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Nu wordt van je verwacht dat je zo lang mogelijk thuis blijft 
wonen, met eventuele hulp van de kinderen, buren en vrien-
den/kennissen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Mocht dat niet 
meer lukken, dan wordt professionele hulp en ondersteuning 
ingeschakeld.

ViVa! Zorggroep biedt deze hulp. Zodat u op een fijne 
manier thuis kunt blijven wonen. Samen met u wordt gezocht 
welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan huishoudelijke 
zorg of verpleging zijn. Maar ook wordt gedacht aan wat de 
mantelzorger nodig heeft om u bij te staan. Met elkaar zor-
gen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven.  

En pas als het echt niet meer kan, verhuist u naar een woon-
zorglocatie of verpleeghuis. En ook dan beslissen we met 
elkaar wat kan om u uw nieuwe huis een thuis te laten zijn.  

Met diensten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg in Zuid-, Noord-, en 
Midden-Kennemerland. 

Meer weten.?
Kijk op www.vivazorggroep.nl 
Of bel naar ons Klant Informatie Centrum 
op 088 – 995 80 00.

ViVa! Zorggroep, voor nu en later
Net als u willen we allemaal graag zolang mogelijk prettig thuis blijven wonen. Vroeger kon je als je een 
bepaalde leeftijd had naar een woonzorgcentrum. Daar werd dan alles wat je nodig had goed geregeld.

Wordt u onze nieuwe collega? 
Alle zorg en ondersteuning in de woonzorgcentra en wijkzorg kan niet zonder professionele en enthousiaste  
medewerkers. Bent u op zoek naar leuk en boeiend werk dat er toe doet? Heeft u een zorgachtergrond, of kent  
u zo iemand? ViVa! heeft volop mogelijkheden: van ICT-functies tot facilitair medewerker en vele zorgfuncties.

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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BESTE LEZER, 

Met veel plezier hebben we 
gewerkt aan het ledenmagazine 
dat voor u ligt! In dit magazine 
geven wij u een beeld van wat 
er allemaal mogelijk is op het 
gebied van zorg en ondersteu-

ning van uw gezin, iemand voor wie u zorgt of 
uzelf. Want er gebeurt véél in zorgland. Zorg 
vóór en dóór mensen: in de wijk bij mensen 
thuis of in een woonzorglocatie. Daar zorgen 
alle collega’s bij ViVa! Zorggroep voor, maar na-
tuurlijk ook alle familieleden, mantelzorgers en 
onze 1.700 vrijwilligers. Ontzettend belangrijk! 
Ik heb daar veel waardering voor. 
 

Doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de zorg, neemt de 
druk toe. Het is een hele uitdaging om de zorg die nodig is, te kunnen 
blijven geven op een professionele wijze. Maar het kán! Het aanbod 
van ViVa! Ledenservice zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk prettig thuis 
kunt wonen.  Door inzet van middelen als 
aanvulling of ondersteuning op de zorg: zoals 
beeldbellen, Zomaar een Praatje en Perso-
nenalarmering. Maar ook de kapper of de 
pedicure die aan huis komen, belastinghulp, 
de ViVa! maaltijdenservice of een klussen-
dienst kunnen een groot verschil maken. En 
wij helpen u hier graag bij!

Er is veel zorg nodig! Door de hoge druk is er 
een risico van overbelasting. Daarom in dit 
magazine ook aandacht voor mantelzorgers. 
Want langdurig zorg geven aan een naaste is 
enorm zwaar. 

Het is belangrijk dat je als mantelzorger soms ook even gas terug kan 
nemen. Elkaar blijven steunen is essentieel. U vervult hierin een hele 
belangrijke rol. Het is daarom goed te weten wat er speelt. Daarom heb-
ben we voor ú dit ledenmagazine gemaakt, boordevol artikelen die 
u inspireren én u de nodige ontspanning geven. 

Veel leesplezier!

