
Week van Zorg & Welzijn
Ook bij Vivantes van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart volop activiteiten voor bewoners, mantelzor-
gers en ouderen uit de wijk. Maar ook om nieuwe medewerkers te werven. 
De Week van Zorg & Welzijn vindt plaats van 11 tot en met 16 maart 2019. Ook wij openen deze week
onze deuren om te laten zien wat wonen en werken in de ouderenzorg is. Met mooie activiteiten laten
we zien wat er gebeurt binnen onze locaties, naast de zorg voor de bewoners. Daarmee willen we ook
laten zien dat je met een baan in deze sector écht het verschil kunt maken voor een ander.
 
Tijdens deze week organiseren alle locaties óók leuke activiteiten voor u als mantelzorger en  voor de bewo-
ners. Kijk op de website bij de locatie van uw voorkeur in de agenda of verderop in deze uitgave. Bewoners
kunnen ook naar een activiteit in één van onze andere locaties als ze daar zin in hebben. Hiervoor rijdt de
Vivantes bus op verzoek tussen de locaties heen en weer. Vraag de dagbestedingscoaches van de eigen
locatie voor meer informatie.
 
Open Dag zaterdag 16 maart van 11.00-15.00 uur 
Op zaterdag 16 maart wordt er de jaarlijkse Open Dag georganiseerd. Deze dag is gericht op werving
de van enthousiaste professionals en studenten in zorg & welzijn. 
 
Tijdens deze dag nodigen wij iedereen uit die meer wil weten over werken in de ouderenzorg. Je kunt in gesprek
met onze zorg- en welzijnsprofessionals en proeven van de sfeer op de drie locaties die meedoen. Zo kom
je er achter waar jouw hart en jouw mogelijkheden liggen!
 
Je kunt deze middag een kijkje nemen bij Bunderhof, Aelserhof en La Famille. Drie verschillende smaken,
met op elke locatie verschillende professionals uit de zorg én dagbesteding. Zij kunnen je vertellen wat er zo
mooi is aan werken in de ouderenzorg!
 
Onze collega’s van HR zijn natuurlijk ook aanwezig (in La Famille). Zij kunnen je alles vertellen over opleidin-
gen, leertrajecten en de mogelijkheden voor een carrière in de ouderenzorg.
 
Een bezoek aan de Week van Zorg & Welzijn is misschien wel de eerste stap bij het ontdekken van wat Zorg
& Welzijn jou te bieden heeft!
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Activiteiten week 9
Dag Tijd Activiteit

Vr 01-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Carnavals Muziek Quiz
     met Ingrid

Activiteiten week 10
Dag Tijd Activiteit

Ma 04-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.15-15.45   Optreden Habrino
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 05-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.15-15.45   Optreden Ivo Jeurissen 

Wo 06-03 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00   Nostalgische middag 
    met Guus & Ria
     
Do 07-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy

Vr 08-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Schlager dvd 
 14.00-16.00   Spelletjesmiddag   

Activiteiten week 11
Dag Tijd Activiteit

11 t/m 16-03    Week van Zorg & Welzijn 

Ma 11-03 10.45-11.45   Presentatie Vivantes bus
 14.00-16.00   Kienkaarten
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 12-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Dobbelen met Ann & Ine

Wo 13-03 10.30-11.30   Beweeg mee met Amusant
 14.00-16.00   Twan Hennen Beeld&Muziek 
     
Do 14-03 10.45-11.45   Yoga met Ingrid
 14.30-15.30   Muziek Quiz met Ingrid
     
Vr 15-03 12.00-14.00   NL Doet Wereldse Lunch
 14.15-15.45   Optreden Duo Tadaa 

Activiteiten week 12
Dag Tijd Activiteit

Ma 18-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Snoepjes Kienen met Willy
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 19-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kletspot vragenspel
    
Wo 20-03 10.30-11.30  Toneelspelen is Amusant
 14.30-15.30   Creatief met Mia en Ingrid 
    
Do 21-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Rad van Fortuin 

Vr 22-03 10.45-11.45   Oud Hollandse 
     liedjes zingen 
 14.00-16.00   Spellen middag
    
Let op! Er kunnen wijzigingen plaatsvinden!
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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 13
Dag Tijd Activiteit

Ma 25-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Spreekwoorden & Gezegden
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 26-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy
     
Wo 27-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Spellenmiddag met Guus&Ria
     
Do 28-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienkaarten 
    
Vr 29-03 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Filmmiddag

Let op! Er kunnen wijzigingen plaatsvinden!

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 uw
stemlokaal in de wijk.
Op woensdag 20 maart zijn er weer Provinciale
Staten verkiezingen. Wijksteunpunt Amusant zal
ingericht worden als stemlokaal.
 
Heeft u gestemd en hebben wij uw nieuwsgierigheid
gewekt? Loopt u dan rustig eens onze activiteiten-
zaal in.
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Uw contactpersonen in Amusant
Christel Withaar       Locatiemanager                     046-411 35 00      c.withaar@vivantes.nl
Tim Daemen            Administratief medewerker    046-411 35 00       t.daemen@vivantes.nl
Ingrid Habets           Dagbestedingscoach             046-411 35 00       dbcwsamusant@vivantes.nl
Amusant algemeen  Medewerker                          046-411 35 00      wijksteunpuntamusant@vivantes.nl

Beweeg mee met Amusant!
 
Tijdens de 'Week van Zorg en Welzijn'van maandag 11 t/m zaterdag 16 maart 2019, openen meer dan
duizend zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat
op de werkvloer.
 
Op woensdag 13 maart van 10.45 tot 11.45 uur kunt u in dit kader ook in Amusant deelnemen aan een
activiteit die voor veel van onze bezoekers al een dagelijkse goede gewoonte is geworden door de jaren
heen, namelijk het zittend Bewegen op Muziek.  Aansluitend kunt u aanschuiven bij een gezonde lunch
met een lekker broodje gezond, want ook samen eten kunt u iedere werkdag in Amusant.
 
In Amusant wordt veel aandacht besteedt aan gezellig samen bewegen op muziek waarbij we ook het
geheugen fit houden. Dit doen we door samen een quiz te doen over bijvoorbeeld een actueel onderwerp,
de seizoenen, feesten of spreekwoorden & gezegden. Ook drinken we tijdens de pauze een drankje en
maken een praatje met elkaar, want bewegen is ook een sociale bezigheid.
 
Dus niet alleen tijdens de Week van de Zorg en Welzijn maar Iedere werkdag van 10.45-11.45 uur kunt u
aanschuiven bij het bewegen op muziek. Ook vindt er 2 x in de maand zit yoga plaats waarbij u lijf en leden
heerlijk kunt laten ontspannen. U vindt de dagen en tijdstippen van onze activiteiten terug in ons blad, de
Amusant Info, die u op werkdagen in onze locatie kunt afhalen of, als u een e-mailadres hebt, deze
maandelijks via e-mail ontvangen.
 
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen bij ons en de sfeer te proeven van gezellig samen bewegen
op muziek, kom dan op woensdag 13 maart naar Amusant en ervaar hoe gezellig samen bewegen en
samen eten kan zijn. U kunt natuurlijk ook een introducé meenemen. Wij verheugen ons op uw komst!

 - 2019.03-maart


