
Seniorenvereniging  Heusden                                                            

Het was weer gezellig bij de dagactiviteiten. 

Hebben aandacht besteed aan moederdag en bloemvaasjes gemaakt voor de moeders en 

lekkere feestgerechten gegeten. Hebben schilderijtjes gemaakt. De 2e wereldoorlog 

herdacht en bevrijdingsdag op 5 mei. Ook hebben we aandacht besteed aan de verkiezingen 

voor het Europees Parlement. Verder gaan een spelletje rummikup en andere spellen er 

altijd wel in. Ook samen bewegen en na het eten een wandeling door het dorp hoort tot de 

regelmatige activiteiten. We drinken voormiddags gezamenlijk koffie met de mannen die 

gaan biljarten en soms met bezoekers die komen kijken of het ook iets voor hen of een 

familielid is. Voor het eten sluiten enkele extra gasten aan. Deelnemers die ziek zijn,  

ontvangen een, door allen ondertekende kaart. Ook aan verjaardagen wordt aandacht 

besteed. 19 juni hebben we een bezoek gepland aan het Klok en Peel Museum in Asten.  

Dit alles vindt plaats onder begeleiding van Henriette en enthousiaste vrijwilligers. 

Info: Tiny Leenders 06 37 29 13 18 of  t.leenders.vd.beuken@gmail.com 

 

Eten bij het eetpunt. Op 19 juni om 12.00 uur wordt weer lekker gegeten bij het 4 

wekelijks eetpunt. Info: Nelly van Bussel 0493-694770 

 

Wonen met zorg Locatie voormalig Unitas.  
De initiatiefgroep voor dit project verzorgt zelf de informatie.   

Belangstelling of behoefte aan informatie? Neem dan gerust contact op met Jos Knapen 

0493-560334 

 

  
 
-Een klus of klein onderhoud aan woning enz. bel vrijwilliger Ben van Bussel 0493-694717  

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

-Service voor de rollator, rolstoel of krukken: Henk Donkers Vlinkert 17 06 17 35 70 59 

-Alzheimercafé, dinsdag 4 juni om 19.30 in de Beiaard in Asten. Thema: Het logeerhuis 

voor mensen met dementie.               

 

                            

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.  



 Mee rijden kan. Bel dan Tiny Leenders 06 37 29 13 18           


