Aanvullende diensten
Goed geregeld met ViVa! Zorggroep

U bent van
harte welkom . . .
. . . in onze
restaurants
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ViVa! Aanvullende diensten

Of u nu woont in een woonzorgcentrum of thuis in uw
eigen wijk, ViVa! Zorggroep heeft particuliere aanvullende diensten om al uw wensen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg te helpen realiseren. In deze
brochure vindt u een groot deel van ons aanbod.
Horeca
U bent dagelijks van harte welkom in het restaurant, waar u heerlijke
maaltijden krijgt en waar diverse activiteiten plaatsvinden. U kunt
gewoon een keer mee eten en direct afrekenen, of met korting een
maandarrangement of bonnenboekje afnemen.
Koffie en thee
Koffie en thee zijn verkrijgbaar in het restaurant. Direct af te rekenen
of met een consumptiekaart. Liever niet steeds uw portemonnee meenemen en de gehele maand koffie en thee drinken tegen een vast
bedrag? Dan is een arrangement iets voor u.
Boodschappen
Veel van onze locaties hebben een winkel waar u terecht kunt voor
wat kleine dagelijkse boodschappen. Daarnaast hebben wij de service ViVa! Maaltijden & Boodschappen. Wij leveren via deze dienst uw
bestelde kant-en-klaar maaltijden en uw boodschappen.
Huishoudelijke hulp
Het schoonhouden van uw woning kan te zwaar worden als u ouder
wordt. ViVa! Zorggroep regelt daarom graag huishoudelijke hulp voor u.
Personenalarmering
In de meeste woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep is personenalarmering ingebouwd. Zo kunt u in geval van nood, dag en nacht, zeven
dagen per week, professionele hulp inroepen. Voor het gebruik hiervan
sluit u een abonnement af. Ook als u niet in een woonzorgcentrum
woont, kunt u gebruikmaken van deze dienst.
Logeren
ViVa! Zorggroep biedt u de mogelijkheid om voor langere of korte tijd
te logeren. U krijgt uw eigen kamer en kunt gebruikmaken van alle faciliteiten op de locatie, zoals bijvoorbeeld het restaurant.
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Dagactiviteiten
Wij verzorgen diverse vormen van dagactiviteiten. Allen bieden zij
structuur en ondersteunen u om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Er zijn groepen met een recreatief en met een therapeutisch karakter. En altijd bij u in de buurt. Wij stemmen zorgvuldig met u
af wat het beste bij u past.
Persoonlijke begeleiding
Hulp bij de administratie of zaken waar u zelf niet meer zo goed uitkomt? Of wilt u begeleiding bij een uitstapje of een bezoek aan de
dokter? Vraag ViVa! Zorggroep!
Wassen
Uw kleding kan voor u worden gewassen, wanneer u dat prettig vindt.
U levert uw was één keer per week in en ontvangt uw was schoon, fris
en mooi opgevouwen weer terug.
Linnen
Het is mogelijk om linnen bij ons te huren. Op deze manier heeft u er
geen omkijken meer naar.
Persoonlijke verzorging, Verpleging
Heeft u verpleging of verzorging nodig? Ook als u geen indicatie heeft
staan wij overdag, ’s avonds en in het weekend voor u klaar.
Gespecialiseerde zorg
Onze jarenlange ervaring met gespecialiseerde zorg biedt u veel
mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan de psycholoog, de fysiotherapeut of de logopedist. U kunt van deze zorg gebruikmaken in uw
eigen huis of in één van de ViVa! locaties in de buurt.
Uitbureau
Bewegen en sociale bezigheden zijn gezond. Niet alleen om fit te blijven, maar ook om uw geest gezond te houden. Elk woonzorgcentrum
van ViVa! heeft zijn eigen activiteitenprogramma, niet alleen voor de
mensen die bij ons wonen, maar ook voor iedereen daarbuiten die
mee wil doen. Voor informatie kunt u terecht bij het Uitbureau op de
locaties of kijk op www.vivalavie.nl.
Meer informatie?
Bel 088 – 995 80 00 of kijk op www.vivazorggroep.nl.
Wij helpen u graag verder!
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ViVa! Zorggroep
regelt hulp voor u!
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Uiteindelijk gaat
het erom . . .
. . . dat ù zich
goed voelt
hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
correspondentieadres

088 – 995 80 00 (lokaal tarief)
info@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl

Kwaliteit van leven

V 003 (0316)

Postbus 95
1960 AB Heemskerk

