Van Neynsel biedt wonen, welzijn en zorg in eigen wijk voor mensen die, meestal door hun leeftijd, moeite krijgen met dingen die altijd vanzelfsprekend zijn geweest.

Zeker in eigen wijk!
April 2017

Zelfstandig wonende in de
huiskamers bij Van Neynsel

Bij Van Neynsel streven we ernaar dat u altijd in
uw eigen wijk kunt blijven wonen, welke zorg u
ook nodig heeft. Om dit mogelijk te maken, bieden
wij verschillende vormen van wonen, diensten,
ondersteuning en zorg. Zodat u goed kunt leven,

ook als het leven verandert. Op deze maandelijkse
nieuwspagina komt telkens een ander thema aan
bod. Ook nodigen wij u van harte uit om anderen
te ontmoeten tijdens een van de vele activiteiten
of mee te eten in een van onze brasserieën.

Het is een gezellige drukte op woensdagochtend 9.30 uur in de huiskamer
van Park Antoniegaarde. De groep
die op die dag gebruik maakt van de
dagbesteding arriveert. Ze kletsen bij,
drinken gezellig koffie en lezen de krant.
Rond 10.30 uur wordt er een potje rummikub gespeeld, waarna er nog ruimte
is voor een sport- en spel activiteit.
“Tussen de middag eten we in het Grand
Café en zomers in de prachtige b
 innentuin.
Natuurlijk trekken we er ook op uit. Onze
vrijwilligers gaan vaak ’s middags met
degenen die willen wandelen naar de Sint
Jan of naar de markt en om 15.30 uur wordt
iedereen opgehaald door de taxi”, vertelt
Annemie de Vlam, zorgmedewerker bij Van
Neynsel. “We zijn met een vast team en
zetten ons graag in om de mensen een
fijne dag te bezorgen.” Het doel van de
dagbesteding is het bieden van ondersteuning, het voorkomen van eenzaamheid en
eventueel het ontzien van de mantelzorger.
Een mantelzorger geeft aan: “Mijn man is
slechtziend, slecht ter been, dementerend en
gaat sinds twee jaar naar de dagbesteding
bij Park Antoniegaarde. Hij heeft het heel
goed naar zijn zin, doet mee aan allerlei
activiteiten, ontmoet daar andere mensen en
gaat daarom inmiddels vier dagen per week.

Als hij thuis is kijkt hij toch maar de hele
dag televisie. Voor mij als mantelzorger zijn
die vrije uurtjes heel belangrijk. Even wat
tijd voor mezelf, waarin ik leuke dingen kan
doen. Dat is hard nodig.”
Van Neynsel biedt op meerdere van haar
locaties dagbesteding aan voor zelfstandig
wonende ouderen die in het bezit zijn van
een WMO of WLZ indicatie. Kom gerust eens
kijken! De koffie staat altijd klaar voor u. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
de Klantenservice (073) 822 80 00 of per mail
klantenservice@vanneynsel.nl.

Niet in het bezit van een indicatie,
maar wel interesse in dagbesteding?
Van Neynsel biedt in samenwerking met
Divers op maandag dagbesteding aan
bij Park Zuiderschans. In het gezelschap
van vrijwilligers en andere geïnteresseerden worden er activiteiten uitgevoerd. Er wordt enkel een vergoeding
van 1 3,50 voor de lunch gevraagd. Voor
meer informatie over de dagbesteding
bij Park Zuiderschans kunt u contact
opnemen met Bouchra Aatif Afendi
van Divers (073) 612 44 88 of per mail
b.aatifafendi@divers.nl.

