
Vivantes lanceert Zorgservice
Wanneer u met Vivantes belt dan komt u in gesprek met onze Zorgservice. Vivantes Zorgservice brengt
uw wensen en behoeften samen met ons aanbod van wonen, welzijn en zorg.
 
Wanneer u al bij ons woont of zorg ontvangt, dan verbinden zij u door naar de juiste collega of locatie.
Wanneer u nog op zoek bent naar wonen met zorg, dan neemt een zorgtrajectbegeleider u bij de hand.
 
- De medewerker Zorgservice is voor u als bewoner of cliënt, mantelzorger of bezoeker het aanspreekpunt
van onze organisatie via het centrale telefoonnummer 046 411 35 00. Ook voor onze medewerkers, vrijwilligers
en zorgpartners is de Zorgservice de verbinder binnen onze organisatie.
- De medewerker Zorgregistratie is verantwoordelijk voor de zorgregistratieve verwerking. Op basis hiervan
worden de zorgtrajecten opgestart. Daarnaast verzorgt de medewerker Zorgregistratie tijdens kantooruren de
bereikbaarheidsdienst.
- De Zorgtrajectbegeleider maakt de vraag van de cliënt helder en begeleidt de cliënt naar een passende
woonvoorziening met de juiste zorg. Hierbij is intensieve afstemming met de zorgteams en locaties, maar ook
met bijvoorbeeld uw huisarts onmisbaar.
 
Op werkdagen is Vivantes Zorgservice bereikbaar tussen 8.00 - 18.00 uur.
De zorgtrajectbegeleiders kunt u het best bereiken tussen 8.30 - 16.30 uur.
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Activiteiten week 5
Dag Tijd Activiteit

Vr 01-02 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienkaarten

Activiteiten week 6
Dag Tijd Activiteit

Ma 04-02 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Spellenmiddag
 19.00-21.00    Sjoelen

Di 05-02 10.30-11.30   Bewegen op muziek  
 14.00-16.00   Koffieparty 
 14.00-16.00   DVD Andrè Rieu

Wo 06-02 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00   Filmmiddag

Do 07-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Balkenbrij met Appels 

Vr 08-02 10.30-11.30   Zing je mee?
 14.00-16.00   Kienen met Willy 

Activiteiten week 7
Dag Tijd Activiteit

Ma 11-02 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy 
 19.00-21.00  Sjoelen

Di 12-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Het vragenbolspel 
    met Ann en Ine 
     
Wo 13-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.30-15.30  Muziek Quiz met Ingrid 
    
Do 14-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek 
 14.00-16.00  Muzikale middag

Vr 15-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Muziek DVD 
 14.00 16.00  Spellenmiddag 

Activiteiten week 8
Dag Tijd Activiteit

Ma 18-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Beautymiddag 
 19.00-21.00  Sjoelen

Di 19-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-15.30  Kienen met Willy 

Wo 20-02 10.30-11.30  Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00  Dobbelen 

Do 21-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Creatief  met Ingrid

Vr 22-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Kaarten/Rummikub/mens 
     erger je niet 

Weerspreuk
Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet
en zwoel.
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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 
     
    

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:   
altijd dicht bij u in de buurt!
 
Kom ook eens een kijkje nemen in Wijksteunpunt
Amusant. 
 
U kunt er iedere werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur
terecht om een kopje koffie te drinken, een praatje
te maken, te genieten van aangenaam gezelschap,
informatie & advies te krijgen of deel te nemen aan
gezellige activiteiten. 

Ook kunt u er iedere maandag t/m vrijdag tussen
12.00 en 13.00 uur een warme maaltijd gebruiken
die bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en
nagerecht. 
 
De maaltijd kost € 10,- per keer. Voor deelname aan
de warme maaltijd is geen indicatie noodzakelijk
maar van tevoren aanmelden is aan te raden. 
 

Activiteiten week 9
Dag Tijd Activiteit

Ma 25-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Dobbelen
 19.00-21.00  Sjoelen
    
Di 26-02   10.30-11.30  Bewegen op muziek
   14.00-16.00  Twan Hennen Beeld&Muziek

Wo 27-02 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Snoepjes kienen met Willy

Do  28-02 10.30-11.30  Spellenochtend 
 14.30-15.30  Yoga met Anne-Bell 

Gedicht van dhr. Barents 
Zit ik lekker in mijn luie stoel
Hebben mijn ogen maar een doel

Dan tuur ik naar de wolken aan de hemel
Zie ik daar dan een heel gewemel

Blijven dan mijn gedachten even staan
Als ik dan wolk na wolk voorbij zie gaan

En zie ik daar allerlei gedaanten zweven
Zodat mijn fantasie begint te leven

In die wolken zie ik vogels, dieren, een gezicht
kon ik het maar laten zien in mijn gedicht…
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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

Geniet van Beeld & Muziek met Twan Hennen
Als ik binnenkom, om 14.00 uur staat de muziek zacht. Onder ‘Echo der Bergen’ zie ik mooie landschapsfoto’s
(op een groot filmdoek). Voor enkele aanwezigen is het rustig ‘wakker worden’, anderen kijken of drinken nog
een kopje koffie.
Bij ‘Wie sjoan oos Limburg is’, zingt men hier en daar mee. Veel herkenning op de foto’s van Limburgse
vakwerkhuizen, kerken, boerderijen en vergezichten. 
Dan komt een serie met spreuken: 'Hoort ge in juni de donder kraken, dan doen de boeren goede zaken'
Ai…deze spreuk is niet van deze tijd! Ik kijk vervolgens naar ‘Bloemen en groenten’. Van kalebassen tot
stokrozen, ‘veld- en boswegen’ met vrolijke accordeonmuziek waarbij we kijken naar prachtige veldwegen
met bloeiende bomen, of prachtige herfsttaferelen.
 
Het is een half uur verder. De aanwezigen en ikzelf hebben met veel plezier en aandacht gekeken naar deze
prachtige foto’s die op een prettige manier ondersteund werden door mooie muziek.
 
Na deze ‘rustige intro’ gaat het licht uit, neemt Twan de microfoon en kondigt Sjef Diederen aan. Elke tekst-
regel is te lezen onder een foto die weer past bij de tekst. Dus wordt er goed meegezongen bij ‘Geneet van
ut leave’.
Evelyne zingt ‘sjteak ein kaerske aan bie Carolus’. Bij de foto’s van het kapelke in Munstergelean zie ik veel
mensen wijzen. Ze zijn er wellicht ook geweest. Twan kiest voor Beppie Kraft, Benny Neyman en de Schin-
taler als verzoekplaatje. Van Zuid-, naar Midden-, naar Noord - Limburg. We horen diverse dialecten. En
telkens weer de bijpassende beelden. Bij ‘bleuende fleer' zien we bloeiende vlierbessenstruiken.
Ik zie hoofden heen en weer gaan op het ritme van de muziek. We kijken en luisteren inmiddels een uur. Het
is opvallend hoe goed de aandacht blijft. Nou ja, het was dan ook heel mooi om te zien en horen! Als we over
de Limburgse grenzen gaan met Corry Konings en ‘Adio’, zeg ik ook Adio. Het is pauze, en daarna gaat Twan
nog een half uurtje door!

Viv' Ank
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