
Seniorenvereniging  Heusden                                                           

Het dorpssteunpunt wenst u, in deze moeilijke tijd veel gezondheid toe  

Bij de foto,s: bezoek kleinkind bij dagactiviteiten, vaasjes maken voor moederdag 2019 en 

en terugblik op de wisseling van dorpsondersteuner. 

I.v.m het corona virus liggen onze activiteiten stil. Ook onze deelnemers zijn verplicht thuis 

te blijven. een verdrietige situatie, waarbij eenzaamheid voor de hand ligt. Onze 

vrijwilligers houden wekelijks met de deelnemers contact via de telefoon, een kaartje of op 

een andere manier aandacht. Ook zijn onze vrijwilligers beschikbaar o.a. voor het doen van 

een boodschap. Onis geeft gelegenheid voor contact met een z.g. belmaatje. 

Arie v.d. Boomen de nieuwe dorpsondersteuner is daarvoor bereikbaar.  

Voor nu: blijf vooral gezond en wij wensen u voor zover mogelijk een mooie zomer.  

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

 

Eten bij het eetpunt. I.v.m. het coronavirus is het eetpunt gesloten tot nader datum De 

deelnemers zijn geïnformeerd ontvangen bericht ingeval er weer gestart wordt. Het eetpunt 

wenst de gasten het allerbeste en veel gezondheid.  Info: Nelly van Bussel 0493-694770 

 

Mantelzorgcompliment aanvragen.  

Ook dit jaar biedt de gemeente gelegenheid voor het aanvragen van het 

mantelzorgcompliment. Dat kan tot 1 december 2020 en heeft betrekking op nieuwe 

aanvragers. Heeft u vorig jaar ook een mantelzorgcompliment ontvangen, hoeft u niets te 

doen. U heeft daarover voor 1 mei een brief ontvangen. Informatie Arie v.d. Boomen.  

 

  
 

Wonen met zorg locatie voormalig Unitas.  
Belangstelling of behoefte aan informatie? 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 0493-84395 

 

                       

Dorpsondersteuning.  
Voor alle vragen over zorg, welzijn en wonen en aanvragen 

voor zorg en de WMO kunt u terecht bij Arie v.d. Boomen  

Tel. 06 57 64 42 85 

Inloop elke vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur, in 

Dorpssteunpunt in Hart van Heuze.  


