
Lokale cliëntenraad
Om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden is het voor Vivantes heel erg belangrijk om te
weten hoe het met onze bewoners gaat. Voelen zij zich thuis? En ervaren zij voldoende eigen regie en
persoonlijke aandacht? Met andere woorden: wat verwachten zij van ons en in hoeverre voldoen wij
aan die verwachtingen? Maar is ook duidelijk wat Vivantes van hen en van u als mantelzorger verwacht?
 
Voor iedere locatie van Vivantes waar verzorging en verpleging geboden wordt is (naast de wettelijke ver-
plichting op organisatieniveau) om die reden een lokale cliëntenraad ingesteld. Deze denkt, praat en beslist
namens de bewoners mee over zaken die voor hen belangrijk zijn. Hierbij gaat het niet om zaken die spelen
op individueel niveau, maar om algemene zaken.
 
Wie zit er in een cliëntenraad?
In deze cliëntenraad kunnen uiteraard de bewoners zelf zitting nemen. Maar omdat niet al onze bewoners
zelf in staat zijn goed onder woorden te brengen wat voor hen belangrijk is of niet in staat zijn om voor hun
belangen op te komen, hebben zij het recht iemand uit hun eigen omgeving te vragen om dit namens hen te
doen. Als mantelzorger bent u voor hen vaak de eerst aangewezene en staat u dichtbij onze bewoners en
cliënten. Dat maakt het makkelijker om mee te praten over de zorg die zij ontvangen en de manier waarop dit
georganiseerd is.
 
Zonder cliëntenraad minder opvolging
Het valt op dat tijdens  de mantelzorgbijeenkomsten regelmatig onderwerpen door  u onder de aandacht
worden gebracht. Dat is belangrijk, maar hier moet natuurlijk ook structureel vervolg aan gegeven worden.
Zodat er met uw opmerkingen ook daadwerkelijk iets gebeurt.
De bestaande cliëntenraden (negen stuks, voor iedere locatie één) hebben voortdurend behoefte aan nieuwe
leden en aan mensen die over bepaalde onderwerpen willen meepraten en -denken.
Dat hoeft niet perse als lid, dat kan óók als deelnemer in een commissie van die raad. Dan houdt u zich enkel
met vooraf bepaalde onderwerpen bezig.
 
Hoeveel tijd kost cliëntenraad?
Wat de tijdsinvestering betreft: de cliëntenraad vergadert ongeveer één keer per maand, met een gemiddelde
duur van twee uur. In de periode tussen de vergaderingen worden de stukken gelezen en eventuele kontak-
ten gelegd met degenen die voor de uitvoering belangrijk zijn. Daarnaast zijn er ongeveer vier keer per jaar
themabijeenkomsten om het werk te ondersteunen.
 
Wanneer u interesse heeft om mee te doen, heel graag! 
Wij verzoeken u dan dit aan ons kenbaar te maken. Dit kan bij het secretariaat van het bestuurscentrum van
Vivantes. Wij verzoeken u, als u zich aanmeldt, uw naam en adres achter te laten, de naam van de bewoner
voor wie u mantelzorger bent en de naam van de locatie waar u in de cliëntenraad zitting wil nemen. Na uw
aanmelding zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
 
Per post: Bestuurscentrum Vivantes, 4e etage Bunderhof, Secretariaat t.a.v. Natascha Moonen (O.v.v.
Cliëntenraad) Beneluxlaan 1, 6164 EM, Geleen
Per e-mail: n.moonen@vivantes.nl
O.v.v. Cliëntenraad (Secretariaat t.a.v. Natascha Moonen)
Telefonisch: Bel tijdens kantooruren met 046 411 3500.
Vraag dan naar Natascha Moonen o.v.v. Cliëntenraad.
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Activiteiten week 14
Dag Tijd Activiteit

Di 03-04 10.30-11.30  Honden op bezoek
 14.00-16.00  Kienen met Willy 
    
Wo 04-04 10.30-11.30   Toneel is Amusant
 14.00-1.00     Sjoelen 
     
Do 05-04 10.30-11.30    Bewegen op muziek
 14.00-16.00    Beeld en geluid

Vr 06-04 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Beautymiddag

Activiteiten week 15
Dag Tijd Activiteit

Ma 09-04 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Eierdopjes spel

Di 10-04 10.30-11.30    Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Creatief

Wo 11-04 10.30-11.30   Bewegen op muziek 
 14.30-16.00   Kienen met Willy

Do 12-04 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-16.30   Streekmuseum Elsloo

Vr 13-04 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kaartkienen 

Activiteiten week 16
Dag Tijd Activiteit

Ma 16-04 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Filmmiddag 

Di 17-04 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Dobbelen

Wo 18-04 10.30-11.30  Toneel is Amusant
 14.00-16.00  Creatief 

Do 19-04 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Kienen met Willy

Vr 20-04 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Fruit coctail maken 

Activiteiten week 17
Dag Tijd Activiteit

Ma 23-04 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Creatief 

Di 24-04 10.30-11.30 Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Maandafsluiting

Wo 25-04 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Kidsclub bloemschikken

Do 26-04 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Quiz koningshuis
    
Vr 27-04 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Konings kienen 

Paasmaandag gesloten
Beste bezoeker, 
 
I.V.M Pasen zijn wij op maandag 2 april gesloten.
Dinsdag 3 april staan wij weer voor u klaar.
 
Team Amusant 
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Activiteiten week 18
Dag Tijd Activiteit

Ma 30-04 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Kienen met Willy 

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 
     
    

Weerspreuk April
Op een april geen zon, vaak water in de ton.

Dagbesteding in Wijksteunpunt Amusant
Dagbesteding (voormalig dagverzorging) is bedoeld voor senioren die langer zelfstandig thuis willen wonen,
maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Mantelzorgers krijgen de tijd om op adem te komen en de deel-
nemer is even in een andere omgeving. Centraal staat een plezierig contact met elkaar. Aan de deelnemers
worden zowel individuele als groepsactiviteiten aangeboden. Denk hierbij aan creatieve activiteiten, deelne-
men aan een spel, wandelen, winkelen of bewegen op muziek.

Tijdens de dagbesteding wordt met iedere deelnemer individueel bekeken hoe structuur gebracht kan worden
in het dagelijkse leven thuis en hoe de zelfredzaamheid gestimuleerd kan worden. Tijdens de dagbesteding
wordt rond het middaguur een broodmaaltijd geserveerd.

Dagbesteding start in de ochtend tussen 09.30 uur en 10.30 uur en eindigt tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Aan
de dagbesteding kunt u zowel met als zonder toestemming van de gemeente deelnemen. Wanneer u
toestemming heeft van de gemeente, dan betaalt u een eigen bijdrage. Heeft u géén toestemming dan betaalt
u voor deelname aan de dagbesteding een door Vivantes vastgesteld tarief.

Wilt u meer informatie over de dagbesteding dan kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs. Zij staan
klaar om u te helpen, adviseren en ondersteunen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar onder het centrale nummer
van Vivantes, 046 – 411 35 00.

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.
 

 Paasgroet
Team Amusant wenst u en uw familie fijne         
 paasdagen
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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

NL doet in Amusant
 

Op vrijdag 9 maart hadden wij een speciaal programma voor onze ouderen, wegens NL doet. Er waren
lekkere hapjes en drankjes klaargemaakt voor en door onze klanten.
's Middags verzorgde Peter de Muziekman een leuk optreden.
 
Kortom een geslaagde dag voor onze klanten en medewerkers.
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