
Wist je dat er in de gemeente een 
Steunpunt eenzaamheid is? 

Wat betekent eenzaamheid 
voor jou?

Geloof je in liefde op 
het eerste gezicht?

Wat was een van de gelukkigste 
momenten in je leven?

Tim gaat iedere week naar 
de visvijver Roversheideplas.

Op welke plekken in de gemeente 
Beesel kom jij graag?

Je bent horecaondernemer.
Een van je klanten is blind en kan de menukaart niet zelfstandig lezen.

Vind jij het belangrijk dat iedereen mee kan doen? Waarom?
--

 Je kunt niet goed horen. Daarom krijg je op school een extra koptelefoon en houdt 

de klas rekening met je door duidelijk te praten. Hoe vind jij het dat andere mensen 

rekening met je houden? Hoe vind je het zelf om rekening te houden met anderen?

Waar ben je dankbaar voor?
De een kan goed voetballen en 

de ander kookt heerlijk.

Waar ben jij goed in?

Toen Eddie op BC Broekhin zat deed hij niet erg zijn
 best.

Achteraf had hij het graag anders gedaan.
Welke keuzes in het leven zou je graag over willen doen

?
--

Verzin zelf een vraag die je aan alle spelers aan tafel
 wil stellen.

Woon je over vijf jaar nog in 
onze gemeente Beesel? 

Waarom?

Financieel gaat het niet goed Je zult 
moeten bezuinigen Wat is het eerste 

waarop je bespaart?
--

Is er iets van speelgoed, 
een sieraard, kledingstuk of iets 
anders waar je aan gehecht bent?

Een pechdag; 
je hebt je enkel verzwikt, 

je fietsband is lek en je bent bijna 
te laat voor je afspraak.

Wat doe je?

Er wordt een buurtfeest georgani-
seerd. Alles mag en er is voldoende 
budget Wat zou jij leuk vinden om 
met je buurtgenoten te doen?

--
Hoe ziet jouw ideale (verjaar)dag 

met klasgenoten eruit?

Je hebt een groot geheim dat 
je niet voor je kunt houden.

Aan wie vertrouw je 
dit geheim toe?

Je wil dat jouw vereniging een veilige en fijne plek is
 voor alle leden.

Je neemt contact op met de verenigingsondersteuner.

Wat betekent veiligheid in een verenging voor jou?
--

Ben je bij een vereniging of zou je bij een vereniging 
willen? 

Wat vind je er leuk of niet leuk aan?

Je zoon wordt 17 en wil graag alcohol drinken. Je weet dat het wettelijk niet mag 

Hoe ga jij hier mee om?
--

Je hebt heel veel zin in de lekkere snoepjes die in de
 snoeppot zitten. Maar het mag niet, 

want je had er al een gehad. Je weet dat de snoeppot in de keuken staat en niemand je ziet

Wat doe je?

Je vriend(in) heeft een nieuw 
kapsel Je vindt het niet mooi.

Wat doe je?

Reina droomde er altijd van om te zingen. Vroeger op school werd gezegd dat ze dat 

niet kon. Op haar 50e verjaardag heeft ze haar onzekerheid 
losgelaten en 

zich aangemeld bij het koor de Sing Along Singers. Wat wil jij loslaten?
--

Heb je wel eens iets gedaan wat je eigenlijk niet durf
de? 

Hoe zorgde je ervoor dat je het toch durfde? Hoe v
oelde je je erna?

Je spreekt een kennis die vorig jaar 
werkeloos is geworden. Hij mist het 
contact met collega’s. In welke situa-
ties had jij behoefte aan contact?

--
Je ziet een klasgenoot alleen 

staan in de pauze. Wat doe je?

Je bent je agenda kwijt, en daar 
staan al je afspraken in

Weet jij zonder agenda nog wat 
je deze week gaat doen?

Waar ben je het meest trots op in 
het dorp waar je woont?

--
Wat is je lievelingsplek in 

jouw buurt?

Hoeveel waarde hecht 
jij aan werk?

--
Wat vind je het fijnste 

aan school?

Vragen
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Aan welke plek in 
de gemeente Beesel heb jij een 

speciale herinnering?

Je buurman vertelt dat er gisteren 
bij hem is ingebroken en dat 

hij zich niet veilig voelt.
Hoe veilig voel jij je in jouw buurt?

