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ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Om prettig thuis te kunnen blijven wonen is het fijn 
als u wat ondersteuning krijgt of dingen uit handen 
kunt geven. Dat kan bij ViVa! Ledenservice!

Om prettig thuis te kunnen blijven wonen is het fijn als u wat 
ondersteuning krijgt of dingen uit handen kunt geven. Dat kan 
bij ViVa! Ledenservice!

Voorletter(s): Achternaam:           m/v*

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telnr.:  Mobiel: 06-

Geb.datum: E-mail:   

     ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen

Partner (op hetzelfde adres):

Voorletter(s):  Achternaam:    

Geboortedatum:    m/v* 

* s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Ik word lid van ViVa! Ledenservice en betaal t/m december 2021 € 18,-

Ik kies als cadeau* :

	 	 hoofdkussen         kersenpitkussen

Actiecode.: CHK2021 (hoofdkussen) en  
CKP2021 (kersenpitkussen).

*Als het gekozen cadeau van uw keuze niet meer  
op voorraad is, ontvangt u het alternatieve cadeau. 

Doorlopende machtiging SEPA incasso.  
Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestem-
ming aan ViVa! Zorggroep/ Ledenservice om tot wederop-
zegging één keer per jaar het lidmaatschapsgeld van mijn 
IBANrekening af te schrijven.

IBANnummer:

Plaats:          Datum: 

Handtekening:

Word lid en kies uw cadeau!
Onze diensten worden veelal aan huis geleverd door 
professionele en betrouwbare leveranciers. Voorbeelden 
zijn: de kapper, pedicure, klussendienst, belastinghulp of 
personenalarmering. 

Bovendien kunnen leden altijd gratis eenvoudige 
loophulpmiddelen, zoals krukken of een rollator lenen.

Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 1940 WB  Beverwijk

Kies uw
cadeau!

Word nu lid voor € 22,75 per jaar en kies uw welkomstcadeau! Het lidmaatschap geldt voor het hele huishouden. 

JWagensveld
Doorhalen
Als u nu lid wordt, kunt u kiezen uit twee welkomstcadeaus: een luxe hoofdkussen met een 100% katoenen tijk of een kersenpitkussen Sissel Cherry, een natuurlijke warmtebron die verlichting geeft bij klachten.

JWagensveld
Doorhalen
18,-



Nieuwsbrief
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ACTUELE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN VAN VIVA! ZORGGROEP
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

 

Ik hoop dat het met de aankomende feestdagen een 
stuk zal verbeteren, zodat in ieder geval een ‘warm’ 
contact tot stand kan komen tussen bewoners, mede-
werkers en familie.

We hebben als centrale cliëntenraad de afgelopen 
periode met u meebeleefd, in slechte en betere tijden. 
We hebben van nabij de eenzaamheid geproefd van 
onze bewoners, de tomeloze inzet gezien van medewer-
kers en de frustratie van familieleden die soms hooguit 
een blik konden werpen door de ramen. Hopelijk zal de 
wetenschap in staat zijn om snel een einde te maken aan 

de Covidgolf zodat we allen 
wederom onbevangen en 
onbevreesd de toekomst 
tegemoet kunnen zien. 

Hartewens! 
Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, is het nog geen kerstmis! We zitten in de 
tweede golf met bijbehorende maatregelen, die er overigens nog steeds behoorlijk 
inhakken. Zeker in onze verzorgingshuizen! 

Dagbesteding die bij u past
In deze tijd merken we extra hoe onze Dagbesteding 
wordt gewaardeerd. De reuring van een groep gelijk-
gestemden, de intensieve verzorging, de gezelligheid 
en de ontlasting voor mantelzorgers – het is zó belang-
rijk voor het welzijn van mensen. 

Uit onderzoek van adviesbureau Goed geschud blijkt dat de 
behoefte aan persoonsgerichte dagbesteding alleen maar 
groter zal worden. Hier willen wij als ViVa! graag invulling 
aan geven. Het is onze ambitie dat mensen hun leven zoveel 
mogelijk kunnen voortzetten, hun hobby’s en passies zo lang 
mogelijk beoefenen. Samen met de mantelzorger. Lekker bui-
ten werken, klussen in een werkplaats, een creatieve workshop 
of samen een spel doen. Wij bieden de mogelijkheden en de 
cliënt bepaalt.

