
Colofon
Hebt u een idee of suggestie 
laat het ons weten. Alle reacties 
zijn welkom en kunnen gebruikt 
worden om het volgende nummer 
verder te verbeteren. Stuur een 
e-mail of brief naar de redactie.
De volgende Nieuwsbrief 
 verschijnt in maart 2018.
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Voorkom 
vallen 
Wat kunt u zelf doen? 
Vallen bij oudere mensen is een ern-
stig en veel voorkomend probleem. 
Bij de meeste valpartijen is sprake 
van een zeer hoge leeftijd. Sommige 
ouderen belanden na een valpartij 
zelfs op de spoedeisende hulp en/of 
worden opgenomen in het ziekenhuis 
of verpleeghuis. 

Bij veel mensen ontstaat de angst om 
opnieuw te vallen en dit leidt tot onze-
kerheid bij gewone, dagelijkse bezig-
heden. Sommigen gaan daarom 
minder het huis uit en raken sociaal 
geïsoleerd. Om ouderen weerbaar-
der te maken voor ongelukjes met 
grote gevolgen is er de laatste tijd in 
toenemende mate speciale aandacht 
voor de gevaren ervan. 

Oorzaken van vallen
•  Te weinig beweging: ons lichaam 

verandert met het ouder worden; 
we worden trager en strammer. 
Door weinig te bewegen vermin-
deren soepelheid en spierkracht. 
Door lichamelijk actief te blijven 
worden reflexen, spierkracht en 
coördinatie onderhouden en ver-
mindert het risico op vallen.

•  Een te lage bloeddruk bij opstaan 
en bukken: sommige mensen 
worden duizelig of draaierig wan-
neer ze snel opstaan uit bed of van 
de stoel of wanneer zij bukken. 
Wanneer u veel of snel last heeft van 
duizeligheid, laat dan uw bloed-
druk controleren bij de huisarts.

•  Opletten met sommige genees-
middelen, zoals slaap- en kalme-
ringsmiddelen, sommige pijnme-
dicatie en middelen voor hart- en 
vaatziekten.

•  Laat uw gezichtsvermogen met 
enige regelmaat controleren.

•  Veiligheid in en om het huis: loop de 
woning eens door en let op loslig-
gende kleedjes, te hoge drempels, 

losliggende snoeren en meubel-
stukken die in de looproute staan.

•  Veilig schoeisel heeft een goed 
profiel op de zool, een lage hak en 
sluit goed aan net onder de enkel 
met een voorgevormd voetbed. 
Loop nooit op sokken, maar trek 
altijd schoenen of pantoffels aan. 

Tips 
•  Zet één of meerdere telefoontoe-

stellen op centrale plekken in uw 
woning en plaats deze niet al te 
hoog, zodat u kunt alarmeren als u 
zelf niet meer overeind kan komen. 

•  Neem een alarmsysteem dat u op 
uw lichaam draagt. 

TIPS!



Wist-u-dat?
En waar kunt u uw familie, vrienden en 
buren mee versteld doen staan tijdens 

het kerstdiner? Lees de volgende weetjes 
over kerst en ViVa! Zorggroep.
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ViVa! Zorggroep verkoopt 1300 
maaltijden per dag
Het gaat hierbij om de gekoelde 
maaltijden, diepvriesmaaltijden en 
ook de maaltijden in het personeels-
restaurant tellen mee. Met de kerst 
zijn de maaltijden extra lekker en luxe 
om je nog meer in de kerststemming 
te brengen. 

De eerste versierde kerstboom 
dateert uit 1510
De eerste versierde kerstboom 
dateert uit 1510 en wel uit het 
plaatsje Riga in Letland. De eerste 
geschiedschrijving over een kerst-
boom dateert terug naar 1531.

ViVa! Zorggroep consumeert 
4154 kilogram koffie per jaar
Eén kilo koffie levert 150 kopjes kof-
fie. Bij ViVa! Zorggroep worden dus 
623 000 kopjes koffie gedronken. Dat 
is een fors aantal. En voor iedereen 
die een dienst van ViVa! Zorggroep 
afneemt is de koffie gratis. Lekker, 
een bakkie!

Jingle Bells is helemaal geen 
kerstliedje
Ieder jaar hoor je deze gouwe ouwe 
meerdere keren door de speakers en 
iedereen kent wel een stukje tekst. 
Maar Jingle Bells is eigenlijk geschre-
ven voor Thanksgiving en helemaal 
niet voor kerst.

Het verschil tussen kerst- en 
paasbrood
Op de eerste hoort poedersuiker, op 
de ander niet. 

De kans dat er een witte kerst 
komt, is volgens het KNMI zeven 
procent
Dus toen  we in 2009 een dik pak 
sneeuw hadden liggen was dat al 28 
jaar niet gebeurd. Extra bijzonder 
dus dat het in 2010 weer raak was.

Kerstweetjes

In de maand december denken we aan Sinterklaas, Kerstmis, 
lichtjes, markten, een tijd voor bezinning en nog veel meer. In 
de locaties van ViVa! Zorggroep worden er weer allerlei sfeer-
volle activiteiten georganiseerd. Te veel om in deze nieuwsbrief 
te vermelden. Een smakelijke activiteit willen we u echter niet 
onthouden. In alle locaties van ViVa! Zorggroep kan genoten 
worden van een heerlijk kerstmenu. Dit 5-gangenmenu kost 
e32,25 p.p. 

Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is beperkt. 
Bel naar het algemene nummer voor de locatie bij u in de buurt 
088 – 995  80 00. 

In de maand 
december 

KERSTMENU 
Kerstamuse van wildpaté met 

granaatappel en bieslook 
✽ ✽ ✽

 Gerookte zalm op toast met venkelmousse 
en mierikswortelsaus

✽ ✽ ✽

Kruidenbouillon met milde kerrieroom 
en een kaasvlinder

✽ ✽ ✽
Zachte kalfssucade met Madeirasaus en een garnituur van gebakken champignons, rode ui en peterselie 

✽ ✽ ✽

Panna cotta met perzikcoulisse en 
gekarameliseerde amandel



Ontmoeting en 
dagbesteding

Misschien wilt u dat wel, maar lukt het 
niet door een beperking of ziekte. 
Dagbesteding kan een goede keuze 
zijn. Voor uzelf en mogelijk ook ter 
ontlasting van uw mantelzorger(s). 
Dagbesteding kan ook een tijdelijke 
oplossing zijn, voor als u bijvoor-
beeld op een wachtlijst staat voor 
een plaats in een verpleeghuis.

Ontmoeting en dagbesteding bij 
ViVa! Zorggroep is er op diverse 
locaties in Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum, Bergen en Heiloo. Omdat 

het vaak in of bij een woonzorgcen-
tra zit, kunt u eventueel ook een 
hapje eten in het huis, of een optre-
den bijwonen. Er kan een beroep 
gedaan worden op de expertise van 
fysiotherapie, ergotherapie, logo-
pedie, psycholoog, de mantelzorg-
consulent of pedicure. 
Wilt u rustig een kop koffie drinken 
of juist actief bezig zijn? Alles mag 
en kan, welke ontmoeting en dag-
besteding u ook bezoekt. U kiest 
zelf. En wij zijn er voor u en voor uw 
familie en vrienden. En om elkaar te 
ontmoeten. 

Hoe regelt u dagbesteding?
Bij het regelen van dagbesteding, 
bedenkt u wat u wilt en nodig hebt. 
Dit bespreekt u met uw huisarts of de 
gemeente (WMO). Zij helpen u bij uw 
aanvraag of indicatie. Ook zonder 

Voor u ook dit jaar weer een kerst-
puzzel. Ook dit jaar ontvangen de 
eerste tien puzzelaars die het juiste 
antwoord naar de redactie sturen 
een leuke attentie.

Puzzel: 
doet u 
weer mee?

G A D T S R E K W E N S

N N K B K N E H C S E G

I E M L O R T S R E K E

T S R O S W N S F E E R

H R A T O E L E R A P S

C A B R L B E S T A L A

I A K E R S T R O O S D

L K G S T E R S K E I P

R N S O N T N P R A K O

E K L G S R E D R E H R

V G E B O O R T E E K T

T L E H C A K T U O H S

© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters

die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier

arren

bowl

engelen

feest

geboorte

geschenk

herders

houtkachel

kaarsen

kerstbal

kerstboom

kerstdag

kerstengel

kerstrol

kerstroos

piek

sfeer

spar

stal

ster

stol

stropdas

verlichting

wens

Puzzel & win!

een indicatie kunt u deelnemen aan 
de dagbesteding. U betaalt dan zelf 
uw deelname. Heeft u een PGB? Ook 
dan is deelname mogelijk. En wan-
neer dat nodig is, krijgt u vervoer van 
en naar de dagbesteding vergoed. 
Wij zorgen meestal dat het vervoer 
voor u geregeld wordt. 

Uw dag gezellig doorbrengen met andere mensen. Zinvol bezig zijn, of 
een praatje maken; sociale contacten opbouwen en onderhouden zijn 
belangrijk. Net als structuur aanbrengen in de dag. En zo lang en goed 
mogelijk thuis blijven wonen. 

Informeer bij onze afdeling Zorgbemiddeling over de ver- 
schillende locaties en laat u doorverbinden met de locatie bij
u in de buurt. Natuurlijk kunt u ook direct een afspraak maken om 
een dagdeel mee te lopen. Tel: 088 – 995 86 40

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven
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Dagbesteding bij u in de buurt
ViVa! Zorggroep heeft diverse locaties waar dagbesteding gegeven 
wordt. Dit betekent dat u meestal een dagbesteding bij u in de buurt kunt 
vinden. Informeer bij onze afdeling Zorgbemiddeling 088 – 995 86 40 
over de verschillende locaties en laat u doorverbinden met de locatie bij 
u in de buurt. Natuurlijk kunt u ook direct een afspraak maken met één 
van de dagbestedingen om een dagdeel mee te lopen. 