Peter van Wageningen
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ViVa! Ledenservice is 
een uitgave van ViVa!
Zorggroep, Postbus 95,
1960 AB Heemskerk, 
telefoon 088 – 995 88 22, 
ledenservice@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl/
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Marian Abeling
www.brandingmedia.nl
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Léonie Schutter - de Boer
Marjolein Straatman
Conny Verweij

FOTOGRAFIE
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De Beeldredaktie
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DRUKWERK
Mediapoint

Hoewel bij het samenstellen van 
deze uitgave de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid is betracht, 
kan de redactie niet aansprake-
lijk worden gehouden voor druk- 
of zetfouten. 

‘zodat 
u zo laNg  
MogElijk 

PREttig thUiS 
kUNt woNEN’
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EXTRA HULP 
PERSOONLIJKE SAAR

 
SAAR AAN HUIS zorgt voor aanvullende mantel-
zorg. ‘Saars’ zijn er niet voor zorgtaken maar zij 
kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij een dokters-
bezoek, helpen met lichte huishoudelijke werkzaam-
heden of een uitstapje met u maken. Zorgvuldig 
uitgekozen Saars bieden u thuis ondersteuning, 
zodat uw mantelzorger wordt ontlast. Die kan dan 
zelf op vakantie om even op adem te komen. Dat is 
voor u fijn en ook voor de mantelzorger. De Saars 
hebben een hoge mate van professionaliteit en  
ruime ervaring in de ouderenzorg. Uiteraard moet  
de Saar bij u passen, maar die vinden we altijd wel. 
Wilt u ook aanvullende mantelzorg, neem dan  
contact op met ViVa! Ledenservice. 

F iNANCiEEL VoORDEELverpleeghuisopname
VerpleeghuisVoordeel helpt u 
om maximaal voordeel te behalen als uw 
partner opgenomen wordt of is in een 
verpleeghuis. Er komt dan nogal wat op u 
af. Er moet veel worden geregeld en ant-
woord worden gezocht op vragen als: ‘Kan 
ik in de woning blijven wonen, waar heb ik 
financieel recht op, hoe ga ik dat allemaal 
regelen?’ Goed nieuws; VerpleeghuisVoor-
deel zorgt ervoor dat u niet te veel betaalt 
voor de eigen bijdrage en u krijgt antwoord 
op de vraag of u alleen in de eigen woning 
kunt blijven wonen. Bovendien regelen zij 
alles met de instanties. Het voordeel kan 
behoorlijk oplopen. Als er geen voordeel 
wordt gevonden, betaalt u helemaal niets. 
Maak vrijblijvend een afspraak en laat dat 
voordeel niet liggen!

Belasting
OP TIJD

DE BELASTINGCONSULENT 
AAN HUIS is echt een uitkomst. 
Zij regelt voor u alle belasting-
zaken. Het geeft enorme rust 
wanneer u weet dat de belasting- 
aangifte weer op tijd is ingevuld. 
Dat moet voor 1 mei! Wist u dat 
onze belastingconsulent al sinds 
2011 haar diensten aanbiedt aan 
onze leden en dat zij gemiddeld 
een 9,5 als rapportcijfer krijgt?! 
Alle belastingen en toeslagen 
moeten digitaal worden ingevuld 
en dat is best lastig. Maar bij 
onze belastingconsulent zijn uw 
belastingzaken in goede handen. 
Tot op de cent nauwkeurig! En 
heeft u uitstel nodig, dan vraagt 
zij dat ook aan voor u!

GOED 
ZICHT
GEZOND 
GEHOOR 

facebook
ViVa! lEDENSErVICE

 
Facebook kent u vast wel. Velen van u 
hebben deze app en maken er al gebruik van. 
Wist u dat ViVa! Ledenservice ook een Face-
bookpagina heeft met nieuwtjes maar ook met 
leuke WINACTIES? Mooie boeketten van 
Bloemsierkunst De Duinroos, fijne woondekens 
of heerlijke taartjes van Patisserie Leek! Maar 
nog veel meer… Als u ook eens iets leuks wilt 
winnen en op de hoogte wilt blijven van onze 
leuke acties, volg ons dan op Facebook:  
@ViVaLedenservice.

