
  KBO Heusden                                         

               “De opkomst en ondergang van de Veenkolonie De Moost”   

Woensdag 25 april komt Piet Snijders ons vertellen over de geschiedenis van de Peel in het 

gebied van de Moost op de grens van Heusden en Ospel. (Zie foto’s) 

Op Piets meeslepende wijze vertelt hij de bezoekers over de activiteiten van de 

“Maatschappij Griendtsveen” in de Groote Peel tussen 1889 en 1963  in een gebied met 550 

hectaren grauw en zwartveen. Hij vertelt over de manier waarop de arbeiders de kost 

verdienden en de economische en sociale achtergronden die hebben gespeeld in die periode. 

Ook vertelt hij over het leven in de leefgemeenschap aan de rand van de Peel.  

Aanvang 13.30 uur in Hart van Heuze zaal den Hoeksteen. Iedereen is welkom 

Voor informatie, Tiny Leenders tel. 0493-691887/ 06 37 29 13 18 

 

Alzheimercafé in de Beiaard in Asten. 

Maandelijks de eerste dinsdag vindt er een bijeenkomst plaats van het alzheimercafé. 

Dit is een bijeenkomst met thema’s die het onderwerp dementie raken. Iedereen die er zich bij 

betrokken voelt is welkom. 1 mei wordt het programma ingevuld met een lezing over 

belevingsgerichtheid bij dementie en geeft Marij van Brussel als mimakkusclown adviezen over 

hoe makkelijker in contact te komen met mensen met dementie.   

Aanvang om 19.30 uur. Koffie vanaf 19.00 uur. Wilt u er graag naar toe, maar is het vervoer een 

probleem, kunt u contact opnemen met bovenstaande nummers.  

 

Het eerstkomende 4-wekelijks eetpunt: woensdag 25 april om 12.00 uur.  

In mei is het eetpunt een week vervroegd naar 16 mei om 12.00 uur. 

Info: Nelly van Bussel 0493-694770 of 06 17 35 70 59 

 

Voor een klus of klein onderhoud: Bel vrijwilliger Ben van Bussel 0493-694717  

Voor uitleen rollator rolstoel, bedklossen of krukken, fysiotherapie de Haan 0493-843954 

Afstellen van de rollator, rolstoel of krukken: Henk Donkers Vlinkert 17 0493-691518  

 

     

 

Dorpsondersteuning.  

Voor alle vragen over zorg, welzijn en wonen en aanvragen 

voor zorg en de WMO kunt terecht bij Mayke Peters. Tel. 

06 48 67 71 76 

Inloop elke vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur. In 

Dorpssteunpunt in Hart van Heuze.  

     


