
Seniorenvereniging  Heusden                                                            

Dagactiviteiten elke woensdag                                                         foto’s van september oktober 

Afgelopen maanden hebben we een uitstapje gehad naar het vogelasiel in Someren waar we 

uitleg kregen over het werk voor de vogels en enkele mooie vogels zoals de buizerd op de foto 

gezien. Bij de Pelen, hebben we gezellig rondgekeken hebben en een lekker kopje koffie 

gedronken. Ook hebben met de groep mooie pompoenen uitgesneden en versierd.  

31 oktober hebben we onder leiding van Siska Loverbosch en Mien Cortooms koersbal gespeeld. 

Vond men heel fijn.  

7 november gaan we naar Betsies Hof waar we gaan genieten van lekkere pannenkoeken en 

andere gerechten.  

Het wekelijks diner voor de activiteiten wordt sinds 1 oktober verzorgd door het Lijssels Vertier 

uit Liessel.  

Voor informatie over de dagactiviteiten: Tiny Leenders 06 37 29 13 18 

 

 

Eetpunt. Het eerstvolgende diner van het eetpunt is woensdag 7 november om 12.00 uur Het 

diner wordt verzorgd door cateringbedrijf Finesse (Anne Mennen in Asten). Info: Nelly van 

Bussel van Meel 0493-694770 

 

 

  
 
Voor klussen en klein onderhoud aan de woning enz. 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. 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.  



           

                   
 

Kennismaking met de “Zonnebloem” Asten  
 

Via activiteiten waaraan ook deelnemers aan de dagbesteding, het dorpssteunpunt en leden van 

de seniorenvereniging, alsook een aantal vrijwilligers betrokken zijn, is een verbinding ontstaan 

met de Zonnebloem in Asten.  

De Zonnebloem is een organisatie met regelmatig activiteiten voor mensen met beperkingen en 

ouderen in Asten.  

Zo organiseerde de Zonnebloem afd. Asten op 12 oktober voor de gasten een uitstapje naar het 

oorlogsmuseum in Overloon. Daaraan nam een groep van ± 100 gasten deel, die werden begeleid 

door 30 vrijwilligers. Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door de financiële actie van 

de jongeren van de vereniging “Langs het tankstation” oftewel het Houten Huis in Asten. Het 

was een geweldige en ook enerverende dag, waarbij de ervaringen van de 2e wereldoorlog in 

Nederland werden belicht en voor een aantal opnieuw beleefd.  

Komende maanden worden een spellen en kaartmiddag en enkele bijeenkomsten rond het thema 

kerst georganiseerd.  

Verslag Tiny Leenders v.d. Beuken  

 

De Zonnebloem Asten maakt deel uit van de landelijke vereniging “de Zonnebloem”   

www.zonnebloem.nl >asten                                      

Contactadres en secretariaat Asten: Gerard Janssen 0493-693156  

 

 

De foto’s geven een impressie van het bezoek aan het oorlogsmuseum Overloon.  

 

                  
 

 

http://www.zonnebloem.nl/

