
Seniorenvereniging  Heusden                                                           

Dagactiviteiten iedere woensdag. 

Bloemschikken en kennismaking met bijenhouden 

In de laatste bijeenkomsten hebben we bloemstukjes gemaakt en heeft activiteitenbegeleidster 

en imker Henriette ons kennis laten maken met het houden van bijen en het imker zijn.   

Het waren mooie middagen en de deelnemers waren blij, elkaar na een lange periode vanwege 

corona elkaar weer te zien. De groep heeft ruimte voor uitbreiding. Voorlopig zijn i.v.m. de 

corona bedreiging de activiteiten iedere woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.00 uur.                                                   

                                                 Doet u mee? Welkom!! 

 

Overdracht coördinatie dagactiviteiten per 1 september. 

Zie onderstaand bericht van Tiny Leenders.  

Per 1 september geef ik na dit 6 jaar met veel plezier gedaan te hebben, de coordinatie van de 

“Dagactivteiten” over aan Jaqueline Lammers.  

Ik wil langs deze weg, allen danken voor de fijne samenwerking. De vele deelnemers die 

afgelopen jaren bij ons te gast waren. De vrijwilligers die met Henriette de 

activiteitenbegeleidster een heel fijne groep vormen. Ook dank aan Dorpsoverleg en het 

Dorpssteunpunt, Seniorenvereniging, de Gemeente, Zorginstellingen en de mensen van Hart 

van Heuze. Bedankt voor de hartelijke gastvrijheid. Ik blijf me inzetten voor ouderen in de 

“Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Asten” Deze is als een vervolg van de 

vroegere “Participatieraad” in oprichting.  Daarover later meer.  Ik blijf daarvoor voor u 

bereikbaar op nr. 06 37 29 13 18  Ook blijf ik vrijwilliger bij de Zonnebloem. Jacqueline veel 

succes.  

   

Jacueline Lammers, de nieuwe coördinator voor de dagactiviteiten woont aan de Vlosbergweg 

in Heusden en heeft in haar vroegere beroep ervaring in het werken met ouderen. Ze heeft 

zich de afgelopen periode al ingewerkt en heeft er veel zin in.  Op een ander moment zal 

Jacqueline zich voorstellen. Zie ook bovenstaande foto. Jacqueline is te bereiken 06 20 139 

308 en via email: jacquelinelammers14@gmail.com 

Het Dorpssteunpunt is heel blij met Jacqueline een fijne opvolgster te hebben gevonden.  

 

                 



 

Eetpunt 
 I.v.m. het coronavirus is het eetpunt gesloten tot nader datum De gasten worden geïnformeerd 

als er weer gestart wordt. Info: Nelly van Bussel 06 12546777 (Zie ook onderstaand bericht)  

 

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 

 

Bericht van het eetpunt Heusden. 

Het is inmiddels alweer bijna een half jaar geleden dat we nog samen aan tafel zaten en 

genoten hebben van een lekkere maaltijd van Anne. 

Wat zouden we weer graag willen beginnen met het Eetpunt…..het samen ontmoeten en 

samen lekker eten het liefst nog de volgende maand.  

Maar om bestwil van ieders gezondheid, moeten we toch nog wachten. De gasten die we 

gesproken hebben, willen nog niet en sommige hebben nog angst om bij elkaar te komen en 

willen graag nog even afstand. 

Natuurlijk begrijpen we en respecteren we deze mening. 

Zo gauw we betere berichten hebben, dat Corona zich terug trekt en het veilig is om met elkaar 

aan tafel te zitten, wachten we geduldig af.  

Veel groeten van de vrijwilligers van het Eetpunt.  

We hebben nog wel ander goed nieuws… Anne die zo lekker kan koken, is in verwachting van 

haar 2e kindje. Gefeliciteerd Anne van ons allen.     

 

Veel groeten van de vrijwilligers Eetpunt 

 

        

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.  


