
Seniorenvereniging  Heusden                                                            

Dagactiviteiten elke woensdag                                                         foto’s van juli en augustus 

Na de vakantieperiode met halve dagen zijn we onlangs weer volledig gestart. We waren op 

bezoek bij de nieuwe Zorgboerderij ”De Veluwse Hoeve” waar we door Silvia en Mark gastvrij 

ontvangen werden. Ook hadden we een mooie middag met jukeboxmuziek en een wandeling in 

de mooie tuin van Henk Donkers en Joke. Onlangs hebben we bloemstukjes gemaakt. Iedereen 

deed mee en was trots op het resultaat. De deelnemers zeggen het zeer naar de zin te hebben en 

de groep is dan ook flink gegroeid. Dat vraagt aandacht voor de toekomst. De deelnemers komen 

uit Heusden en sommige uit Asten, maar deze hebben veelal een binding met Heusden. 

Woensdag 19 september gaan we voor het jaarlijkse uitstapje naar het vogelasiel in Someren. 

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

 

Gezellige barbecue bij het eetpunt.  

Hoewel het weer niet meewerkte genoten de 30 gasten weer 

van de jaarlijkse barbecue op 29 augustus. Lekker en gezellig              

Het komende eetpunt is woensdag 12 september om 12.00 

uur. Info: Nelly van Bussel 0493-694770 

 

 

 

              
Mantelzorgcompliment. 

(Herinnering)   kunt dit aanvragen tot 1 december. U kunt het formulier ophalen bij Mayke Peters 

tijdens het spreekuur van vrijdagvoormiddag in het dorpssteunpunt, of bij het loket van Guido in 

de Beiaard, of downloaden www.asten.nl   

 

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      06 17 35 70 59 

Alzheimercafé. Dit is elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 in de Beiaard in Asten.  

 

Dorpsondersteuning.  

Voor alle vragen over zorg, welzijn en wonen en aanvragen 

voor zorg en de WMO kunt u 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.  

                                                    

    

http://www.asten.nl/