Wist u dat?
Er gemiddeld per jaar 

809 leden gebruik 
maken van de gratis 
loophulpmiddelen. 

Hiervan 394x 
elleboogkrukken en 
302x een rollator.

Gemiddeld 1.400 leden 
een aankoop doen in 
de thuiszorgwinkels 
met minimaal 10% 

korting en er jaarlijks 
bijna € 42.000,- 

korting wordt wegge-
geven aan onze leden.

ViVa! Zorggroep en 
ViVa! Ledenservice 
gezamenlijk ruim 

3.000 volgers hebben 
op Facebook. 

 
De Thuiszorgwinkel is bij 
bijna iedereen bekend! Of u nu een 
hulpmiddel koopt, leent of huurt. 
Medipoint heeft ook een uitge-
breide webwinkel en de website is 
recent vernieuwd. Kijk maar eens 
op www.medipoint.nl. Heel han-
dig is de nieuwe hulpmiddelenkie-
zer. U klikt aan welke aandoening 
u heeft en u krijgt precies te zien 
welke hulpmiddelen er nodig zijn. 
Als lid heeft u een streepje voor! 
Want u en uw gezinsleden lenen 
loophulpmiddelen voor de periode 
van 13 weken GRATIS. Een re-
kensommetje leert: als u 10 weken 
krukken huurt betaalt u € 36,80. 
Als u 10 weken een rollator huurt 
is dat zelfs € 80,-! Maar omdat u 
lid bent van ViVa! Ledenservice 
betaalt u helemaal niets! ViVa! 
Ledenservice vergoedt dat voor u. 
Als dat geen service is! 

GRATIS 
kRUkKEN

 voor leden

DE AUDICIEN EN DE OPTICIEN AAN HUIS, heeft u daar al eens aan gedacht? Uw oren en 
ogen laten testen in uw eigen woonkamer. Gemak dient de mens! En wilt u toch naar de winkel 
om uw gehoor te laten testen, dan is er een taxiservice, geheel kosteloos. Er zijn tal van moge-
lijkheden op het gebied van nieuwe hoortoestellen, die steeds kleiner worden, en het geluid is 
natuurgetrouwer dan ooit. Sommige kunnen zelfs communiceren met de tv, radio of telefoon. 
De audiciens adviseren u graag over de mogelijkheden. Onze opticien levert oogzorg aan huis. 
U kunt kiezen uit leuke monturen, modern en klassiek, van gerenommeerde merken in verschil-
lende prijsklassen. Of u kunt nieuwe glazen in uw bestaande bril laten zetten. De bril wordt 
kant-en-klaar bij u afgeleverd. Onze audiciens en opticiens zijn gediplomeerd en gecertificeerd. 
De declaratie bij uw zorgverzekeraar wordt ook voor u geregeld.

ViVa!
MIX
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‘Geef ouderen én 
jezelf een dag met 
gouden randje’
Samen iets moois neerzetten, dat vond Bob Hilgeman (71) uit Beverwijk in zijn werk als 
werktuigbouwkundige bij Schiphol Group al het leukst. Toen hij met pensioen ging, wilde 
hij dat blijven doen. Nu is hij vrijwilliger voor Gouden Dagen en bezorgt ouderen, zowel 
zelfstandig wonend als bewoners van ViVa! woonzorgcentra, dagen met een gouden randje.
TEKST: Léonie Schtutter - de Boer  FOTOGRAFIE: De Beeldredaktie en Bob Hilgeman

H
ij was net klaar met de mts toen hij zijn eerste 
fotocamera kreeg van zijn vader, die fervent 
amateurfilmer en -fotograaf was. Ruim vijftig 
jaar later gaat de camera nog altijd mee in de 
tas als hij de deur uit gaat. ‘De natuur is altijd 
mooi om te fotograferen. Tijdens een strand-
wandeling de woeste golven die 
op de pier beuken vastleggen of 
een zilvermeeuw die net over 
de wateroppervlakte scheert. 