--
Wat is de fijnste plek in 

jouw huis?

Mijn doel is om mijn dochter 
een betere jeugd te geven dan

ik zelf heb gehad .
Wat is jouw doel in het leven?

--
Weet je al wat je later wil 

worden? En waarom lijkt je dat 
een mooi beroep?

Iedereen heeft goede en minder 
goede eigenschappen.

Noem een goede eigenschap 
van jezelf.

Je ziet dat de rolluiken van je 
buurman al dagen achter elkaar 

gesloten zijn. Wat doe je?
--

Een klasgenoot van je is al een 
tijdje niet op school geweest.

Wat doe je?

Je hoort regelmatig geschreeuw in het huis van je buren en 

de kinderen zien er onverzorgd uit. Je maakt je zorgen 

Je weet dat je Veilig Thuis kan bellen om het te melden, 

maar je bent ook bang om je zorgen te delen.
Wat doe je?

--
Is er een dier waar je bang voor bent?

Het is niet altijd makkelijk om alles van 
jezelf te accepteren. De regenboogbank-
jes laten zien dat iedereen mag zijn wie 

hij is en erbij hoort. In hoeverre 
accepteer jij jezelf zoals je bent?

--
Op wat van jezelf ben je het 

meest trots?

Het is weer december…

Wat doe jij met kerst?
Wat zal je antwoord over 

20 jaar zijn?

De overbuurvrouw doet 
een cursus Spaans.

Wat wil jij nog leren?

Waar kunnen we je 
’s nachts voor wakker maken?

Ontspanning is voor 
iedereen iets anders.

Wat doe jij om te ontspannen?
--

Wat vind je in je vrije tijd heel 
fijn om te doen?

Wanneer ben je gelukkig? 

Iedereen heeft goede en minder 
goede eigenschappen.

Noem een minder goede eigenschap 
van jezelf.

De ouderenverenging Beesel 
organiseert cursussen en uitstapjes 

voor ouderen.

Wat vind jij een leuk uitstapje?

Een vriend gaat elke week zwemmen 
bij zwembad de Bercken.

Wat doe jij om fit te blijven?

Als je een dag burgemeester zou 
kunnen zijn, wat zou je dan doen?

Voor kinderen in gezinnen met 
weinig geld is er ondersteuning via 
Stichting Leergeld, Jeugdfonds 
Cultuur en Jeugdfonds Sport.

Wat weet jij hiervan?
--

Wat was jouw leukste 
schoolreisje tot nu toe?

Stel je gaat verhuizen naar 
een ander land.

In welk land zou je dan willen 
wonen en waarom?

Voor gezinnen/ mensen met weinig geld is er ondersteuning vanuit 

de gemeente om bijvoorbeeld lid te worden van een vereniging.

Heb jij wel eens gevraagd om (financiële) ondersteuning?
--

Hoeveel zakgeld vind jij passen bij jouw leeftijd?

Woon je graag op de plek waar 
je woont? En waarom?

Wat zou je antwoord zijn wanneer 
je 85 bent?

Vragen
Je werkt bij de supermarkt.

Je ziet een oudere man die de 
laatste drie weken iedere dag alleen 

rijstepap koopt.
Wat doe je?

Joyce wil zich inzetten voor een 
gezonde gemeente. Ze besluit een 
reanimatiecursus te doen en lid te 

worden van Hart voor Beesel.
Wat is jouw heldendaad?

--
Heb je een droom die je vaker 

droomt? Wat gebeurt daar dan in?

Je mag €50.000,- besteden 
aan een initiatief in de 

gemeente Beesel.

Waar kies je voor?
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Je buurman vertelt over zijn dochter 
die vrijwilligerswerk doet op Zorgboer-
derij de Huiberg. Welk vrijwilligerswerk 

spreekt jou aan?
--

Hoe belangrijk vind jij het 
om anderen te helpen?

´We doen het gewoon samen´ 
is een slogan in de 
gemeente Beesel.

Wat doe jij graag samen?
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Je ziet de moeder van een 
klasgenootje (van je kind) 
roken op het schoolplein; 
in een rookvrije zone.

Wat doe je?

Op zondag breng ik mijn buurvrouw 
een kopje soep.

Hoe help jij graag anderen? 

Hondenpoep, boze buren, weinig 
(speel)plek of veel verkeer…

Wat zie jij liever anders in jouw 
straat?

