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Dorps steun punt 
Heusden

wonen welzi jn  zorgsteun 

Dagbesteding is een aangename onderbreking van de week.  

U ontmoet andere mensen en kunt gezellig samen met andere  

inwoners, een vaste dag per week, aan activiteiten deelnemen.  

De activiteiten vinden plaats op woensdag in Hart van Heuze.
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i Informatie en aanmelding 

Dorpssteunpunt Heusden 
www.hartvanheuze.nl

Tiny Leenders  0493-691887

Annie Moors  0493-688825 

Mayke Peters  0493-745052
dorpsondersteuner 

Vervoer

Degenen die niet in 
staat zijn op eigen 
gelegenheid te komen 
worden opgehaald te-
gen een kleine bijdrage 
voor de vrijwilliger.     

De kosten voor een hele dag zijn € 9.00 á € 10.00.  
Hiervoor krijgen gasten een maaltijd, koffie of thee. 
In sommige persoonlijke situaties is het mogelijk  
dat deze kosten gedeeltelijk vergoed worden.

samen bezig

samenzijn

Dagbesteding



Organisatie 

Het Dorpssteunpunt wonen, welzijn en zorg (Dorpsraad Heusden) is 
verantwoordelijk voor de organisatie van de dagactiviteiten.  
Activiteiten worden voornamelijk georganiseerd door vrijwilligers en 
er wordt samengewerkt met de KBO Heusden, gemeente en andere 
organisaties.  

Voor wie is dagbesteding bedoeld?

Dagbesteding is bedoeld voor thuiswonende ouderen  en andere 
inwoners die het fijn vinden op een vaste dag in de week deel te 
nemen aan een  gevarieerd activiteitenprogramma.

Waar en wanneer?

De activiteiten vinden plaats in Hart van Heuze, meestal in de Hoek- 
steen. Het programma is elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Hoe ziet een dag eruit?

•   Om 10.00 uur worden de gasten ontvangen met een kopje  
koffie of thee. Men kan met elkaar even bijbuurten, de krant en 

      het  nieuws van Heusden kan doorgenomen worden
•  Doornemen programma. Wat willen de gasten. Dit kan zijn: krant 

doornemen, halfuurtje bewegen, spellen spelen zoals rummikub, 
kienen, kaarten enz. 

• 12.00 uur is er een middagmaaltijd en gelegenheid om te rusten

•  Na de middag kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals 
het maken van kaarten, bloemstukjes, knutselen e.d. Soms is er 
een uitstapje, een wandeling, een diavoorstelling of bezoek van 
een koor. Er is tevens gelegenheid voor kaarten, spellen doen, 
lezen of deelnemen aan andere activiteiten in het gebouw.

•   Om 15.30 uur is er weer koffie of thee en wordt er afgesloten.
•  Om 16.00 uur gaan de gasten weer naar huis.

samen genieten

samen aan tafel