Natuurlijk zijn ook mijn drie kinderen en 
zes kleinkinderen geliefde fotomodellen. 
Laatst overleden de honden van mijn 
zoon en dochter. Toen heb ik een boekje 
gemaakt; van pup tot oude hond. Ook 
heb ik gekke tics. Zo ben ik gek op oude 
deuren; scheef hangend, afgebladerd. Na 
elke vakantie ben ik een paar mooie foto’s 
rijker. Een tijd terug liep ik regelmatig kermissen af en 
zette die gekleurde paarden en zwanen van draaimolens 
op de gevoelige plaat. Thuis bewerk ik de foto’s tot ik ze 
perfect vind. In onze woonkamer hangt een wissellijst 
waar elke paar maanden een nieuwe afdruk in hangt.’

Blije kinderkoppies
Dat hij op zijn zestigste vervroegd met pensioen kon, 
was fijn. ‘Wel wilde ik in teamverband actief blijven. Ik 

meldde mij aan als vrijwilliger bij speeltuin “Kinder-
vreugd” in Beverwijk. Zes jaar was ik betrokken bij het 
onderhoud, plaatsen van toestellen, toezicht houden 
en zorgen dat bezoekers een ijsje, limonade, kop koffie 
of thee konden kopen. Ook organiseerden we grote 
feesten met Koningsdag, Pasen en het Zomerfeest. Daar 

kwamen zo’n vierhonderd kinderen uit 
de buurt op af. Ook de Avondvierdaagse 
begon en eindigde altijd in de speeltuin.’

Dagje kamperen
Waar Bob zich met plezier inzette om 
kinderen een dag met een feestelijk tintje 
te geven, besloot hij vier jaar geleden dit 
voor ouderen te doen. ‘In de krant las ik 
een oproep van Gouden Dagen om vrijwil-
liger te worden. Na kennismaking met co-
ordinator Jolanda van Dam was ik “om”; 

zoveel leuke dingen waar ik aan kan bijdragen! Een 
dagje kamperen met ouderen bijvoorbeeld op camping 
Geversduin. Elke dag werd een groepje ouderen in een 
leuk oud busje opgehaald voor een dag vol activiteiten, 
waaronder een fotospeurtocht en barbecue. Vijf dagen 
heb ik staan bakken en braden, partytenten opgezet en 
met spullen gesjouwd en gesleept. Anderen een fijne 
herinnering bezorgen geeft zo’n voldoening!’

‘alles 
wAS één 
FEEst vaN 

hErkEnNINg’

MoO i E mensen
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A trip down Memory Lane
Het vervullen van individuele wensen vindt Bob elke 
keer weer speciaal. ‘Laatst heb ik een transportbedrijf 
gevonden dat bereid was om een vrachtwagen met 
chauffeur in te zetten zodat we een 80-jarige dame, 
in de truck, naar haar geboorteplaats in de Kop van 
Noord-Holland konden brengen. Zelf ben ik mee 
geweest met een uitje voor een echtpaar; hij woont 
in een ViVa! woonzorgcentrum en zijn vrouw nog 
zelfstandig. Ze wilden naar de Lentetuin in Breezand. 
Helaas gaat hij dit jaar vanwege de coronamaatrege-
len niet door, maar bij deze expositie laten kwekers 
zien welke tulpen en narcissen ze hebben gekweekt. 
Alles was één feest van herkenning: de tocht door het 
dorp waar ze zijn opgegroeid, langs de school waar 
ze beiden op zaten en de kerk die ze altijd bezochten. 
Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling stonden 
ze om de haverklap een praatje te maken met oude 
bekenden.’