Het is vakantie en je gaat op reis.
Wat mis jij het meest van thuis? Wat betekenen vrienden voor jou?

Vragen
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Zelfstandig of afhankelijk
--

Juf of Meester
Wandelen of fietsen

Praten over je zorgen of 
voor jezelf houden.

--
Je verdriet laten zien of 

liever voor jezelf houden.

Puzzel of gezelschapsspel Netjes of rommelig Boek of tijdschrift

Basisschool of middelbare school Helpen of geholpen worden Camping of hotel

Eerst denken of eerst doen Theater of bioscoop
Cremeren of begraven

--
Appel of banaan

Naar een feest gaan of 
een feest geven Geld sparen of uitgeven

Vrijwillig of betaald
--

Bijbaantje of vrije tijd

Vrijwilligerswerk: zelf zoeken of 
gevraagd worden

--
Slaapkamer of woonkamer

Kant en klaar of zelf koken
--

Chips of m&m’s
Zelf oplossen of hulp vragen

Handbal vereniging Hercules ‘81 
of Harmonie Beesel

Direct aanspreken of 
even afwachten Kat of hond

Eenzaam of alleen
--

Alleen of met vrienden

Goede buur of verre vriend
--

Vriendengroep of beste 
vriend(in)

Thuis of uit

Gras of terras
--

In de tuin of op straat
Televisie kijken of lezen Binnen of buiten

Keuzes
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Salade of frietje Grote villa of hutje op de hei Familie of vrienden

Beachparty of Draaksteken
--

Museum of boek

Kinderen of geen kinderen
--

Jong of oud

In de sportkantine:

broodje gezond of broodje kroket 

Nieuwe buren: Uitnodigen of 
wachten tot je uitgenodigd wordt

--
Nieuwe klasgenoot: 

Erop af of wachten tot hij/zij 
naar jou toe komt

Diepvriesgroenten of moestuin
Organiseren of deelnemen 

--
Op toneel of achter 

de schermen

Samen of alleen School of werk Reuver, Beesel of Offenbeek

Gelovig of niet gelovig Water of frisdrank Vrije dag of werk-/schooldag

Rust of drukte Zomer of winter Droom of werkelijkheid

Vereniging:
bestuurslid of deelnemend lid

--
Vereniging:

Sport of kunst

Fruit of snoep Luieren of actief bezig zijn

Jong of oud Playstation of buitenspelen Trein of auto

Vroeger of later

Keuzes
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Neurie je favoriete lied.

Wie het (her)kent neuriet mee.

Je wil wel eens iets anders… 
verplaats alle pionnen op het bord.

Iedereen speelt verder 
vanuit zijn nieuwe positie.

Het is weer collecteweek.
Jouw bijdrage kan natuurlijk 

niet ontbreken.

Je mag iemand aanwijzen 
die een thema naar keuze mag 

aankruisen.

Het is 5 december en je gedicht is 
nog niet klaar. De bibliotheek is al 
gesloten... Kies een woord: Om

 de 
beurt verzint iedereen een rijmwoord
Wie het laatste rijmwoord weet, 

mag naar een vakje naar keuze gaan.

Via Steunpunt Mantelzorg komt een vrijwilliger je dementerende partner 

gezelschap houden. Zo kun jij een avondje weg Wat is jouw lievelingsavond uit?
--

Je mag met een vriend(in) een middag of avond op stap.

Wat zou je dan het liefste doen? Hoe organiseer je da
t?

Beschrijf zonder het woord te 
noemen: Verenigingsondersteuner.

--
Beschrijf zonder het woord te 
noemen: Kindertelefoon.

Geen idee? Kijk op samenmetbeesel.nl

Je staat nog even je tanden te 
poetsen. Je denkt na wat deze dag 

je heeft gebracht.

Iedereen aan tafel vertelt kort het 
leukste moment van de dag.

Pak een fotoalbum of 
je telefoon. Kies een willekeurige 
foto en vertel er kort iets over.

Je wilt een buurtbarbecue organise-
ren en vraagt een vergunning aan.
Wacht totdat deze binnen is.

Sla een beurt over
--

Je hebt net de bus gemist.
Sla een beurt over

Leerlingen van het Spick 
verlaten de klas en bezoeken 

de open inloop Iedereen schuift 
twee plekken naar links, 
je speelt verder met 
een andere ‘pion’.

