
Waardeert u onze zorg?
Wij wijzen u regelmatig op zorgkaartnederland.nl. Belangrijke input voor onze verbeteracties zijn úw
ervaringen als cliënt of bewoner, maar ook als mantelzorger. Wat vindt u belangrijk? Wat gaat er goed
en wat kan er beter? Daarbij is het belangrijk dat het gaat om het heden en niet om het verleden. 
 
Daarom zijn we continu op zoek naar actuele feedback. Het liefst gaan wij hierover persoonlijk met u  in gesprek.
Maar ook online zichtbaarheid is belangrijk.
 
De website www.zorgkaartnederland.nl is een online platform waar cliënten hun ervaringen met zorgaanbie-
ders kunnen delen. Wanneer wij positieve feedback krijgen, weten wij welke zaken wij op orde hebben;
wanneer onze cliënten kritisch zijn, weten we waar we onze aandacht op moeten richten.
 
De website www.zorgkaartnederland.nl is voor ons daarin van groot belang. De IGJ (Inspectie) gebruikt www.
zorgkaartnederland.nl als één van de vormen van informatie bij hun toezicht en ook voor zorginkoop worden
de beoordelingen steeds belangrijker. Daarnaast nemen internet en sociale media een steeds belangrijkere
rol in, in onze samenleving.
 
Het is voor onze hardwerkende medewerkers en vrijwilligers een ongelooflijk mooie motivatie om positieve
ervaringen terug te lezen online. Waardering maakt trots en motiveert enorm. Dat is juist in de zorg van groot
belang. Maar het is ook prettig om verbeterpunten mee te kunnen nemen voor de organisatie als geheel. Zo
kunnen wij de zorg leveren die u waardeert!
 
Lever dus een bijdrage op www.zorgkaartnederland.nl.
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Activiteiten week 18
Dag Tijd Activiteit

Wo 01-05 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00   Filmmiddag
 14.00-16.000   Spelletjesmiddag

Do 02-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14:30-15.45   Optreden Ruud Eikemans

Vr 03-05 10.30-11.30  Zing je mee?
 14.00-16.00  Schlager DVD

Activiteiten week 19
Dag Tijd Activiteit

Ma 06-05  10.30-11.30   Bewegen op muziek 
 14.00-16.00   Quiz/spelletjes
  19,00-21.00   Sjoelen

Di 07-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Hapjes maken met Ann

Wo 08-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy
    
Do 09-05  10.30-11.30   Yoga met Ingrid 
 14.00-16.00   Creatief Lente potjes maken

Vr 10-05 10.30-11.30   Bewegen op Muziek
 14.00-16.00   Creatief Lente potjes maken

Let op! Er kunnen wijzigingen plaatsvinden. 

Activiteiten week 20
Dag Tijd Activiteit

Ma 13-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Dobbelen
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 14-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Beautymiddag
 14.00-15.30   Creatief met Jolanda 

Wo 15-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Quizmiddag met Guus&Ria  

Do 16-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy     

Vr 17-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Twan Hennen Beeld&Muziek

Activiteiten week 21 
Dag Tijd Activiteit

Ma 20-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Rad van fortuin  
 14.00-16.00   Sjoelen

Di 21-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Dobbelen

Wo 22-05 10.30-11-30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienkaarten met Guus&Ria 

Do 23-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Muziek quiz met Ingrid    

Vr 24-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  SNOEPJESKIENEN 
      met Willy

Raad het  spreekwoord?
In mei leggen alle..........een.....
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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
 09.00-12.00  Inloop Sociaal Plein (PIW)

Vr 10.00-12.00  Schilderen
 14.00-16.00  Schilderen 

Activiteiten week 22
Dag Tijd Activiteit

Ma 27-05 10.30.11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy
 19.00-21.00    Sjoelen  

Di 28-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek 
 14.00-16.00   Muziek Quiz met Ingrid 

Wo 29-05 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00   Kletspotvragenspel Guus&Ria 

Vr 31-05 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Optreden Ruud Heine

Let op!  Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.

Hemelvaartsdag
 
Beste bezoeker,
 
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) zijn wij
gesloten. Vrijdag 31 mei staan wij weer voor u klaar.
Tot ziens in Amusant!
 

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! 

Wijksteunpunt Amusant uw
stemlokaal in de wijk.
 
 
Op donderdag  23  mei zijn er weer Europese 
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
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

Een kijkje in onze  keuken
 
Heeft u interesse in deelname aan onze activiteiten?
Onze medewerkers staan u graag te woord. 
 
Team Amusant.
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