 Beverwijk
  Dagbesteding Lommerlust

 Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 10.00 – 16.00 uur

 T 088 – 995 71 31

 Bergen
  Dagelijks activiteiten  
programma op maat De Marke

 Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.30 – 16.00 uur 
T 072 – 589 59 44 toets 0

 Castricum
  Dagbesteding De Boogaert

 Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 10.00 – 16.00 uur

 T 088 – 995 75 71

 Heiloo
  Dagbesteding De Loet

 Openingstijden: maandag,  
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 – 16.00 uur

 T 088 – 995 77 25

 Heemskerk
  Dagbesteding Samenhof 

 Openingstijden: maandag t/m 
woensdag en vrijdag van  
10.00 – 16.00 uur

 T 088 – 995 72 00

  Dagbesteding Waterrijck
 Openingstijden: maandag,  

woensdag t/m vrijdag van  
10.00 – 16.00 uur

 T 088 – 995 78 74

  Dagbehandeling Meerstate 
 Openingstijden: maandag t/m 

vrijdag van 10.00 – 15.30 uur
 T 088 – 995 74 71

 Uitgeest
  Dagbesteding De Slimp

 Openingstijden: maandag t/m 
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

 T 0251 – 314 463

Dagbesteding 
voor ouderenCorrespondentieadres

ViVa! Zorggroep 
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

T 088 – 995 80 00
E info@vivazorggroep.nl
I  www.vivazorggroep.nl D
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Over We(l)doen

De Cliëntenraad bijna compleet

We(l)doen biedt advies en begelei-
ding op maat, met oog voor kwets-
bare mensen of groepen die niet zo 
vanzelfsprekend in het zicht zijn. Het 
team van We(l)doen bestaat uit man-
telzorgconsulenten, sociaal werkers 
en vrijwilligerscoördinatoren, en uit 
vrijwilligers voor ondersteunende 
taken. 

Bij de CCR was een vacature ontstaan voor een raadslid 
vanuit de Thuiszorg. Wij zijn zeer verheugd te constate-
ren dat er meer dan 10 reacties op de vacature waren! 
Binnenkort worden enkele cliënten benaderd om nader 
kennis te maken. Hierbij richten wij ons specifiek op  
cliënten die langdurig thuiszorg ontvangen. Hopelijk is 
de zetel voor de Thuiszorg begin 2018 weer ingevuld. 
Uiteraard krijgen alle leden die gereageerd hebben 
medio december bericht! 

Voor nadere info: Leo van der Kolk secretaris CCR 
(kolcor@casema.nl)

We(l)doen is een samenwer-
kingsverband van MaatjeZ / ViVa! 

Zorggroep, MEE & De Wering, 
Socius, Stichting Welschap Welzijn 

en Stichting Welzijn Beverwijk. 
We(l)doen is het aanspreekpunt 
voor mantelzorgers en vrijwilli-

gers. Het werkgebied is Beverwijk  
en Heemskerk. 

De website, www.weldoenijmond.nl, staat vol met 
informatie over mantelzorg en vrijwillige inzet. 
Bezoekers kunnen op het kennisplein elkaar vra-
gen stellen op het forum, het aanbod cursussen 
bekijken en zich inschrijven voor een vrijwilligers-
vacature. De website wordt later nog uitgebreid 
met blogs en vlogs. 

Het telefoonnummer is (0251) 300 333, 
e-mail: info@weldoenijmond.nl en 
www.weldoenijmond.nl

De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt  
de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van   
ViVa! Zorggroep. Deze raad houdt zich, in tegenstel-
ling tot de lokale raden, bezig met het adviseren van 
de directie als het gaat om maatregelen die heel  
ViVa! Zorggroep betreffen. 

cialiseerde hulp. Als mensen bijvoor-
beeld vragen hebben bij het invullen 
van formulieren, beter voor zichzelf 
willen opkomen of zich zorgen maken 
over iemand in de buurt, kunnen 
ze contact met ons opnemen. Ook 
voor mantelzorgers bij wie de zorg te 
zwaar wordt kunnen we samen kijken 
hoe zij het best ondersteund kunnen 
worden om de taak vol te houden. 
Meer weten over het sociaal team bij 
u in de buurt? 

Kijk op de website van uw 
gemeente of bel naar ViVa! 
Zorggroep 088 – 995 80 00.

Sociaal team en de wijkverpleegkundige

Willy van Eerden is wijkverpleegkun-
dige van ViVa! Zorggroep en werk-
zaam binnen een van de sociale wijk-
teams: ‘Mensen uit de wijk kunnen 
bij het team terecht als zij een vraag 
hebben waar ze zelf niet uitkomen of 
niet weten waar ze terecht kunnen. 
Samen zoeken we een oplossing of 
antwoord op de vraag, eventueel 
met hulp van familie, vrienden, buren 
en vrijwilligers. En lukt dat niet, dan 
kunnen we altijd op zoek naar gespe-

Willy van 
Eerden,
wijkverpleeg-
kundige

In de meeste gemeenten in het werkgebied van ViVa! Zorggroep zijn 
sociale teams werkzaam die aanspreekpunt zijn voor burgers die er zelf 
niet uitkomen of niet weten waar zij terecht kunnen. De sociale teams 
zijn het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Een 
sociaal wijkteam is samengesteld uit diverse organisaties.


