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Met een goed Matras slaap ik beter
Uniek aanbod voor leden van ViVa Ledenservice

soort montage bedbodem
–  Visuele controle op de algehele 

staat, mogelijke defecten,  
 conditie van de diverse    
 bodemzones

   Gratis inname van uw oude  
matras bij levering

Voor meer informatie 
Bel 088 - 10 20 100, kijk op 
www.medipoint.nl/matrassenactie 
of kom langs in de winkel in:

Alkmaar:  Frederik Hendriklaan 3
Haarlem:  Stephensonstraat 45
Heemskerk:  Maltezerplein 35

Visco Climate matras
  Leverbaar in alle gewenste afmetingen
  Prijs gebaseerd op een matras van 70 x 200 cm
   Drukverlagend traagschuim, zeer goed 

ventilerend
   Regulering van warmte en waterdamp
  Aanbevolen door zorg professionals

Van € 599, - voor € 299, - 

Maak gebruik van deze actie en u krijgt ook:
  GRATIS thuisbezorging
 Gratis bedbodem check tijdens  bezorging van  

 het matras  t.w.v. € 59,99
 Deze check houdt het volgende in:
–  Inventarisatie leeftijd, type, verstelbaarheid en 
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Maaltijdservice 
& wijkrestaurants 
bieden uitkomst 
Uw boodschappen en maaltijden 
laten bezorgen tot in de keuken. 
Dat is wel zo makkelijk! Eén keer 
in de week worden de maaltijden 
en/of de boodschappen aan huis 
bezorgd door vaste vrijwilligers; 
dus altijd een bekend gezicht. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen met ViVa! Ledenservice: 
088 – 995 88 22.

U kunt uiteraard ook gebruik maken 
van onze wijkrestaurants, onderdeel 
van onze woonzorgcentra in Midden-
Kennemerland. Maakt u hier regel-
matig gebruik van dan is een bon-
nenboekje of zelfs een arrangement 
interessant, want dan krijgt u korting. 
Vraag voor meer informatie naar de 
folder als u een van onze restaurants 
bezoekt.

De genoemde aanbieding is geldig van 
20 september t/m 5 november 2016. 
Deze aanbieding is reeds inclusief 
ledenkorting en niet geldig in combi-
natie met andere acties, kortingen of 
waardebonnen.

Service!

In Nederland krijgt 1 op de 5 
mensen dementie. Ondanks dat de 
ziekte bij velen bekend is, voelen 
mensen met dementie en hun naas-
ten zich vaak eenzaam en hebben 
zij behoefte aan meer begrip en 
erkenning. 

Om het ziektebeeld onder de aan-
dacht te brengen en het gesprek 
hierover te openen zullen in de 

dementieweek, van 19 t/m 23 sep-
tember, op diverse plekken in de vijf 
gemeenten Heemskerk, Beverwijk, 
Velsen, Castricum en Uitgeest van 
Midden-Kennemerland gedichten 
over dit thema tentoongesteld wor-
den. Bij het project zijn veertien dich-
ters uit deze regio betrokken. Zij heb-
ben geput uit ervaringen uit eigen 
kring of zijn gekoppeld aan mensen 
met dementie. Deze ervaringen en 

De hele wereld wordt digitaler, 
veel gebeurt via internet. Daarom 
is het goed om te weten dat u, als 
u dat wilt, ook gebruik kunt maken 
van computerhulp.  

Sommige aanbieders komen bij u 
thuis. Anderen bieden computer-
hulp aan op afstand of geven online 
computerlessen. We hebben een 
paar aanbieders voor u uitgezocht.

ontmoetingen hebben zij verwerkt 
in een gedicht. Fotograaf Michel 
Mulder uit Beverwijk heeft samen 
met de deelnemers foto’s gemaakt 
bij alle gedichten. 
Daarnaast organiseren de locaties 
van ViVa! Zorggroep voor mensen 
met dementie en hun naasten allerlei 
activiteiten. Kijk op www.vivazorg-
groep.nl voor het programma van de 
week van dementie. 

Dementieweek 
‘Dichter bij dementie’

ViVa! 
Zorggroep 

en De Marke 
zijn samen

Op 13 juli jl. hebben de raden van toezicht van 
ViVa! Zorggroep en Zorgcentrum De Marke 
in Bergen tijdens een feestelijke bijeenkomst 
ingestemd met de fusie. 

Met deze samenvoeging kunnen de zorgver-
lening en werkgelegenheid in Bergen worden 
voortgezet. Dat is goed voor cliënten en mede-
werkers. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers 
van De Marke waren aanwezig bij dit heuglijke feit. 

