomgeving. Een omgeving waarin sporten en 
bewegen mogelijk is. Ze denkt graag samen met burgers na 
over wat goed is!  

Beweeg Zone
In het plaatje zie je een rood gebied. Dit gebied is bestemd 
om ingericht te worden met obstakels, toestellen of ander 
soort fysieke elementen die beweging uitdagen. Een gebied 
dat gebruikt kan worden om buiten te bewegen en meer heeft 
dan een grasveld. Welke opties zie jij voor je? 

Wandelpad
Het oranje gekleurd pad is een wandelpad. Het pad is te 
omschrijven als half verhard en rolstoeltoegankelijk. Dit pad is 
mede bestemd voor mensen die graag een rondje wandelen 
in een levendige omgeving. Hoeveel banken zouden er nodig 
zijn rondom dit pad? Wil jij inspiratie voor oefeningen bij zo’n 
bank? 

Park met NL Greenlabel
We willen jullie meegeven dat het park wordt gebouwd met 
de gedachte van NL Greenlabel. Dit is een duurzame manier 
van het bouwen van parken. 

Meer informatie? Bezoek de website www.nlgreenlabel.nl. 

Meedenken via de e-mail!
Dat is mogelijk via het e-mailadres:  
verenigingsondersteuning@beesel.nl. Stuur een bericht 
naar dit adres met ideeën over het Wandelpad en/of de  
Beweeg Zone.

Liever een vragenlijst invullen?
Dat kan ook! Vul deze link  
https://form.jotformeu.com/90281985335363 in op internet 
en volg de instructies. Ook dan zijn we geholpen.

Vragen?
Vragen zijn altijd welkom. De gemeente Beesel is op 
verschillende manieren te bereiken zoals telefoon  
(077-4749292), e-mail (info@beesel.nl) of liever persoonlijk? 
Dat kan door een afspraak te maken met Tim Berrevoets via 
de Klantenbalie.

Wij wensen jullie veel gezondheid, sterkte en 
naastenliefde toe in deze roerige tijd. 

Namens de gemeente Beesel en het Grescollege,

Tim Berrevoets
Sportconsulent

Burendag 2020
De afgelopen tijd is meer dan ooit 
duidelijk geworden hoe belangrijk goede 
contacten met buurtgenoten zijn. 

Ook in 2020 wil werkgroep Burendag 
van Veur Óffebek (projectgroep van Kernoverleg Offenbeek) 
daarom graag buurten/straten ondersteunen bij het 
organiseren van activiteiten in het kader van Nationale 
Burendag op  
26 september a.s. 

Deze burendag zal, gezien de omstandigheden, zeker 
anders zijn dan afgelopen jaren. Het Oranjefonds heeft ons 
echter meegedeeld dat het budget voor Burendag niet is 
geschrapt en dat men er vooralsnog vanuit gaat dat de 

inschrijvingstermijn voor het aanvragen van een bijdrage 
(onder de voorwaarden zoals vermeld op www.burendag.nl) 
net als voorgaande jaren vanaf half juni ingaat. Kernoverleg 
Offenbeek heeft budget vrijgemaakt om 12 buurten/straten 
te ondersteunen met als doel deelname aan deze dag 
laagdrempelig te houden. 

Heeft jouw/buurt straat interesse om mee te doen en zou je 
één van de kartrekkers willen zijn? Meld je dan voor 15 mei 
door te mailen naar burendagveuroffebek@gmail.com of te 
bellen, appen of sms’en naar Brigitta van Mil,  
tel. 06-38040406

Na 15 mei zullen wij op zeer korte termijn een overleg (al dan 
niet op afstand) met alle kartrekkers organiseren. Begin alvast 
met plannen indien je als buurt/straat een bijdrage bij het 
Oranjefonds wilt aanvragen. Hierbij dienen namelijk het plan 
en de bijbehorende begroting aangeleverd worden.