Ga naar het thema: SAMEN FIT!,
beantwoord de vraag en zet een 

kruisje bij het thema op de 
deelnemerskaart.

Je hebt een dagje vrij.

Ga naar een vakje naar keuze en 
beantwoord bijbehorende vraag.

Veel mensen krijgen wel eens een 
goede grap doorgestuurd van vrien-
den. Laat zo’n grappig filmpje of 
foto zien aan je medespelers.

Geen voorbeeld? Vraag een andere 
speler om je te helpen.

Carla heeft een beperking en wil 
graag sporten. Ze belt naar Iedereen 
Kan Sporten (IKS) en krijgt hulp 
om een passende sport te kiezen.
Beeld de sport uit die Carla gaat 

doen. De andere spelers mogen raden.

Je wil graag trommelen. Maar waar? 
Dobbel of je kiest voor: Harmonie 
Beesel 1, Harmonie Reuver2, Trom-
mel- en fluiterkorps3, Banda Topa 
Tinga4, Schutterij Beesel5 of Schut-

terij Reuver6 Zet het aantal 
gegooide ogen vooruit.

Beeld uit: een huishoudelijke taak die 
je moeilijk of vervelend vindt.

Iedereen probeert te raden wat 
voor huishoudelijke taak je uitbeeldt.
Degene die het als eerste raadt mag 

6 stappen vooruit zetten.

Beschrijf zonder het woord te 
noemen: Steunpunt Mantelzorg.

--
Beschrijf zonder het woord te 

noemen: Harmonie.
Geen idee? Kijk op samenmetbeesel.nl

Je partner heeft dementie. Jullie 
bezoeken elke maand het Alzheimer 
café en komen zo in contact met 
lotgenoten. Wat is jouw dierbaarste 

herinnering? 
--

Welke herinnering wil je 
nooit vergeten?

Bedenk een beweging die iedereen 
aan tafel kan uitvoeren.

Elke keer als iemand zes gooit, doet 
iedereen de beweging.

Wat heb je altijd al willen doen, 
maar nooit gedurfd?
Vertel je verhaal en 
gooi nog een keer.

Ga naar het thema: 
DOE JE MEE?, 

beantwoord de vraag en zet een 
kruisje bij het thema op de 

deelnemerskaart.

Opdrachten

Wat een pech … 
Je staat met je rolstoel vast tegen 

een te hoge stoeprand.

Sla een beurt over.

24

Je wil graag competitie spelen bij de 
tennisvereniging. Welke? 

Dobbel of je kiest voor Beesel 
(even) of Reuver (oneven).
Zet het aantal gegooide 

ogen vooruit.

Beschrijf zonder het woord 
te noemen: Schuldhulpverlening.

--
Beschrijf zonder het woord 
te noemen: Bibliotheek.

Geen idee? Kijk op samenmetbeesel.nl

25 26

#kloppendhartvanbeesel

Ruil jouw pion met die van een 
speler naar keuze, speel verder 

vanaf je nieuwe plek op het bord.

Een klein compliment maakt 
een grote dag. Geef één van je 
medespelers een compliment.
De beurt gaat vervolgens naar 

hem of haar.
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Je traint voor het Long Course 
Weekend. Je conditie gaat steeds 

verder vooruit.
 Je mag 5 stappen extra zetten.

Hoera, het is vakantie! 
Wat is je mooiste herinnering aan 

vakantie?

Hoera je bent jarig en 
krijgt cadeautjes!

Iedereen aan tafel zegt iets 
aardigs over jou. Luister goed 

en zeg: ‘dank je wel!’

Ga naar het thema:
GEZONDE BUURT, 

beantwoord de vraag en zet een 
kruisje bij het thema op de 

deelnemerskaart.

Sanne heeft altijd moeite gehad 
met taal. Na lang met dit geheim 
te lopen besloot ze te leren lezen 
en schrijven. Nu kan ze zelfstandig 
formulieren invullen en zelfs haar 
kleinkinderen voorlezen. Daar is ze 
trots op! Elke speler noemt iets 

waar hij trots op is.

Je bent moe en hebt honger en 
loopt naar de supermarkt. Daar 

twijfel je tussen een energiedrankje 
(oneven) of een fruitsalade (even)
Dobbel met de dobbelsteen. Bij een 
oneven aantal ogen blijf je staan.
Gooi je een even aantal mag je 

6 stappen vooruit.

