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Senioren telefoon
Gebruikt u uw telefoon gewoon ouderwets voor  
sms-en en bellen? En wilt u een model dat makkelijk is  
in gebruik? 

Dan is de senioren mobiel wellicht wat voor u. Deze 
telefoon heeft een eenvoudige bediening om te bellen en 
sms-en. De telefoon is tevens voorzien van een alarmtoets, 
zo alarmeert u direct uw naasten in geval van nood.

Nu tijdelijk van € 39,99 voor leden van 
ViVa! Ledenservice € 29,99 

Senioren smartphone
Vindt u of uw ouder de opties van een moderne 
smartphone maar duizelingwekkend? 

Met een senioren smartphone geniet u van de 
opties van een smartphone, maar dan een stuk 
gemakkelijker:
• Vereenvoudigde menustructuur
•  Eenvoudige bediening met grote toetsen en 

foto toetsen.
•  Uitgebreide alarmfunctie voor een gerust 

gevoel
• Voorzien van een camera
• Bluetooth, 3G Internet en Wifi
•  Prettig telefoneren in combinatie met een 

hoortoestel
•  Google Play gecertificeerd zodat u verze-

kerd bent van de beste kwaliteit apps (zoals 
WhatsApp)

Nu tijdelijk van € 199,00 voor leden van 
ViVa! Ledenservice € 149,00
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Mobiele telefoons: makkelijk in gebruik 

Deze actie geldt tot 15 juni 2018
De telefoons zijn te koop bij:
•  Thuiszorgwinkel Medipoint Heemskerk, 

Maltezerplein 35
•  Thuiszorgwinkel Medipoint Haarlem, 

Stephensonstraat 45
•  Thuiszorgwinkel Medipoint Alkmaar, 

Frederik Hendriklaan 3

Nu met
korting

 

Cliënten die in dagbehandeling zijn in verpleeghuis 
Meerstate kunnen een keer in de maand (de eerste 
week) vijf dagen logeren. 
Dit logeren, respijtzorg, houdt in dat de zorg in de avond 
en nacht  wordt voortgezet door de professionals van 

dagbehandeling. Voor cliënten is dit prettig: de mede-
werkers kennen de cliënten, dus dat is wel zo vertrouwd.

Meer weten? Team Dagbehandeling 
T 088  –  995 74 71 / 088 – 995 74 72

Respijtzorg: Logeren op de 
dagbehandeling van Meerstate
Om zo lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen en mantelzorger(s)  
even adempauze te geven, kan er sinds kort, naast het volgen van dagbehandeling,  
ook gebruik gemaakt worden van respijtzorg: logeren op de dagbehandeling van Meerstate. 

Onze nieuwe 
bestuurder 
José van Vliet 
Vanaf 1 maart 2018 is José van Vliet 
voorzitter van de raad van bestuur van 
ViVa! Zorggroep. 

José volgt Lucien van Ruth op. Ze woont 
nu nog met haar man in Hoevelaken 
maar verhuist binnenkort naar 
Amsterdam, waar haar drie kinderen al 
wonen. Ze zegt zelf over haar aanstel-
ling: ‘Na een mooie periode van bijna 
acht jaar bij Vilente ben ik blij met de 
overstap naar ViVa!. Het uitgangspunt 
om er te zijn voor cliënten thuis, of dit 
nu in de wijk is of in een locatie van 
ViVa!, met zo’n mooi breed aanbod van 
zorg en diensten, spreekt mij zeer aan. 
Samen met collega’s en samenwerkings-
partners werken aan kwalitatief goede 
behandeling, zorg en welzijn, passend 
bij de wensen van onze cliënten is waar 
ik voor sta en ga.’ 

Nieuwsbrief
jaargang 10 |  maart 2018

ACTUELE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN VAN VIVA! ZORGGROEP
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Nieuwe 
vormgeving 

van de Nieuwsbrief

Hoe vindt u de nieuwe vormgeving? 

Met dit nieuwe jasje van de Nieuwsbrief 

hopen wij dat de inhoud duidelijker

 en overzichtelijker is zodat u meer 

plezier beleeft aan het lezen 

van de Nieuwsbrief.