De komende periode gaan we hard aan de slag om ons aan-
bod te verbeteren, zodat elke cliënt haar eigen Dagbesteding 
kan vormgeven en we voor iedereen een fijne plek kunnen 
creëren. We horen graag van u waar u behoefte aan heeft. 

 

Op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen  
08.30 uur en 17.00 uur.

Dagbesteding Sint Agnes Heemskerk

Mag ik u, ondanks de onvermijdelijke beperkende 
maatregelen, namens de centrale cliëntenraad fijne 
feestdagen wensen en een gezond 2021.

Leo van der Kolk
Secretaris Centrale Cliënten Raad

Met vragen over de mogelijkheden van Dagbesteding 
en/of zorg aan huis belt u Zorgbemiddeling: 088 – 995 86 42.  

JWagensveld
Notitie
sptie???



Stuur uw oplossing naar de redactie van de Nieuwsbrief 
voor Cliënten. De eerste 10 inzenders met het juiste 
antwoord ontvangen een leuke attentie.

Kerstpuzzel

Sudoku
Vul de cijfers 1 t/m 9 in. Elk cijfer mag maar één keer in elke 
rij, elke kolom en elke zone ingevuld worden. Vervang de 
gevonden cijfers door de opgegeven letters en zet deze op 
de oplossingsbalk in het hokje met hetzelfde cijfer, zo vindt u 
de oplossing. Veel puzzelplezier.

1=S   2=K   3=O   4=L   5=E   6=A   7=SN 8=T   9=R

Campagne 
Ook Later Lekker Wonen 
Velen hebben hun huis de afgelopen maanden goed leren 
kennen. Hoe beviel het om zoveel thuis te zijn? Past het huis 
nog? En, hoe is dat over tien of twintig jaar? 

Nu nadenken over wonen later is helemaal niet gek. Sterker 
nog, dat is slim! Dat is de boodschap van de campagne 
‘Ook later lekker wonen’. Afzender van de campagne 
zijn de gemeenten en woningcorporaties in de regio 
Zuid-Kennemerland/IJmond. 

Achtergrond
Bijna 50% van de inwoners van IJmond en Zuid-
Kennemerland is 55 jaar of ouder. Het is Rijksbeleid dat 
ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Met 
het ouder worden veranderen de woonwensen en woonmo-
gelijkheden. Die veranderingen kunnen, ook nu al, leiden tot 
een aanpassing aan de woning (drempels weg, ruimere ver-
trekken, hoger toilet, deurbel met camera) of het verhuizen 
naar een meer passende woning (kleiner en/of gelijkvloers, 
wellicht in een woonvorm). 

Doel van de campagne
Doel van de campagne is vooral het vergroten van de 
bewustwording rond het thema zelfstandig wonen van toe-
komstige ouderen. Dit moet ertoe leiden dat de doelgroep 
in staat is de eigen woonsituatie te analyseren en wensen 
voor de toekomst te formuleren. Vervolgens kunnen mensen 
zelf actie ondernemen. Voor alles geldt dat het belangrijk is 
om tijdig na te denken over wonen voor later.

Op https://ooklaterlekkerwonen.nu vindt u meer  
informatie over deze campagne.

 

 

Het is altijd fijn als iemand weet hoe het met je gaat. Mocht er wat zijn, dan sta je er niet alleen voor. 
Vooral voor alleenwonenden is die vinger aan de pols niet altijd vanzelfsprekend.

Humanitas Telefooncirkel: elke dag even contact

De telefooncirkel lost dat probleem 
op een eenvoudige manier op. Het 
dagelijks belrondje gaat langs acht 
tot tien alleenwonende mensen. 

Een vrijwilliger van Humanitas is het 
begin- en eindpunt van de keten en 
belt de eerste deelnemer. Die belt 
de volgende op de lijst en zo verder. 

Bij geen gehoor kan de vrijwilliger 
actie ondernemen. Bijvoorbeeld 
door de familie of huisarts in te 
schakelen. 