Gouden Wensboom
Ouderen kunnen hun wensen kenbaar maken door ze 
op te schrijven en in de Gouden Wensboom te han-
gen, die op een aantal zorglocaties staat. ‘De wensen 
variëren: een keertje zwemmen, naar het strand, de 
markt in Heemskerk, dagje winkelen of bezoeken van 
een familielid. Ik inventariseer de wensen en regel 
wat nodig is om ze te realiseren. We moeten nu na-
tuurlijk rekening houden met de coronaregels, maar 
we regelden in het verleden wel eens een grote bus 
als mensen dezelfde wens hadden, bijvoorbeeld naar 
een museum of de dierentuin. Zo zijn we al naar het 
Rijksmuseum en Artis geweest. Het klinkt gewoon, 
maar er zijn mensen bij die maar één of twee keer 
per jaar iets bijzonders ondernemen. Dat wij met 
ons cluppie van zes vrijwilligers zoveel leuks mogen 
verwezenlijken, voelt als een feestje!’

GoUDEN DagEN* 
Gouden Dagen is een landelijke stichting 
met een lokaal karakter. Ze werkt samen 
met (zorg)instellingen en partners. Ze zet 
zich in voor ouderen, zowel thuiswonend 
als in een zorginstelling, en zorgt dat zij zich 
verbonden voelen met anderen, waardoor 
hun kwaliteit van leven verbetert. Er zijn 
vier pijlers die Gouden Dagen gebruikt om 
afwisseling en vermaak te brengen: 
Gouden Koffie, Gouden Wensen, Gouden 
Cultuur en Gouden Natuur. Op basis van 
deze vier worden landelijk diverse activitei-
ten georganiseerd. Meer informatie:  
www.goudendagen.nl. Bel: 
030 – 633 14 98 of info@goudendagen.nl 

VRiJwiLligERSwERK ViVa!*
Iets betekenen voor een ander? Nieuwe 
mensen ontmoeten? Vrije tijd op een zin- 
volle manier invullen? Welke reden u ook 
heeft om vrijwilligerswerk te willen doen, 
het aanbod van vrijwilligerswerk bij ViVa! 
Zorggroep is gevarieerd. ’s Ochtends,  
’s middags of ’s avonds, een uurtje of een 
paar dagdelen, er is van alles mogelijk. Van 
wandelen en fietsen tot muziek, helpen bij 
een klus of ondersteuning bieden bij uitjes 
en activiteiten. Neem contact op met een 
van de vrijwilligerscoördinatoren via  
088 – 995 80 00, stuur een e-mail naar 
vrijwilligers@vivazorggroep.nl of kijk op  
www.vivazorggroep.nl. Lijkt het je leuk 
om vrijwilliger te worden bij Gouden Dagen, 
neem dan contact op met Jolanda van Dam 
via e-mail: j.vandam@vivazorggroep.nl.

*Alle activiteiten worden georgani-
seerd met inachtneming van de regels 
van het RIVM

Wist u dat?
1.700 vrijwilligers 
zich inzetten voor de 

cliënten van ViVa! 
Zorggroep.

MoOiE MENSEN

‘Samen 
iEts MoOiS 
nEERZEttEN 

VoELt aLs EEn
 fEEStJE!’
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N
iemand kan in de toe-
komst kijken. Lastig te 
zeggen of de plek waar 
u nu woont over een 
aantal jaren nog net zo 
voldoet aan uw wensen 
als nu. Zal de buurt 
dan nog bevallen? Zijn 
er genoeg voorzienin-
gen nabij? En woont u 

niet te ver van familie en vrienden? Het 
zijn vragen die een grote rol kunnen 
gaan spelen. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de eigenschappen van de woning 
zelf. 

