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dagen, zoals bijvoorbeeld kerstbal-
len in de oren, een kerstslinger in 
het haar of een kerstmuts op. En zo  
komen we net even anders binnen 
dan we normaal gesproken doen. 
Dat maakt dat de cliënt de feest-
dagensfeer ook tijdens onze zorg 
kan ervaren.

Dora van Wijngaarden
Wijkverpleegkundige
Castricum, wijk Geesterhage

De feestdagen in zicht
De feestdagen komen er weer aan. 
Voor veel mensen een tijd van 
gezelligheid, lichtjes, familiebezoek 
en samen eten. Maar voor lang niet 
alle cliënten is dit vanzelfsprekend. 

Velen kunnen de drukte van de feest-
dagen niet (meer) aan, of slechts 
kort, en brengen de feestdagen 
grotendeels alleen door. Overigens 
vindt niet iedereen dit erg. Daarom 
willen de zorgmedewerkers deze 
dagen voor de cliënt graag net 
iets anders maken dan alle andere 
dagen. De zorg wijkt echter niet af  
van de zorg die wij normaal gespro-
ken geven. Maar alle medewerkers 
doen wel iets ‘kerstigs’ op deze 

ViVa! verandert, misschien heeft 
u dat al gemerkt. We willen dat de 
cliënt een prettig leven leidt waarbij 
de cliënt zelf de regie heeft en zijn/
haar wensen centraal staan. 

Daarom hebben de medewerkers 
naast zorg meer aandacht voor uw 
welzijn en bieden we allerlei diensten 
aan, ook woon- en welzijnsdiensten. 
Dit doen we met kleinschalige zelf-
sturende teams dicht in de buurt van 
de cliënt. Het maakt niet uit of u in een 
woonzorgcentrum, een verpleeghuis 
of zelfstandig in de wijk woont. Door 
de zelfsturing van de teams verdwij-
nen de teammanagers en de wijkma-
nagers. Daarvoor in de plaats komen 
nu teamcoaches. Als u meer wilt  
weten over deze verandering kunt u 
terecht bij uw contactverzorgende. 

De veranderingen bij ViVa! Zorggroep

Prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Nieuwe leden 
profiteren
Als u nu lid wordt van ViVa! Leden-
service ontvangt u een luxe hoofd-
kussen van de Thuiszorgwinkel ter 
waarde van 24,95 cadeau*. 

Het lidmaatschap, dat voor alle 
gezinsleden geldt, kost € 21,75. 
Op vertoon van de ViVa! leden-
pas krijgt u bijvoorbeeld 10% kor-
ting op alle producten die u in de 
Thuiszorgwinkel koopt. En daar-
naast profiteert u van gratis uitleen 
van loophulpmiddelen, zoals kruk-
ken. Dat lidmaatschap heeft u dus 
zó terugverdiend! 
Zie de bon op de volgende pagina.



ViVa! Zorggroep kent zes kern-
waarden die zij belangrijk vindt: 
persoonlijk, toegankelijk, betrouw-
baar, positief, dynamisch en 
betrokken. Hieronder een bespie-
geling van een van onze cliënten 
over de kernwaarde ‘Aandacht’.

Om de nieuwbouw van Overkerck 
mogelijk te maken, zijn de bewoners 
in de laatste week van november naar 
de tijdelijke huisvesting Varnebroek 
verhuisd. Ook de dagverzorging  
verhuisde mee. 

Bij ViVa! Zorggroep staat het wonen 
centraal, ook voor mensen met een 
zware zorgvraag. Als gevolg daar-
van heeft ViVa! Zorggroep in de 
afgelopen jaren sterk ingezet op 
het moderniseren van haar woon-
zorgcentra. Uiteraard is dit ook van 
toepassing op de nieuwbouw van 
Overkerck.

Aandacht, 
een van  

de zes 
kernwaarden

Nieuwbouw voor 
locatie Overkerck

Balanstrainer 
Sissel 
BalanceFit Pad

Met de Sissel BalanceFit Pad 
traint u uw coördinatie- en reac-
tievermogen. Daarnaast is deze 
ook geschikt voor evenwichtsoe-
feningen. Wanneer u uw motori-
sche functies traint, verbetert u 
uw evenwicht. 

Het balanceerblok kan zowel 
binnen als buiten en in het water 
gebruikt worden. De anti slip-
laag zorgt ervoor dat u veilig kunt 
oefenen zonder uit te glijden. 
Daarnaast is de balanstrainer licht 
in gewicht doordat het slechts 
1 kg weegt.

Dit aanbod is alleen geldig voor 
leden van ViVa! Ledenservice.

In oktober jl.is het besluit genomen 
om woonzorgcentrum Overkerck 
in Heiloo eind van dit jaar te slopen 
om plaats te maken voor nieuwbouw. 

In de nieuwbouw worden 68 vol-
waardige 2-kamerappartementen 
gerealiseerd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de hogere zorg-
vraag door alle appartementen bed 
toe- en doorgankelijk te maken, te 
voorzien van alarmering en drem-
pelvrij te houden. Alle huidige bewo-
ners kunnen in de tweede helft van 
2017 terugkeren naar het nieuwe 
Overkerck.