Contact
Coördinator Theo de Vries , 
ijmond@humanitas.nl, 
telefoonnummer: 0615460645 

JWagensveld
Notitie
nieuwe regel
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Is dit wat voor u?
Een mooi kerststuk of een kerstboom (60 cm op een houten kruis) 
t.w.v. € 30,- voor € 24,95, GRATIS thuisbezorgd voor leden. 

Niet leden betalen € 2,50 bezorgkosten. Ook op te halen in de winkel in 
Beverwijk, Koningstraat 21, 1941 BA Beverwijk (op vertoon v/d ledenpas). 

Door het inzetten van de Medido, een medicijndispen-
ser, hebben ouderen de regie over hun leven en heeft de 
zorgverlening meer tijd voor het ondersteunen van andere 
mensen in zorg. 

Mijnheer Bijsterbosch (81) is de eerste cliënt van ViVa! 
Zorggroep die een Medido in huis heeft. Mijnheer woont 
zelfstandig en krijgt nu nog een keer per dag wijkzorg op 
bezoek. Voor de controle van zijn stoma. Voor zijn medicijn-
verstrekking hoeft de zorg niet meer langs te komen. 

Dat vindt mijnheer wel jammer, want hij houdt van gezellig-
heid. ‘Het is voor jullie gemak, ik houd er wel van als deze 
aardige mensen bij me langs komen,’ zegt hij met een knip-
oog. Sandy van Bergem, wijkverpleegkundige: ‘Inmiddels 
is mijnheer Bijsterbosch gewend aan de Medido. De tijden 
kloppen nu wanneer de medicijnen ingenomen moeten 
worden en het geluid is goed afgesteld. Cliënten moeten 
even wennen, want het is best spannend om de medicijn-
verstrekking aan de techniek over te laten.’ 

Mijnheer Bijsterbosch: ‘Vroeger repareerde ik locomo-
tieven, en dan ging het ook weleens niet goed. Daar leer 
je van. Zo is het ook in het begin met de Medido gegaan. 
Maar ik ben tevreden. Ik kon mijn medicijnen wel eens ver-
geten, maar dat gebeurt niet meer. Het apparaat gaat  
‘s morgens en ’s avonds af, soms lig ik nog lekker te knorren 
en dan is het al tijd voor mijn pilletje.’ 

Sandy: ‘Ja, mijnheer is enthousiast en pakt het goed op. 
Mijnheer Bijsterbosch is tevreden met de medicijndispenser 

en tevreden met de verzorging van ViVa!. ‘Als het me niet 
bevalt, dan zou ik het wel zeggen, hoor. En als de mede-
werkers me niet bevallen dan zeg ik dat ‘ik liever de hakken 
dan de tenen zie.’

De Medido geeft zekerheid
Er komen steeds meer ouderen die zorg nodig 
hebben en ook langer zelfstandig willen blijven. Als 
wij deze zorg graag leveren, dan zullen we meer 
technologische toepassingen in de zorg moeten 
aanwenden. 

Kent u de Duinroos?

Medido 
De Medido helpt cliënten herinneren hun 
medicijnen in te nemen. Op recept van de 
huisarts zorgt de apotheker voor de baxterrol 
met de benodigde medicatie. De thuiszorg plaatst 
de ontvangen medicatie in de Medido. Op het 
moment dat de medicatie gebruikt moet worden, 
krijgt de cliënt op het juiste tijdstip een signaal van 
de Medido. Als de cliënt niet reageert op dit signaal, 
neemt de thuiszorg contact met de cliënt op.

De bloemen- en plantenwinkel Duinroos is sinds kort 
prachtig verbouwd en nu helemaal in kerstsfeer. Zij 
bieden via de Ledenservice een kerstactie aan. 

'Ik kon mijn medicijnen wel eens vergeten, 
maar dat gebeurt niet meer.' 

JWagensveld
Doorhalen
9

JWagensveld
Doorhalen
29,95

JWagensveld
Notitie
24,95 laten staan!!!

JWagensveld
Notitie
U kunt uw kerstboompje of kerststuk bestellen via duinroos@duinroos.nl.

JWagensveld
Notitie
U kunt met pin of contant betalen. 