Blijven
Misschien bent u verknocht aan uw 
huis en biedt die fijne plek, met prettige 
buren, geen aanleiding om ooit te 
verhuizen. Een levensloopbestendige 
woning groeit mee met uw behoeften. 
Verschillende aanpassingen kunnen 

AfV iNk 

lijstjes
TEKST: Marjolein Straatman

Uw woning moet passen als 
een oude jas. Het moet een 
fijne en veilige plek zijn, zowel 
nu als later. De vraag is wel  
of uw huis ook dan nog  
geschikt is. Gelukkig zijn er 
woonkeuzes waar u nu al  
over kunt nadenken. Een  
goede voorbereiding is het 
halve werk.

OOK LATER lekker wonen
ervoor zorgen dat het in de toekomst 
nog steeds uw droomhuis is. Denk 
aan het verwijderen van drempels, het 
plaatsen van wandbeugels, een zitje 
in de douche en eventueel een traplift. 
Of een beetje hulp in de vorm van een 
schilder of tuinman. ViVa! Ledenservice 
helpt u graag om zo lang mogelijk veilig 
en comfortabel te blijven wonen in uw 
huidige woning. 

DOEN: Ga na of u in aanmerking 
komt voor de Blijverslening. Sommige 
gemeenten verstrekken deze voor het 
maken van levensloopbe-
stendige aanpassingen in 
huis. Check ook of u recht 
heeft op een vergoeding 
vanuit de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 
(Wmo) voor aanpassingen 
in de woning. 

Kleiner? 
De grootte van uw woning 
kan daarnaast iets zijn om 
bij stil te staan. Klei-
ner wonen levert soms 
aanzienlijke voordelen op, 
zeker bij het ouder wor-
den. Financiële wellicht, 
met lagere lasten. Maar 
ook minder (schoonmaak)
werk. En als de nieuwe 
woning een kleinere 
tuin of een balkon heeft, 
scheelt dat natuurlijk ook 
in het onderhoud.

DOEN: Neem alvast een 
kijkje in het woningaanbod 
in de buurt, of daarbuiten. 
Op de website van  
www.mijnwoonservice.nl 
of bijvoorbeeld Funda:  
www.funda.nl.  
U kunt ook wonen bij ViVa!.  
Kijk voor meer informatie op  
www.vivazorggroep.nl/wonen.

Switch naar huur
Een stap die eveneens interessant kan 
zijn, is de switch van koop naar huur. 

Een huurwoning biedt flexibiliteit; de 
huur is immers relatief gemakkelijk 
weer op te zeggen. (Groot) onderhoud 
is de verantwoordelijkheid van de  
verhuurder. Vooraf is het goed om na  
te gaan of een huurwoning voldoet aan 
uw wensen en eisen ten aanzien van  
de locatie, veiligheid en comfort. En 
ook niet onbelangrijk: tegen een voor  
u betaalbare huur. Om in aanmerking 
te komen voor een sociale huur- 
woning moet u ingeschreven zijn bij  
www.mijnwoonservice.nl of bij  
woningcorporaties of woningbouw-

verenigingen in uw ge-
meente. 

DOEN: Onderzoek of er 
sprake is van een verhuis-
regeling en of u er gebruik 
van kunt maken. Deze 
ondersteunt ouderen bij 
het vinden van een pas-
sende woning. Woning-
bouwverenigingen Ymere, 
Elan Wonen, Pré Wonen 
en Woonopmaat hebben 
een verhuisregeling voor 
senioren.  

Ruilen?
Het ruilen van huizen 
kan een uitkomst zijn 
als u bijvoorbeeld merkt 
dat uw huis wat te groot 
wordt, terwijl een ander 
daar juist naarstig naar 
op zoek is. Zowel jonge 
als oudere Nederlanders 
hebben hiervan inmiddels 
de voordelen ontdekt. Zo 
wordt het misschien toch 

mogelijk om dat appartement dichter 
bij het centrum te vinden, of een huis in 
de buurt of gemeente van uw dromen.

DOEN: Op internet kunt u zich in- 
lezen over het onderwerp woningruil.  
Er bestaan verschillende platforms 
online waar vraag en aanbod bij elkaar  
komen. Kijk bijvoorbeeld op  
www.woningruil.nl en  
www.ruilmijnwoning.nl. 

