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!
NLdoet en Week van
Zorg en Welzijn
Van Neynsel zet zich in voor het welzijn
van ouderen. Vandaar dat ze in maart
een van de deelnemende organisaties
is aan NLdoet en de Week van Zorg en
Welzijn.
NLdoet 10 en 11 maart
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart doen
diverse Van Neynsel locaties weer mee met
NLdoet dat het Oranje Fonds dit jaar voor
de 13e keer in het hele land organiseert.
Tijdens die 2 dagen gaan diverse vrijwilligers
aan de slag met een aantal klussen zoals
het s childeren van muren of de tuinen of
woningen lenteklaar maken.
“Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet.
We zijn daar ontzettend blij mee”, aldus Kitty
de Groot, Vrijwilligerscoördinator Park Boswijk.
“Door samen te klussen worden ook volop
verbindingen gelegd. Zo leren families elkaar
beter kennen. Als dank bieden we aan alle
vrijwilligers een hele gezellige lunch aan.”
Saskia Heijboer, Wethouder WMO, zorg,
welzijn, gezondheid en sport komt op 11
maart een kijkje nemen bij Park Boswijk om
de sfeer van die dag te proeven.
Mensen die bij een van de parken van Van
Neynsel in actie willen komen kunnen zich
aanmelden op www.nldoet.nl.

Week van Zorg en Welzijn 13 t/m 18 maart
Tijdens de week van Zorg en Welzijn
organiseren we naast de gebruikelijke
activiteiten ook speciale activiteiten.

Maart 2017

Zaterdag 18 maart
Open Dag voor werkzoekenden
Zaterdag 18 maart houdt Van Neynsel een
open dag voor werkzoekenden. Deze vindt
plaats bij Park de Grevelingen van 10.00 –
16.00 uur. Dus ben je leerling, vrijwilliger,
werkzoekende of vakantiekracht? Kom 18
maart een kijkje nemen. Wij kunnen je op
die dag informeren over jouw mogelijkheden
bij een ouderenzorgorganisatie.

Zaterdag 18 maart
Opening Bewonersexpositie
Zaterdag 18 maart wordt de expositie
met schilderijen van 5 bewoners van Park
Antoniegaarde geopend. De opening is van
14.30 - 16.00 uur bij Park Antoniegaarde. De
werken van Regina Folkers, Corry van Zon,
Louis Doomernik, Bettina de Leeuw, Annie
Rieu zullen nog tot 20 april te zien zijn.

De gezamenlijke huiskamers bij Park Eemwijk zijn
ingericht in de stijl van de jaren ’30, ’50 en ’60-’70

Zaterdag 18 maart
Opening Ontmoetingsruimte
Zaterdag 18 maart is bij Park Eemwijk de
opening van de gezamenlijke huiskamer voor
Dementiezorg. Het is ingericht in de stijl van
drie verschillende tijdperken, de jaren ’30,
’50, ’60-’70. Het doel is het opwekken van
herinneringen door de voorwerpen, geuren,
geluiden en foto’s in de ruimte. Tijdens deze
feestelijke opening komt de band ‘Jerry and
Compagnie’ van 14.30 – 16.30 uur optreden.
Aansluitend is er voor iedereen de mogelijkheid om te genieten van een Indisch diner.

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,
Opgeven hiervoor kan voor 14 maart bij de
receptie van Park Eemwijk (073) 822 87
00 of receptie.oh@vanneynsel.nl tegen een
vergoeding van 3 10,-.

Activiteiten voor iedereen Maart
Woensdag 8 maart Avondbingo,
Park De Grevelingen 19.00-21.00 uur

Dinsdag 14 maart Sociëteit: ‘De seizoenen
van het Heempark Park Boswijk, 14.00 uur

Woensdag 8 maart Film van het
 emintemuzejum De Kikvorschen,
G
Park Antoniegaarde, 14.30-16.00 uur

Dinsdag 14 maart Danspaleis: ouderwets
gezellig dansfeest met muziek van toen,
Park De Grevelingen, 14.00-16.00 uur

Zaterdag 18 maart Indisch eten,
Park Eemwijk, 17.00-17.30 uur

Vrijdag 10 maart NLdoet Klussendag,

Woensdag 15 maart Sociëteit: De heer

Park Eemwijk, 9.30 - 15.00 uur

Driessen film Oman, Park Antoniegaarde,
14.30-16.00 uur

Maandag 20 maart Dansmiddag Matinee
Musicale, Park Eemwijk, 14.30-16.30 uur

Woensdag 15 maart Musical en operettekoor Son en Breugel, Park De Taling,
14.30-16.00 uur

Vrijdag 17 maart Kruidenworkshop,
Vrijdag 10 maart NLdoet Klussendag,
Park Antoniegaarde, 9.00-17.00 uur

Vrijdag 10 maart NLdoet, Park De Taling,
14.00 uur

Vrijdag 10 maart NLdoet Klussendag,
Park Boswijk, 10.00-14.30 uur

CONTACT

Klantenservice
Eemweg 114
5215 HR ’s-Hertogenbosch
klantenservice@vanneynsel.nl

telefoon (073) 822 80 00

Like ons op

Zaterdag 18 maart Feestelijke opening
Ontmoetingsruimte, Park Eemwijk,
14.30-17.00 uur

Dinsdag 21 maart Zing mee met Orkest
Levenslust, Park Boswijk, 14.30 uur
Donderdag 23 maart Maaslands Senioren
Orkest, Park De Grevelingen, 14.15-16.45

Park De Grevelingen, 10.00-11.00 uur

Zaterdag 18 maart Feestelijke opening
expositie bewoners, Park Antoniegaarde,
14.30-16.00 uur
Zaterdag 18 maart Open dag voor
werkzoekenden, Park De Grevelingen,
10.00-16.00 uur

Vrijdag 24 maart Sociëteit: Natuurlezing
‘Lentekriebels’, Park De Grevelingen, 14.30 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

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.

Behandeling
Valpreventiecursus
‘Zicht op evenwicht’
start 9 maart en 4 april
Bent u ook wel eens bezorgd om te vallen?
Van Neynsel start met de erkende Valpreventie
cursus ‘Zicht op evenwicht’, voor wie
onbezorgd actief wil zijn. Deze cursus helpt
ouderen (65+) om valangst te verminderen.
Onze fysiotherapeuten geven deze cursus
samen met onze ergotherapeuten en diëtisten.
Fysiotherapeute Melissa van der Schoot:
‘Waarom ingewikkeld doen als het makkelijk
kan. Laat vallen uw leven niet beheersen. Wij
helpen ouderen graag bij een goed leven,
zonder (val)angst.’
Het is een groepscursus die bestaat uit acht
wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De
cursus start op twee locaties: Park De Grevelingen op donderdagmiddag 9 maart van 13.30
tot 15.30 en Gezondheidscentrum Noord op
dinsdagmiddag 4 april van 14.00 tot 16.00.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met de
Klantenservice door te mailen naar
klantenservice@vanneynsel.nl of
telefonisch (073) 822 80 00.

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