Hulp nodig bij computervragen
Student aan Huis: de student komt bij u aan huis om samen uw computer- of 
internetvraagstuk op te lossen. Meer informatie? Bel ViVa! Ledenservice op 
088 – 995 88 22.

Computerservice: via een beveiligde verbinding kijken zij op afstand met u 
mee op uw eigen computer en zijn uw of vragen zo beantwoord en opgelost! 
Meer informatie? Bel ViVa! Ledenservice op 088 – 995 88 22.

Seniorweb: zij bieden online computercursussen, cursussen bij u in de buurt 
en persoonlijke computerhulp. Meer informatie? Bel 030 - 276 99 65 of kijk 
op www.seniorweb.nl.

Bestuurders Viktor Krul en Lucien van Ruth
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Zorgkaart Nederland is een website 
waar cliënten en/of hun naasten 
een waardering kunnen achterlaten 
over de locatie waar ze wonen. 

Mensen die op zoek zijn naar een 
woonzorgcentrum of verpleeghuis, 
kunnen op basis van deze waarde-
ringen beter hun keuze bepalen. De 
zorg wordt daarmee transparanter. 
En wij kunnen naar aanleiding van 
deze waarderingen onze zorgverle-
ning verbeteren.

Op dit moment hebben wij in totaal 
770 waarderingen voor onze loca-
ties, die gemiddeld beoordeeld wor-
den met een 7,2. Afgelopen voorjaar 
zijn er vanuit Zorgkaart Nederland 

Uitbureau 
ViVa! la Vie start 

nieuw seizoen Van 20 tot en met 24 september 
2016 vindt voor de 24ste keer de 
50PlusBeurs plaats in Jaarbeurs 
Utrecht. Met 600 stands boorde-
vol informatie, entertainment en 
aanbiedingen is de 50PlusBeurs 
’s-werelds grootste evenement 
voor actieve 50 plussers. 

Medipoint staat dit jaar voor de 
tweede keer op de beurs en als part-
ner van ViVa! Ledenservice betekent 

Leden profiteren van een hoge korting 
op kaarten voor de 50PlusBeurs

dat een mooie korting voor u. In 
plaats van € 20, - bezoekt u de beurs 
dit jaar voor slechts € 6, -. 
Kom bij de Medipoint stand langs 
voor een gratis gezondheidscheck, 
het maken van een scootmobiel 
proefrit op ons speciale parcours of 
voor een kijkje in het assortiment. 
Alle Medipoint producten kunt u 
tijdens de beurs gratis en vrijblijvend 
uitproberen. Gebruik de kortings-
code: ‘50PLUSBEURSMP’ en bestel 

uw 50PlusBeurs kaarten hier 
www.medipoint.nl/kaart-50-plus-beurs.aspx

interviewteams langs onze locaties 
gegaan om de bewoners naar hun 
waardering te vragen. Het doel hier-
van was om meer waarderingen voor 
ViVa! Zorggroep te verzamelen. 

Mocht u ook graag uw waardering 
over ViVa! Zorggroep willen geven? 
Dan vragen wij u om dat te doen op 
www.zorgkaartnederland.nl Mocht u 
zelf niet beschikken over een compu-
ter, dan kan misschien een familielid 
of een bekende dit voor u doen. Wij 
danken u alvast voor uw moeite!

Hoge
korting

Sinds 2014 bestaat het ViVa! la Vie 
Uitbureau. Het Uitbureau orga-
niseert verenigingen en diverse 
activiteiten zoals optredens en 
uitstapjes voor cliënten. 

In overleg met de centrale cliënten-
raad is besloten om vanaf dit najaar 
de activiteiten die volledig door vrij-
willigers worden begeleid gratis aan 
te bieden (exclusief eventuele kosten 
voor materialen en consumpties). 

De prijzen voor verenigingen zijn 
aangepast, de exacte kosten per 
activiteit kunt u terug vinden in het 
Uitbureauprogramma per locatie. 
Dit is ook te vinden op de website 
www.vivalavie.nl

Kent u 
Zorgkaart 

Nederland?

‘Jaren geleden leek een computer 
of mobiele telefoon een luxe te zijn. 
Nu, is het voor mij een gemis als ik 
niet kan skypen met mijn kleinkin-
deren. Op een computercursus voor 
‘senioren’ heb ik geleerd om met 
mijn kleinkinderen te skypen, e-mai-

Betrouwbaar 
bij ViVa!

len en op internet rond te zoeken.  
Toen ik via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) bij de 
gemeente huishoudelijke hulp ging 
aanvragen, vroeg de mevrouw aan 
het loket ‘Heeft u internet?’ ‘Uuuuh, 
ja’, stamelde ik. Ik kon mijn aanvraag 
namelijk ook online indienen. 