NIEUW!
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Bij veel mensen ontstaat de angst om 
(opnieuw) te vallen en dit leidt tot onze-
kerheid bij gewone, dagelijkse bezighe-
den. Ruim de helft van de 70 plussers is 
bezorgd om te vallen. Sommigen gaan 
daarom minder het huis uit en raken 
sociaal geïsoleerd.  
Om ouderen weerbaarder te maken 
voor ongelukjes met grote gevolgen is 
er in toenemende mate aandacht voor 
dit probleem. Daarom organiseert ViVa! 

Voorkom en leer vallen 

Dagbesteding is dan een goede keuze. 
Voor jezelf, maar ook ter ontlasting 
van de mantelzorger(s). Wilt u weten 
of dagbesteding iets voor u is? U bent 
van harte welkom,  neem uw dochter, 
vriendin of buurman mee en loop 
een ochtend geheel vrijblijvend mee. 

Dagbesteding bij ViVa! Zorggroep is er 
in Beverwijk, Heemskerk, Castricum, 
Bergen en Heiloo. Elke dagbesteding 
heeft zijn eigen sfeer en activiteiten. 
Alles kan, niets moet. Welke dagbe-
steding u ook bezoekt. Informeer bij 
afdeling Zorgbemiddeling, T 088 – 995 
86 40, over de verschillend locaties en 
laat u in contact brengen met de locatie 
bij u in de buurt. 
Of kijk op www.vivazorggroep.nl. 

Dagbesteding voor ouderen
Op een fijne manier de dag doorbrengen. Samen met andere mensen. Zinvol bezig zijn. 
Structuur aanbrengen in de dag. Soms lukt het niet door leeftijd, handicap of aandoening. 

Uitgelicht: ontmoetingscentrum 
Samenhof in Heemskerk
Het ontmoetingscentrum Samenhof 
is gevestigd in woonzorgcentrum Sint 
Agnes. In een aangename, gezellige, 
grote ruimte ontmoeten de bezoekers 
elkaar. Een terras is aanwezig waar in 
de zomer volop gebruik van wordt 
gemaakt. Op dinsdag en donderdag 
komt hier een groep ouderen om elkaar 
te ontmoeten, gebeurtenissen en bele-
venissen te delen én de gezelligheid 
op te zoeken. En om de mantelzorgers 
te ontlasten. Deze ouderen hebben 
behoefte aan contact met leeftijds-
genoten en kunnen door lichamelijke 
beperkingen bepaalde activiteiten niet 
meer zelfstandig uitvoeren.
In het ontmoetingscentrum ontvangen 
de bezoekers professionele begeleiding 
in een plezierige en ontspannen sfeer. Er 
is alle ruimte voor persoonlijke wensen: 
bijvoorbeeld handwerken, knutselen in 
de hobbyruimte (schilderen en houtbe-
werking), zingen in een koor, geheugen-
training, bingo, een gezelschapsspel of 
lekker buiten wandelen buiten of fietsen 
op de duofiets. Ook worden er uitstap-
jes georganiseerd.

Vervoer
Om naar het ontmoetingscentrum te 
komen, kunt u gebruik maken van de 
bus. U wordt dan gehaald en gebracht. 
Dit aanbod is ook voor bezoekers die in 
een rolstoel zitten of gebruik maken van 
een rollator.

In de restaurants van ViVa! 
Zorggroep kunt u namelijk terecht 
voor een smakelijke en gezonde 
maaltijd. Wij bieden dagelijks een 
3-gangen dagmenu aan voor € 9,95. 
Vanzelfsprekend kunt u de gan-
gen ook los bestellen. Ook met uw 
dieet- of andere wensen houden wij 
rekening, dat zijn wij immers gewend. 
U bent van harte welkom, of u nou 
alleen komt of met een gezelschap, er 
staat een tafel voor u klaar. 

Naast de dagelijkse warme maaltij-
den, bieden wij in sommige locaties 

ook een lunchkaart aan, met koude en 
warme gerechten, zodat u ook tussen 
de middag bij ons terecht kunt. En 
natuurlijk staat de koffie de hele dag 
voor u klaar.