‘De regen en wind klettert tegen  
mijn ramen. Ik mijmer… Aandacht,  
ja das een mooi woord. Iets wat 
iedereen kan geven zonder dat ’t 
opraakt. En door ’t te geven krijg je 
er zelf ongevraagd ook meer van …’

van 
€ 61,99 
voor 
€ 49,60



Word lid van ViVa! Ledenservice en krijg een 
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Achternaam:    Voorletter:  m/v**

Adres: 

Postcode:     Woonplaats:

Telnr.:     Geboortedatum: 

E-mailadres:       

Actiecode: Kussen 2016
 Mogen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toesturen, zodat u op de hoogte blijft van aantrekkelijke aanbiedingen? Ja/ Nee**
  Ik betaal t/m december 2016 € 21,75 en verplicht mij om tot eind 2017 lid te blijven. Ik machtig ViVa! Zorgroep om tot  
wederopzegging het lidmaatschapsgeld één keer per jaar van mijn IBAN rekening af te schrijven. SEPA incasso,  
incassant ID: NL35ZZZS341845200000.

IBanrekening:
 
Handtekening: Datum: 

Stuur de ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder postzegel naar: ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 
1940 WB BEVERWIJK. Uw kussen kunt u dan ophalen in de Thuiszorgwinkel in Haarlem, Heemskerk of Alkmaar, op vertoon  
van de bon die u na aanmelding toegestuurd krijgt. Meer informatie? www.vivazorggroep.nl/ledenservice of bel ons  
op: 088 – 995 88 22.

*Deze actie is geldig van 9 december 2015 t/m 31 maart 2016 **S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is.

Balanstrainer 
Sissel 
BalanceFit Pad

Ontmoetingscentrum voor mensen 
met dementie in Lommerlust

In ons woonzorgcentrum 
Lommerlust in Beverwijk is het 
Ontmoetingscentrum geopend 
voor een nieuwe groep deelne-
mers: mensen met een beginnende 
dementie en hun mantelzorgers 
met als doel om het zelfstandig 
functioneren zolang mogelijk in 
stand te houden.

Mensen met een beginnende 
dementie zijn nog tot veel in staat. 
Uitgangspunt is om deze mensen 
zoveel mogelijk te activeren en je 
te richten op wat mensen nog wel 

kunnen. Mensen blijven langer 
eigenaar van hun eigen activiteiten 
en verantwoordelijk voor hun eigen 
functioneren.

In de beginfase van dementie is de 
mantelzorger over het algemeen 
niet zo overbelast, waardoor de 
mantelzorger kan worden betrok-
ken in de activiteiten en medever-
antwoordelijk wordt gemaakt. Met 
voldoende ondersteuning, aan-
dacht en begeleiding, zullen man-
telzorgers langer in staat zijn de zorg 
voor hun dementerende familielid 
vol te houden. Naast de mantelzor-
gers wordt ook het sociaal netwerk 
in beeld gebracht, met als doel 
dat mantelzorgers niet het gevoel  
krijgen er alleen voor te staan. 
Mensen met dementie blijven lan-
ger actief lid van hun eigen netwerk, 

waardoor een langere deelname 
aan het maatschappelijk verkeer 
mogelijk wordt gemaakt. 

Het ontmoetingscentrum biedt ver-
der ondersteuning in het omgaan 
met de gevolgen van dementie. 
Voor mantelzorgers zijn er lezin-
gen, gespreksgroepen, respijtzorg 
en hulp bij het regelen van zorg 
thuis of verpleeghuisopname. Voor 
de mensen met dementie is een 
dagbesteding met professionele 
hulp beschikbaar, waar zij zelf invul-
ling aan geven, bijv. schilderen, de 
tuin doen, creatieve activiteiten, 
boodschappen doen, samen de 
krant lezen, bewegen, wandelen of 
gewoon een spelletje. Verder wordt 
er met enige regelmaat een uit-
stapje georganiseerd en vinden er 
sociale bijeenkomsten plaats.



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 2016.

Redactieadres
Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk

T 088 – 995 80 00
E marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl

Opmaak en Druk
Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl

Oplage: 7.000
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In hokjes met eenzelfde cijfer komen 
dezelfde letters. De oplossing 
ontstaat tijdens het invullen in de 
gekleurde verticale kolom.

A.  Voorspoed en verlangen.
B.  Een jaarlijkse feestdag in januari. 
C.  ‘r Staan resten aan de hemel. 
D. Feestelijk eten. 

E.  Dat is iets voor ’n fuif. 
F.  Ze zag ‘n vlinder in de boom. 
G.  Zo’n versiering ziet men in de hemel 

over ’t hoofd. 
H. Achteruit kijken. 
I.  Niet tegen haast, en succes. 
J.  Vet rond in het meervoud. 
K.  Niet bij een vertrek verzamelen. 
L.  Hardlopend beest. 

M. Bergtop in de kerstboom. 
N. ’n Geel gevleugeld wezen. 
O. Bruisende Franse streek. 
P.  Hij wandelt op ’n meubel. 
Q. Niet achter beetpakken is het plan.
 
De eerste 25 inzenders van de 
oplossing van de puzzel ontvangen  
een kleine attentie.

Puzzel


