
Cliëntervaringen
Waardeert u onze zorg?
Vivantes werkt structureel aan kwaliteit. Wij monitoren zoveel mogelijk hoe alles gaat en zetten zo
nodig verbeteracties in. Belangrijkste input voor deze verbeteracties zijn úw ervaringen; van onze
cliënten en hun mantelzorgers. 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.
 
De website www.zorgkaartnederland.nl is een online platform waar cliënten hun ervaringen met zorgaanbie-
ders kunnen delen. Deze informatie kan Vivantes gebruiken voor onze kwaliteitsverbetering. Ook naasten of
mantelzorgers kunnen hier hun ervaringen delen en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van
de kwaliteit. Het geeft ons inzicht in wat onze cliënten en hun naasten belangrijk vinden en laat zien dat wij
open staan voor uw feedback. 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. Maar
daarvoor moeten wij ook continu op zoek naar betrouwbare feedback van u.
 
De website www.zorgkaartnederland.nl is voor ons daarin van groot belang. De IGZ (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 óók posi-
tieve ervaringen terug te lezen online. Waardering maakt trots. 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 een bijdrage op www.zorgkaartnederland.nl. 
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Activiteiten week 36
Dag Tijd Activiteit

Ma 03-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Filmmiddag
 14.00-16.00   Spellenmiddag 
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 04-09 10.30-11.30  Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Sjoelen

Wo 05-09 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00   Spelmiddag met Guus & Ria

Do 06-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy

Vr 07-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Beautymiddag 

Activiteiten week 37
Dag Tijd Activiteit

Ma 10-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Kienkaarten
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 11-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Blik op vroeger 

Wo 12-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Snoepjeskienen met Guus&Ria 

Do 13-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Optreden Ruud Eikemans

Vr 14-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy

Activiteiten week 38
Dag Tijd Activiteit

Ma 17-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy
 19.00 -21.00   Sjoelen

Di 18-09 10.30-11.30   Bewegen met Petra
 14.00-15.00   Line dance groep

Wo 19-09 10.30-11.30   Toneelspelen is Amusant
 14.00-16.00 Spellenmiddag met Guus&Ria 

Do 20-09 10.30-11.30    Bewegen op muziek
 14.00-16.00    Woordketting

Vr 21-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Rad van fortuin

Activiteiten week 39
Dag Tijd Activiteit

Ma 24-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Beautymiddag
 19.00-21.00   Sjoelen

Di 25-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Kienen met Willy

Wo 26-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.30-15.30   Optreden Erato

Do 27-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00  Yoga met Anne-Bell 

Vr 28-09 10.30-11.30   Bewegen op muziek
 14.00-16.00   Muzikale film
 14.00-16.00   Spelletjesmiddag 
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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 
     
    

Weerspreuk September
Schijnt herfstmaands zon met zomerkracht, maakt
veelal wintermaand ook zacht. 

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.
 

Nieuw op ons programa.
 
Snoepjeskienen: kient u normaal voor leuke prijzen, 
dan kunt u vanaf deze mand ook bij ons terect voor
een nieuwe leuke activiteit snoepjeskienen!

Wijksteunpunt Amusant     
iedereen is welkom
 
Wijksteunpunt met dagbesteding en activiteiten.
In samenwerking met Daelzicht, Partners in Welzijn
en MEE.
 
Iedereen is welkom om een kopje koffie te drinken,
een praatje te maken en deel te nemen aan een leuke
activiteit. Amusant is ook een plek waar senioren met
hun vragen terecht kunnen. Daarnaast zijn er groepen
senioren die op vaste tijdstippen gebruik maken van
de faciliteiten van Amusant
 

Wijksteunpunt Amusant
Wagenaarstraat 160, Geleen
6164 XR Geleen
Telefoon 046 411 3500
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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   
   

Liefdesrecept
 
liefde is mooi, geweldig en ook prachtig
liefde is mooi geweldig en machtig
en liefde is een wonder
dus laat hem niet vergaan
behoud de liefde altijd
zodat dat prachtige,
nooit meer zal vergaan

Rachel en Udo getrouwd
 
Op woensdag 8 augustus 2018 trouwde  onze vrijwil-
liger Rachel met haar Udo, cliënten en medewerkers
hebben het bruidspaar in het zonnetje gezet.
 
Rachel en Udo hadden als verassing op taart getrak-
teerd op taart.
 
Bedankt voor de gezellige middag.
 
Team Amusant
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