
Nieuwe website Vivantes
Sinds einde mei is onze nieuwe website in de lucht! Na bijna een jaar plannen, bouwen en ten slotte
zorgen voor de juiste beelden en tekst zijn we trots op het resultaat. Met meer beeld en minder tekst
nodigt de nieuwe website uit om te bekijken. Surf dus ook eens naar www.vivantes.nl!
 
De komende periode gaan we de informatie op de website verder aanvullen en actualiseren. We hebben er
bewust voor gekozen om minder tekst op de website te zetten. Verder is de website 'responsive'. Dat betekent
dat deze ook goed werkt op mobiele apparaten zoals tablets en mobiele telefoons. Met de nieuwe website
kunnen wij u dus beter informeren. Uitgebreide informatie en folders kunt u downloaden van onze website en
wanneer u dat wenst zelf printen. 
 
Locaties & agenda
Op deze nieuwe website zijn de locaties beter zichtbaar met een mooie, eigen pagina. We hebben nieuwe
foto's laten maken van de buitenkant van alle locaties en gaan dat ook doen binnen in de locaties. Zo kunt u
straks online een goede indruk krijgen van de verschillende woonlocaties van Vivantes . Daarnaast gaan we
ervoor zorgen dat de agenda zoals u die nu vindt in dit Info Bulletin straks óók online te vinden is. Dan kunt
u als mantelzorger of familie ook digitaal zien welke activiteiten gepland staan! Binnen in de locaties blijft deze
uiteraard ook op papier beschikbaar.
 
Vacatures
Naast de mogelijkheid om u online van actuele informatie te voorzien, is de nieuwe website ook belangrijk
voor de werving. Onze medewerkers vertellen over wat hen motiveert en aanspreekt aan hun werk. Ook onze
vrijwilligers zullen hier nog bij komen, met verhalen over hun motivatie en onmisbare bijdrage bij Vivantes.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze website, dan mail naar onze communicatie adviseur Mark
Mies: m.mies@vivantes.nl. 
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activiteiten week 22
Dag Tijd Activiteit

Vr 01-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Kienen met Willy 

Activiteiten week 23
Dag Tijd Activiteit

Ma 04-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Kienen met Willy

Di 05-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  High tea met loterij

Wo 06-06  10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Spellenmiddag

Do 07-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek 
  14.00-16.00  Breien droomdeken

Vr 08-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Sjoelen

Activiteiten week 24
Dag Tijd Activiteit

Ma 11-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Spellenmiddag

Di 12-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy 

Wo 13-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.30-15.30  Sjoelen 

Do 14-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Blik op vroeger 

Vr 15-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Optreden 

Activiteiten week 25
Dag Tijd Activiteit

Ma 18-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 10.30-11.30   Fruit snijden
 14.00-16.00   Ijsmiddag
     

Di 19-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Beeld en geluid

Wo 20-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 10.30-11.30   Wafels bakken
 14.00-16.00   Kienen met Willy

Do 21-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek 
 14.00-16.00  Sieraden maken

Vr 22-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kaarten maken
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Vaste activiteiten Amusant
Dag Tijd Activiteit

Ma 10.00-12.00   Handwerken
 13.00-16.30   Bridgen
 13.30-16.30   Schaken
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 09.30-11.30   Handwerken
 10.00-12.00   Inloopspreekuur PIW

Wo 09.00-12.30   Inloopspreekuur PIW
 13.00-16.00   Bureau Sociale Raadslieden 

Vr 10.00-12.00  Schilderen
 14.00-16.00  Schilderen 
     
    

Activiteiten week 26
Dag Tijd Activiteit

Ma 25-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Creatief

Di 26-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Droomdekentjes breien

Wo 27-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00 Quiz met  Guus en Ria 

Do 28-06 10.30-11.30  Bewegen op Muziek
 14.00-16.00  Kienen met Willy

Vr 29-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Maandafsluiting 

Weerspreuk Juni
Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen pakken
hun terrasjes.