Vertel wat jij fijn vindt 
aan jouw buurt.

Hierna mag je nog een keer gooien.

Je duwt iemand in de rolstoel.
Wijs aan welke spieren en gewrichten 

je gebruikt/belast.

Bedenk een oefening om deze 
spieren te trainen.

In de gemeente Beesel zijn 
veel verenigingen.

Noem er zo snel mogelijk 5 op.

Lukt dat binnen 10 seconden? Dan 
mag je nog eens gooien.

Je zit in de wensbus.
Er wil graag iemand bij.

Iedereen schuift een plekje 
naar rechts.

Je kind wil graag sporten, maar je kunt het niet betalen.
Stichting Leergeld Beesel helpt je vooruit.

Kies een vak waar je heen wil en ga hierop staan.
--

Welke sport zou je het liefst beoefenen? Beeld deze ui
t.

‘Ren’ daarna naar het vak waar je heen wil en ga hie
rop staan.

Je hebt vanavond een feestje 
Dat wordt dansen!

Alle spelers maken een dansbeweging.

Huldig elke danser met 
een staande ovatie!

Je strijkijzer of spelcomputer is 
kapot. Je gaat naar het repaircafe 

waar vrijwilligers het voor je 
repareren.

 Sla een beurt over om te wachten.

Ga naar het thema: 
DIT VIND IK BELANGRIJK, 

beantwoord de vraag en zet een 
kruisje bij het thema de

deelnemerskaart.

Je gaat naar de receptie 
van de boerenbruiloft.

Je wil een mooi cadeau geven.

Geef elke speler een compliment.

Je gaat naar de open inloop om samen te eten.

Teken jouw lievelingseten en laat de anderen raden w
at het is.

--
Als je elke dag zou mogen kiezen wat je zou eten, wat zou het dan zijn?

 

Teken jouw lievelingseten en laat de anderen raden w
at het is.

Wat fijn dat je je buurvrouw hebt 
geholpen met de stoep 

sneeuwvrij maken.

Zet een kruis bij het thema 
naar keuze.

Je bent met hoofdpijnklachten naar de huisarts gegaan.

Deze verwees je naar Welzijn op Recept. In gesprek met de welzijnscoach heb je 

besloten om te doen waar je blij van wordt. Je sluit aan bij een leesclub.

Elke speler noemt welk boek indruk op hem of haar heeft gemaakt.
--

Vertel kort over een boek dat indruk op je heeft gem
aakt.

Ga naar een thema naar keuze, 
beantwoord de vraag en zet een 

kruis bij dit thema op de 
deelnemerskaart.

Opdrachten
Ik zie ik zie wat jij niet ziet…

Iedereen probeert te raden wat 
jij ziet. Je antwoordt alleen met 

ja of nee.

Ga naar het thema: 
VOOR ELKAAR!, 

beantwoord de vraag en zet een 
kruisje bij het thema op de 

deelnemerskaart.

27 28

Het is bijna oud en nieuw.
Wat wens jij jezelf het komende 

jaar toe?

Aan het einde van mijn geld hou ik 
altijd een stukje maand over… 

Herkenbaar? Deel de beste financiële 
tip die je hebt.

--
Krijg je zakgeld? Hoe ga jij ermee 

om: sparen of (meteen) uitgeven?

Door het mooie weer groeit 
het onkruid in de tuin en op de 

stoep heel snel.

Sla een beurt over om 
het onkruid te wieden.
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Bij de Toneelgroep Reuver en Puur 
Theater zoeken ze grappenmakers.

Vertel een mop of een blunder 
en gooi nog een keer.

Opdrachten
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Themavragen

SAMEN FIT!
Wat betekent (samen) fit voor jou?

DIT VIND IK BELANGRIJK!
Blij in Beesel: Wat maakt jou gelukkig? 

DOE JE MEE?
Wanneer heb je het gevoel dat je erbij hoort? 

GEZONDE BUURT!
Hoe ervaar jij je buurt/dorp?

VOOR ELKAAR!
Wat doe je graag voor een ander?

HET KLOPPEND HART
Waar ga ik voor en wat vind ik belangrijk? 

#kloppendhartvanbeesel