Activiteiten voor iedereen April
Zondag 2 april Markt (verkoop van onder
andere kleding) met muziek, Park Eemwijk,
13.30-16.30 uur

Dinsdag 11 april Bloemschikken,
Park De Grevelingen, 14.00 - 15.30 uur

Zondag 2 april Het koor van de Bossche

Bureau tot Uw DienstDagtocht Rivierenlandschap, Informatie
verkrijgbaar bij de
Klantenservice

opera, Park De Taling, 14.30-16.00 uur

Maandag 3 april Kaart en rummikub
middag, Park Eemwijk, 14.30 uur

Woensdag 12 april

Woensdag 26 april Bingo,
Park De Grevelingen, 14.00 uur

Woensdag 19 april Muziekoptreden

Zaterdag 8 april Orva live: ‘Iets gewoon’
en optreden van Maartje en Henri, Park
Antoniegaarde, 14.30-16.00 uur

Woensdag 19 april Sociëteit Cantates

CONTACT

Like ons op

14.00-16.00 uur

Vrijdag 28 april Sociëteit in het Oranje
Park De Grevelingen, 14.30 uur

Donderdag 6 april Sociëteit met ’t
Schuurke uit Alem, Park De Taling, 14.30 uur

telefoon (073) 822 80 00

Zondag 23 april Lezing Paleis het Loo,
Park Eemwijk, 14.30-16.00 uur

Donderdag 13 april Sociëteit,

Vide, Park Antoniegaarde, 14.00-16.00 uur

klantenservice@vanneynsel.nl

Park De Grevelingen, 10.00-11.00 uur

Maandag 24 april Bingo, Park Eemwijk,

Woensdag 5 april Bloemschikken in de

Eemweg 114
5215 HR ’s-Hertogenbosch

Vrijdag 21 april Kruidenworkshop,

Woensdag 12 april Avondbingo,
Park De Grevelingen, 19.00-21.00 uur
Paasworkshop, Park Eemwijk, 14.15 uur

Klantenservice

Donderdag 20 april Optreden Operette
koor Rosmalen, Park De G
 revelingen,
19.30-21.30 uur

Triple-X, Park De Taling, 14.30-16.00 uur

van Bach met Arie Vuyk, Park Antoniegaarde,
14.30-16.00 uur

Vrijdag 28 april Orva meezingmiddag
Park Antoniegaarde, 14.00-16.00 uur
Voor meer informatie kijk op
www.vanneynsel.nl/activiteiten

Park Antoniegaarde Zuid Willemsvaart 509, 5211 SJ ’s-Hertogenbosch
Park Boswijk Laan van Voorburg 13, 5261 LS Vught
Park De Bogerd Carillonlaan 10, 5261 LT Vught
Park De Grevelingen Grevelingen 66, 5215 ES ’s-Hertogenbosch
Park Eemwijk Eemweg 114, 5215 HR ’s-Hertogenbosch

Behandeling

Beweegprogramma’s
voor ouderen (55+)
Voldoende bewegen draagt bij aan een goede
lichamelijke conditie en houdt u actief, maar
merkt u ook dat dit met het ouder worden
moeizamer en soms pijnlijker wordt?
Van Neynsel biedt daarom (preventieve)
beweegprogramma’s aan voor mensen met
een (chronische) aandoening of klachten
die invloed hebben op het dagelijkse leven.
Het beweegprogramma is erop gericht om
een actieve leefstijl te onderhouden of te
ontwikkelen. Daarbij worden klachten van
een chronische aandoening in kaart gebracht.
Hiermee kan het ontstaan van allerlei
klachten worden voorkomen. Wij bieden
beweegprogramma's voor:
• Artrose
• Diabetes Mellitus type 2
• COPD
• Osteoporose • Claudicatio (Etalagebenen)
Afhankelijk van uw eigen aanvullende
zorgverzekeringspolis worden beweeg
programma’s vergoed. Wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met onze
Klantenservice via (073) 822 80 00 of per
mail klantenservice@vanneynsel.nl.

Park De Taling De Eendenkooi 2, 5223 KG ’s-Hertogenbosch
Park Zuiderschans Sweelinckplein 12, 5216 EH ’s-Hertogenbosch
Residentie Rivièraa Eemweg 10-108, 5215 HR ’s-Hertogenbosch
Kennis- en behandelcentrum Eemweg 114, 5215 HR ’s-Hertogenbosch
Eempoort Revalidatiecentrum Eemweg 114, 5215 HR ’s-Hertogenbosch
Steunpunt De Westhoek van Leeuwenhoekstraat 2, 5223 CZ ’s-Hertogenbosch

(Van Neynsel) of kijk op www.vanneynsel.nl om dagelijks op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten van Van Neynsel en haar locaties