Redactie
Amusant Info wordt gemaakt door dagbestedings-
coach Ingrid Habets en administratief medewerker
Tim Daemen.

Wilt u een artikel aanleveren, heeft u tips, opmer-
kingen, vragen of ideeën?
 
Bezoek ons wijksteunpunt of lever uw eventuele
tekst aan via e-mail: dbcwsamusant@vivantes.nl.
Wilt u Amusant Info thuis via uw e-mail ontvangen
stuur dan een berichtje naar
dbcwsamusant@vivantes.nl.
 

Wijksteunpunt Amusant,
altijd dicht bij u in de buurt!
 
Kom ook eens een kijkje nemen in Wijksteunpunt
Amusant. 
 
U kunt er iedere werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur
terecht om een kopje koffie te drinken, een praatje te
maken, te genieten van aangenaam gezelschap, in-
formatie & advies te krijgen of deel te nemen aan
gezellige activiteiten. 

Ook kunt u er iedere maandag t/m vrijdag tussen
12.00 en 13.00 uur een warme maaltijd gebruiken
die bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en na-
gerecht. 
 
De maaltijd kost € 10,- per keer. Voor deelname aan
de warme maaltijd is geen indicatie noodzakelijk maar
van tevoren aanmelden is aan te raden. 

Heeft u vragen over deelname?
Onze horecamedewerker beantwoordt ze graag!
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Uw contactpersonen in Amusant
Frank van Dijk          Locatiemanager                     046-411 35 00        f.vandijk@vivantes.nl
Team Dagbesteding Amusant                                  046-411 35 00        wijksteunpuntamusant@vivantes.nl
Tim Daemen            Administratief medewerker     046-411 35 00        t.daemen@vivantes.nl

De koffie is klaar! Komt u ook?
Bij Vivantes staan we niet alleen klaar voor onze cliënten in de woonzorgcentra en zorgappartementen. We
zijn er ook voor u als u thuis woont en er af en toe eens even uit wil. Voor een leuke activiteit, een lekkere
maaltijd of een praatje met buurtgenoten. U bent van harte welkom in ons wijksteunpunt Amusant of in één
van de andere wijksteunpunten waar we samen met Partners in Welzijn activiteiten organiseren. Kom gerust
een keer binnen voor een paar uurtjes gezelligheid.
 
In wijksteunpunt De Linde gaat het koffiezetapparaat elke doordeweekse dag om 10 uur aan. “Als het eerste
rondje koffie op is, wordt er meestal een potje gekaart of gebiljart”, vertelt vrijwilligster Mirjam Ramakers. “-
Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten. Denk aan yoga, bewegen voor ouderen, bloemschikken,
handwerken of gratis naailes van onze vrijwilligster Marij de Bruyn. Twee keer in de week serveren de mensen
van Karwei een lekkere lunch met verse soep. Voor een paar euro mag iedereen mee eten. Dat is toch leuker
dan alleen thuis aan de keukentafel?”
 
Ook in wijksteunpunt Amusant mag iedereen aanschuiven voor de lunch. Elke middag staat er voor een ac-
ceptabele  prijs een warme maaltijd op tafel. In Amusant biedt Vivantes samen met Daelzicht dagbesteding
aan voor mensen met een beperking of beginnende dementie. “Maar we zijn er ook voor bezoekers die geen
indicatie hebben en die gewoon voor de gezelligheid langs willen komen”, zegt medewerkster Jannie Pijpers.
“In onze huiskamer staat van maandag tot en met vrijdag vanaf 9 uur de koffie klaar voor iedereen die wat
gezelschap kan gebruiken.” “Iedereen kan meedoen met onze activiteiten”, gaat medewerker Tim Daemen
verder. “Onze populairste activiteit is bewegen op muziek. Elke ochtend doen tientallen mensen mee om de
spieren even lekker los te krijgen. Twee keer in de week wordt er gebreid en één keer in de week geschilderd.
Wie dat leuk vindt, kan meedoen. Bij ons móét niets, maar er kan heel veel. Dus loop gerust eens binnen.”
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