
Seniorenvereniging  Heusden                                                            

Dagactiviteiten in de vakantietijd en afgelopen maand juni. 

Tijdens de vakantieperiode van 6 juli tm 14 augustus is de dagbesteding op woensdag van 

10.00 tot 13.00 uur. Na het eten gaan de deelnemers naar huis. Dit doen we omdat de vaste 

kracht een aantal weken afwezig is en we onze vrijwilligers in deze periode ook wat meer 

vrije dagen te geven. Hebben in juni aandacht besteed aan vaderdag en een cadeautje 

gemaakt voor alle opa’s, vaders. We waren op bezoek bij het museum “Klok en Peel” in 

Asten, de deelnemers genoten van de mooi opgezette dieren uit het verre verleden en de 

mooie exposities. De dames werden verwend met een heuse manicurebehandeling en gingen 

met mooi gelakte nagels naar huis.  

Dit alles vond weer plaats onder begeleiding van Henriette en enthousiaste vrijwilligers. 

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

 

Barbecue bij het Eetpunt. Op woensdag 14 augustus om 17.00 uur vindt de jaarlijkse 

barbecue plaats bij het eetpunt. Inloop vanaf 16.30 Info: Nelly van Bussel 0493-694770 

 

Wonen met zorg Locatie voormalig Unitas.  
21 juni vond een geslaagde informatiebijeenkomst plaats voor inwoners die belangstelling 

getroond hebben voor een plaats in het te bouwen appartementencomplex met zorg.  

Het initiatief werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Hoewel het project vordert, 

vraagt de realisatie de nodige tijd. 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 

 

                   

Dorpsondersteuning.  

Voor alle informatie over activiteiten, 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.  


