
Amusant creatief 
Op donderdag 9  mei organeserde Vivantes een creatieve activiteit decorpage potjes maken.
kom eens langs in Amusant om het resultaalt te bekijken.
 
Team Amusant.
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Activiteiten week 23
Dag Tijd Activiteit

Ma 03-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Dobbelen
 19.00-21.00  Sjoelen

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

Wo 05-06  10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Filmmiddag 

Do 06-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek 
  14.00-16.00  Kienkaarten

Vr 07-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Spellenmiddag

Activiteiten week 24
Dag Tijd Activiteit

Ma tweedePinksterdag      Amusant Gesloten

Di 11-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Hapjes maken met Ann 

Wo 12-06 10.30-11.30 Toneelspelen is Amusant
 14.30-15.30  SNOEPJES Kienen
      met Willy     

Do 13-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Erato optreden

Vr 14-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.15-15.15   Muzikale middag

Activiteiten week 25
Dag Tijd Activiteit

Ma 17-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Beeld&muziek Twan Hennen
 19.00-21.00   Sjoelen
     

Di 18-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Dobbelen met Ann & Ine

Wo 19-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Gezellige Quizmiddag  

Do 20-06 10.30-11.30  Bewegen op muziek 
 14.00-16.00   Kienen met Willy

Vr 21-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienkaarten  

Activiteiten week 26
Dag Tijd Activiteit

Ma 24-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-16.00   Beautymiddag
 14.00-16.00   Spellenmiddag
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 25-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Zingen met Albert Dols 

Wo 26-06 10.30-11.30  Toneelspelen is Amusant 
 14.00-16.00   Ijsmiddag

Do 27-06 10.30-11.30  Yoga met Ingrid 
 14.00-16.00   Gedichten en
     oud Hollandse 
     versjes middag

Vr 28-06 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy 
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 Optreden familie
Mohammedzay
Op woensdag 24 april was het een bijzondere
middag in Amusant. Onze vrijwilliger Shakiba Mo-
hammedzay had een speciaal optreden georgani-
seerd, waarbij haar echtgenoot Achmed Zia en zoon
Achmed Shakib muziek uit hun geboorteland  Af-
ghanistan speelden, speciaal voor ons. Vader
speelde op een harmonium en zoon leefde zich uit
op de synthesizer.
 
Ze brachten een aantal nummers ten gehore van o.
a. de Afghaanse Elvis en zelfs een eigen composi-
tie werd gespeeld. In de pauze werden toehoorders
getrakteerd op baklava en feta/gehakt gebak om de
Arabische sfeer helemaal compleet te maken.
Menigeen waagde zich op de dansvloer voor een
behoorlijk pittig ritmisch dansje en ook al kon je niet
dansen dan werd er aan de tafels zelf met de armen
gezwaaid; muziek voel je met je hart. Iedereen vond
het een bijzondere middag.
 
Dank jullie wel, familie Mohammedzay, voor de
prachtige muziek!

Activiteiten in Amusant
Heeft u interesse om deel te nemen aan activiteiten
als inloper (dus als u geen cliënt bent)? Wist u dat
u voor de meeste activiteiten in Amusant geen
deelname geld hoeft te betalen?
 
Dus voor bewegen op muziek, spelletjesmiddagen,
(muziek) quiz, etc. betaalt u alleen uw kopje koffie
of thee.
 
Voor 1 euro kunt u al een hele middag gezellig
kienen in Amusant.
 
U betaalt een bedrag van 5 euro voor optredens van
artiesten, high tea, workshops of cratieve activitei-
ten zoals bloemschikken waar materialen voor
worden aangeschaft. Meestal zit er bij deze activi-
teiten ook een kopje koffie en een lekker hapje bij
de deelnameprijs inbegrepen. 
 
Kom dus ook een keer meedoen. Gezellig samen
zijn: dat is Amusant! 

Spellenmiddag is Amusant 
Mevrouw Claessens - Swelsen speelt een
spelletje rummikub met onze vrijwilliger Beppie.
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Uw contactpersonen in Amusant
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

Het Moluks Buffet een
terugblik
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde mid-
dag.De opbrengst, bestemd voor de financiering van
de renovatie van ons kerkgebouw, heeft onze ver-
wachting overtroffen.
 
Ruim 80 mensen hebben zich ingeschreven en hun
reacties waren overweldigend.
De dames van de Molukse Dapoer (keuken) werden
bedolven onder de complimenten.
Menig bezoeker heeft nog geprobeerd om de dames
het geheim van de keuken te ontfutselen, maar zij
gaven echter geen krimp.
 
Deze middag gaat zeker een vervolg krijgen en dan
hopen we weer op een grote opkomst te mogen reke-
nen. Let te zijner tijd op de bekendmaking, want we
zien u graag weer terug.
Tot slot onze dank aan Wijksteunpunt Amusant die
deze middag mede mogelijk heeft gemaakt.

Iedereen is van harte wel-
kom in Amusant
 
Vlakbij de Zuidhof ligt Amusant, een huiselijke plek
waar u allerlei leuke activiteiten kunt doen. Iedere
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur kunt u een kopje
komen drinken en gezellig een praatje maken. U
kunt ook aanschuiven voor de lunch of  een warme
maaltijd.
 
Amusant biedt ontspanning, begeleiding en onder-
steuning  rondom zorg en welzijn.
 
Amusant ligt aan de Wagenaarstraat 160 te Geleen
naast winkelcentrum de Zuidhof.
 
Stap eens binnen en ontdek het gezelligste plekje
van Geleen zuid
T: 046 411 35 00
www.vivantes.nl/locaties

Smoothie maken met Ann

Weerspreuk juni
Blaast juni uit de noorderkant, verwacht veel koren
op het land.
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