
IK ZORG poster, met Linda

Werken bij Vivantes betekent dat je elke dag over
de vloer komt bij onze bewoners thuis en hun dag
tot een waardevolle dag maakt! Werken bij Vivan-
tes gaat over 'van betekenis zijn' voor onze bewo-
ners die hun wereld een stukje kleiner zien wor-
den. En ervoor zorgen dat zij de zorg en aandacht
krijgen die zij graag wensen, vanuit jouw profes-
sionaliteit. Zodat zij regie ervaren én een fijn (t)
huis hebben.
 
Lijkt werken in de zorg jou een mooie stap? Kijk dan
op www.vivantes.nl/werken-bij voor meer informatie
en onze actuele vacatures.  

IK ZORG
Op 1 november 2018 lanceert minister Hugo de -
Jonge de landelijke arbeidsmarktcampagne IK -
ZORG, samen met al die medewerkers die heb-
ben meegewerkt aan de campagne met hun ver-
halen en foto’s. 
 
In de campagne staan de foto’s en verhalen van
de medewerkers die al in zorg en welzijn werken
centraal. De diversiteit is groot: jong, oud, vrouwen,
mannen, met verschillende culturele achtergronden,
diversiteit in opleiding, beroep et cetera. De campag-
ne-tourbus heeft 20 weken lang door Nederland ge-
reisd om de verhalen op te halen bij zo’n 120 zorg- en
welzijnsorganisaties, scholen etc.
Er zijn 600 foto’s en verhalen opgehaald. Het enthou-
siasme om mee te doen is enorm groot. En medewer-
kers die hebben meegedaan zijn enorm trots op het
resultaat. Beter ambassadeurschap kunnen we ons
niet wensen. Vivantes behoort bij de organisaties in -
Limburg waarvan drie medewerkers zichtbaar zijn in
die campagne!
 
Eén van hen is Linda Odekerken, leerling verpleeg-
kundige bij Vivantes. "Ik werk al 35 jaar als ziekenver-
zorgende in de ouderenzorg en ik wilde mijn kennis
vergroten. Daarom ben ik begonnen met de opleiding
mbo-verpleegkunde. Het is leuk om weer naar school
te gaan.
In de ouderenzorg zijn veel mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen. In het begin wilde ik bijvoor-
beeld gewoon goed leren zorgen, maar tegenwoordig
vind ik het een uitdaging me echt op de persoon te
richten.       
Momenteel zorg ik voor mensen die in het beginsta-
dium van dementie zitten. Elke dag is weer anders en
je moet steeds weer inspelen op nieuwe situaties. Dat
maakt deze baan ook interessant voor jonge mensen.
Zelf streef ik ernaar mijn werk zo goed mogelijk te laten
aansluiten op de emoties en behoeftes van bewoners.
Op die manier kan ik ze een goede dag geven."
 
Houd de campagne in de gaten en deel als collega
jouw mooie verhalen over werken in de zorg! Wijs jouw
vrienden en familie op onze mogelijkheden bij Vivan-
tes. 
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Activiteiten week 44
Dag Tijd Activiteit

Do 01-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek 
 10.30-11.30   Gebedsdienst Allerzielen

Vr 02-11 10.30-11.30  Bewegen op muziek 
 14.30-15.00  Tinie Lebens: creatief herfst

Activiteiten week 45
Dag Tijd Activiteit

Ma 05-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienkaarten
 19.00-21.00   Sjoelen 

Di 06-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Dobbelen met Ann & Ine

Wo 07-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   kienen met Willy

Do 08-11 10.30-11.30   Spel met Rachel
 14.30-15.30   Spellenmiddag

Vr 09-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 13.00-15.30   Muziekfilm 

Za 10-11 14.00-16.00   Gezellige middag 
     voor mantelzorgers

Activiteiten week 46
Dag Tijd Activiteit

Ma 12-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Dobbelen
 19.00-21.00   Sjoelen 

Di 13-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 13.00-15.30   Eierdopjesspel

Wo 14-11 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00   Beeld&muziek Twan Hennen

Do 15-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Kienen met Willy

Vr 16-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Optreden Ruud Eikenmans

Activiteiten week 47
Dag Tijd Activiteit

Ma 19-11 10.30-11.30    Bewegen op muziek
 14.00-16.00    Filmmiddag
 19.00-21.00    Sjoelen

Di 20-11 10.30-11.30    Bewegen op muziek
 14.00-16.00    Sjoelen

Wo 21-11 10.30-11.30    Bewegen op muziek
 14.30-16.00    Beautymiddag
 14.00-16.00    Spel met Guus en Ria 

Do 22-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-16.00   Kienkaarten

Vr 23-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Kienen met Willy

2  - november 2018



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 48
Dag Tijd Activiteit

Ma 26-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy
 19.00-21.00   Sjoelen 

Di 27-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   DVD André Rieu

Wo 28-11 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 10.30-11.30  Spel met Guus en Ria

Do 29-11 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Yoga met Anne-Bell 

Vr 30-11 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.30-16.00  Muziek Quiz met Ingrid

Creatief met Jos 
Jos Bosch u wellicht bekend organiseerde voor onze
cliënten een creatieve herfst activiteit. Cliënten heb-
ben na afloop iets tastbaars mee naar huis genomen.
 
Benieuwd naar de volgende activiteit van Jos?
Kijk dan op ons programma.
 
Tot ziens in ons Wijksteunpunt.

Inloopspreekuur mantelzorg Geleen zuid
Vanaf Medio november kunt u in  Amusant terecht voor al u vragen omtrent mantelzorg.
meer info volgt in onze volgende editie. 

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.
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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
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