
                                                                                                              

Vijf jaar Dagactiviteiten voor Ouderen in Hart van Heuze 

Vieren dit met  een muzikale middag op woensdag 6 november.  

In oktober is het 5 jaar geleden dat het  Dorpssteunpunt startte met de 
Dagactiviteiten voor Ouderen in Hart van Heuze.  
Het werd een dag in de week elke woensdag van 10 tot 16 uur.   
Gestart is met 5 deelnemers.  Gedurende de jaren steeg het aantal en 
momenteel is het een groep van 10 tot het maximale streef aantal van 13 
deelnemers. Helaas hebben we ook vanwege verschillende gebeurtenissen die 
bij het leven horen, afscheid moeten nemen van mensen. 
Wekelijks sluiten enkele gasten aan voor de warme maaltijd en drinkt een 
aantal mannen in de voormiddag,  gezellig met de groep een kopje koffie mee, 
om daarna een spelletje biljart te spelen. 
De deelnemers wonen in Heusden of hebben een binding met Heusden. De 
deelnemers waren met enkele uitzondering, gedurende langere tijd onze gast. 
De activiteiten zijn in principe toegankelijk voor alle ouderen. Wel wordt bij de 
kennismaking gekeken of deelnemers zich in de groep prettig zullen voelen.   
 
Wekelijks dagprogramma         
We starten met een kopje koffie en sommige verdiepen zich al dan niet 
gezamenlijk in de krant. Daarna gaan we bijv. gymmen, een spel doen, 
knutselen of schilderijtjes of bloemstukjes maken enz. Soms maken we 
uitstapjes bijv. naar Betsies Hof en IVN en brengen we soms bezoek aan de 
basisschool en de peutergroep of kinderopvang in het gebouw. We zijn welkom 
bij sommige bijeenkomsten van de Seniorenvereniging (KBO) zoals kerstviering 
enz. Ook hebben we regelmatig een optreden met zang en muziek wie wil zingt 
mee.  We maken wisselend gebruik van den Hoeksteen of het café  
 

                      



Lustrumviering  
Bij gelegenheid van het Lustrum maakten we met de groep en de vrijwilligers 
een uitstapje naar Wouterbergen een Zorgboerderij met horeca in Someren 
Heide. De deelnemers hebben genoten van het park met de dieren en koffie 
met appeltaart. Voor de lunch om 12 uur kozen de bezoekers voor een 
vertrouwd frietje met.  
Op een van bovenstaande foto’s vertelt Francien over een bezoek van 
familieleden en het weerzien met een vriendin. 
Deze familieleden zijn in 1955 naar canada geëmigreerd en waren kortgeleden 
in Heusden. Hoe is het hen vergaan en hoe was de start in het nieuwe land 
destijds. Een aantal van de familieleden heeft nog de oorlog in Heusden mee 
gemaakt. Francien kreeg een aandachtig gehoor.  
 
Vrijwilligers en de zorg voor de mensen 
De dagactiviteiten worden vooral georganiseerd door vrijwilligers.  In de 
voormiddag is ondersteuning aanwezig van Henriette.  
Deze trouwe groep heeft in een fijn team gedurende de afgelopen vijf jaren 
zorg gedragen voor fijne dagen en een welkome afwisseling in de dagen van de 
week. Bij deze heel veel dank en een pluim op de hoed voor allen.  
 
Ondersteuning en samenwerking.  
De dagbesteding wordt ondersteund door de gemeente, het dorpsoverleg en 
de dorpsondersteuner, Savant en de Zorgboog en werkt samen met de 
seniorenvereniging van Heusden. We gaan voor de volgende vijf jaren.   
Bij deze complimenten en heel veel dank aan allen voor de samenwerking.   
     

 

                           

                   Start  2014                             Start 2014                                 2019 Peer Welten  

 Muzikale afsluiting lustrumjaar woensdag 6 november 14.00 uur met Peer Welten  

Peer Welten (Himmels) zie foto,  uit Asten  zingt voor ons oude en nieuwe liedjes over de 

Peel en Asten en Heusden. Wilt u komen luisteren?  Als Lid van seniorenvereniging bent u 

welkom. De toegang en een kopje koffie is gratis. I.v.m. de ruimte enz. graag even bellen of 

mailen naar Tiny Leenders 06 37 29 13 18 t.leenders.vd.Beuken@gmail.com  

Een briefje met naam in de brievenbus van de Hoeksteen kan ook.  

 

 

 