Dat gedaan hebbende kreeg ik een 
kennismakingsgesprek met ViVa! 

ViVa! Zorggroep kent zes kern-
waarden die zij belangrijk vindt: 
persoonlijk, toegankelijk, betrouw-
baar, positief, dynamisch en 
betrokken. Hieronder het verhaal 
van een cliënt over de kernwaarde 
‘Betrouwbaar’. 

Zorggroep, waarin  punten werden 
besproken, als welk dagdeel, de hoe-
veelheid uren én waarin ik onder-
steuning nodig heb. En het was ook 
mogelijk een vaste hulp te krijgen! 
Uitzonderingen daargelaten. ViVa! 
Zorggroep gaat er namelijk vanuit 
dat een vaste hulp de persoonlijke 
situatie goed kent en met correcte 
integriteit bij u in huis mag zijn. Dat is 
wel zo fijn!’ 

De cliëntenraad adviseert en over-
legt regelmatig met het manage-
ment en/of de teamcoach. 

Tijdens deze overleggen, spreken 
zij over allerlei onderwerpen die 
belangrijk zijn voor de cliënten die 
thuiszorg en/of huishoudelijke hulp 
ontvangen, de bewoners in onze 
woonzorg- en verpleegcentra maar 
ook de familieleden en mantelzor-
gers. De cliëntenraad bestaat uit 
betrokken en gedreven vrijwilligers, 
cliënten, bewoners en familieleden. 
Zonder hun inzet kan de cliënten-

De cliëntenraad: samen werken
raad niet bestaan en niet opkomen 
voor uw belangen. U bent onze erva-
ringsdeskundige! In alle huizen van 
ViVa! Zorggroep zijn nieuwe leden 
hard nodig!  Door het uitspreken, 
delen, samen oplossingen zoeken 
en ‘er bovenop zitten’ zorgt de cli-
entenraad dat er aandacht is voor 
bijvoorbeeld: 

  bezetting personeel
  activiteitenaanbod
  medicatie (MIC meldingen)
  eten, drinken en maaltijden
   volgen van landelijke en/of lokale 

plannen en veranderingen

  leefcomfort 
  eigen bijdrage van   

 waskosten, maaltijden  
 en activiteiten 

  inrichting gemeenschap- 
 pelijke ruimten

  bejegening
  privacy 

Oftewel, om uw dagelijks leven zo 
comfortabel mogelijk te laten zijn. 

Meer informatie?
Bel 088 – 996 80 00 en vraag naar 
de cliëntenraad.

Soms loopt het leven anders dan 
was voorzien. In het bijzonder 
wanneer mensen te maken krijgen 
met ziekte, rouw, een ingrijpende 
verandering of het naderend 
levenseinde. 

In zo’n periode is het heel gewoon dat 
er allerlei vragen naar boven komen. 
Vragen over zingeving, regie- en con-
troleverlies, tijdperspectief, verbon-
denheid en isolement, (wan)hoop,  

levensbalans en geloofsovertuiging.
Waar het specifiek om zingeving 
gaat, kunnen de volgende vragen 
een rol spelen: zin van het leven, 
een doodswens, een euthanasie-
vraag, maar ook vragen over de 
verrijking van de rest van het leven. 
Levensvragen hebben een grote 
invloed op het lichamelijk en psy-
chosociaal welzijn van cliënten. Juist 
daarom kunnen binnen de huizen van 
ViVa! Zorggroep cliënten een beroep 

doen op geestelijk verzorgers. Sinds 
kort zijn de geestelijk verzorgers 
van ViVa! aangesloten als gees-
telijk begeleider bij het Centrum 
voor Levensvragen Noord-Holland 
Noord. Daarom kunnen ook cliënten 
van ViVa! die niet in een locatie van 
ViVa! wonen drie maal een gesprek 
met een geestelijk verzorger heb-
ben. Hieraan zijn geen kosten aan 
verbonden. De diensten van het 
centrum zijn voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft. Het enige crite-
rium voor indicatie is de aanwezig-
heid van levensvragen. 

Geestelijke Zorg: 
zingeving en spiritualiteit 

Wilt u in contact komen met een begeleider van het 
Centrum voor Levensvragen in de regio Noord-Holland 
Noord?  Dan kunt u dat direct doen door te bellen op 
06 - 1395 68 23.
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