Vier keer per jaar organiseren wij 
een speciale culinaire thema avond, 
de Top Menu cyclus van ViVa! 
Zorggroep: een Krokusmenu in 
maart, een Aspergemenu in mei/
juni, een Herfstmenu in oktober en 
een Kerstmenu in december. Dit is 
een volledig verzorgd 4 of 5 gangen 
diner, inclusief wijn en koffie. Hiervoor 

verspreiden wij een flyer in de buurt 
van elke ViVa! locatie, maar deze kunt 
u vanzelfsprekend ook vinden op de 
website of bij de gastvrouw van de 
locatie zelf. 

We zien u graag in een van onze 
restaurants bij u in de buurt.

Gemakkelijk en gezellig: eten bij ViVa!
Wordt het koken u soms wat teveel? Of is het ook wel eens gezellig de 
maaltijd samen met anderen te kunnen gebruiken? Misschien met uw 
buren, uw familie of met kennissen? Kom dan eens bij ons eten! 

‘Ik wil 
graag onder de 

mensen zijn’

samen een fijne dag 

Zorggroep een cursus in Castricum om val-
len te voorkomen en te leren vallen. Deze 
bestaat uit 9 middagsessies van ongeveer 
twee uur. 

De cursus Zicht op evenwicht van ViVa! 
Zorggroep leert 
• minder bezorgd te zijn om te vallen, 
• de kans op vallen te verminderen,
• optimaal gebruik te maken van de eigen 
mogelijkheden en meer te gaan bewegen.

De startdatum van de 
cursus is 3 april. 

Meer informatie of aanmelden?
Bel 088 – 995 80 00 of mail 
zichtopevenwicht@vivazorggroep.nl 
voor Zicht op evenwicht

Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veel voorkomend probleem. 
Sommige ouderen belanden na een valpartij zelfs op de spoedeisende 
hulp. Anderen belanden in het ziekenhuis of verpleeghuis.

Voor mensen met dementie, hun 
naasten en belangstellendenen

Een deskundige start met een  
thema, daarna is er gelegenheid 
om vragen te stellen over het thema 
en over dementie in het algemeen. 
Ook is er ruimte voor het ontmoeten 
van lotgenoten. De bijeenkomsten 
duren anderhalf tot twee uur en 

worden geleid door een gespreks-
leidster met kennis van zaken.  

Iedereen is van harte welkom, aan-
melden vooraf is niet nodig en het 
eerste kopje thee/koffie is gratis. 
Kijk voor het programma op de 

website: www.alzheimer-nederland/
regios/midden-kennemerland

Voor inlichtingen kunt u bellen 
met de Alzheimertelefoon 
Midden-Kennemerland:
 06 – 519  426  84.

De Alzheimer Trefpunten Midden-Kennemerland organiseren maandelijkse 
bijeenkomsten voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. 

Beautymaand bij ViVa! Ledenservice

De hoogste tijd om weer met frisse haren 
en mooie teennagels de deur uit te kun-
nen! ViVa! Ledenservice zorgt ervoor dat 
de kapper of pedicure bij u aan huis komt. 
Wel zo handig!

Speciale aanbieding voor leden 
(geldig tot en met 30 april 2018):
•  Ontvang bij een knipbeurt door Mobella 

kappers een gratis föhnen / stylen behan-
deling ter waarde van € 16,70

•  Gratis uw nagels gelakt bij een pedi-
curebehandeling door een van onze 
aangesloten pedicures 

Bent u nog geen lid van 
ViVa! Ledenservice? 
Bel 088 – 995 88 22 en maak direct 
gebruik van dit mooie aanbod! 

Aanmelden kan ook via onze website: 
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

De dagen worden wat langer, de temperatuur gaat weer omhoog. De vogeltjes fluiten. 
Het voorjaar is in aantocht!

Meer informatie? Stuur een mail naar:
STAontmoetingscentrum@vivazorggroep.nl 
of bel  088 – 995 72 41
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