MEER oVER oOK latEr lEKkEr woNEN
Ook later lekker wonen is een campagne 
van verschillende gemeenten, woningcor-
poraties en de provincie die is bedoeld om 
mensen te ondersteunen in het formuleren 
van de woonwensen voor later. ViVa! onder-
steunt deze campagne van harte. 
www.ooklaterlekkerwonen.nu. 

ViVa! hElPt
Blijft u zitten waar u zit? Dan biedt ViVa! 
Ledenservice de helpende hand met een 
uitgebreid dienstenpakket. Denk aan het 
inschakelen van een installateur voor wonin-
gaanpassingen, zoals wandbeugels of een 
traplift. Ook kunt u via de Ledenservice een 
tuinman of schilder aan huis inschakelen. 
Toch een nieuw huis kopen? Als lid ontvangt 
u korting bij de notaris. Kijk voor meer infor-
matie op www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
of bel met 088 – 995 80 00.

GOED VErZEkErD?
Vanzelfsprekend is een fijne woning goed 
verzekerd. Heeft u het goed geregeld? 
Leden van ViVa! Ledenservice ontvangen 
10% korting op de woon- en schadeverzeke-
ringen van Univé. Kijk voor meer informatie 
op www.vivazorggroep.nl/ledenservice/
mijn-voordeel of bel met  ViVa! via 
088 – 995 80 00.

haNDIgE ADrESsEN EN REgEL iNgEN
Inschrijven als woningzoekende
www.mijnwoonservice.nl 
www.woonopmaat.nl
www.wbvelsen.nl 
www.svnk.nl

GElDzAKEN
www.svn.nl/blijverslening
www.consumentenbond.nl/hypotheek
www.mijnstekkie.nl/verzilverhypotheek
www.nibud.nl/consumenten/genoeg-
inkomen-na-uw-pensioen/#uitkomen 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-
ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/
vergoeding-voor-woningaanpassing

Wist u dat?
Bijna 50% 

van de 
inwoners in de 
regio IJmond/
Kennemerland 
55 of ouder is.

De meeste 
ongelukken in 
de badkamer 

gebeuren.

16% van de 
55-plussers 
in de regio 
IJmond/

Kennemerland 
de eigen woning 

niet geschikt 
vindt om oud 
in te worden.



12 13 ViVa!
LEDENSERVICE

SChoOnHEiD Z it vAN BiNnEn!voor lichaam en geest
Dat is zeker waar, maar een heerlijke behandeling bij  
de schoonheidsspecialiste is toch ook wel lekker. Uw  
lichaam en geest knappen ervan op. Ervaren schoon-
heidsspecialistes komen bij u thuis, of u gaat naar de 
schoonheidssalon. De behandeling is een feestje en 
u zult ervan versteld staan wat het doet met uw huid. 
Heeft u meer zin in een massage? Dan is dat ook moge-
lijk. Van bindweefselmassage tot stoel- of sportmassage. 
Wist u dat na een rustige ontspanningsmassage van de 
nek, schouders, rug en benen niet alleen uw lichaam 
ontspant maar ook uw geest! En mooi meegenomen, de 
speciale korting die u krijgt omdat u lid bent.

Verrijk je kijk 
op de wereld

EROPUIT MET
BUDDYBOLD 

Op reis zonder weg te gaan. Het klinkt  
onmogelijk, maar niet met BuddyBold. 
Dit platform brengt senioren die zelfstan-
dig thuis wonen en jongeren bij elkaar.  
Senioren krijgen persoonlijk contact,  
jongeren een leerzame bijbaan.

B
uddyBold-bedenker is ondernemer Elske Doets 
van Doets Reizen. ‘Als je reist, kom je in contact 
met mensen en verrijk je je kijk op de wereld. Er-
opuit gaan is in deze tijd beperkt mogelijk, maar in 
contact komen met anderen kan ook dichtbij huis.’ 
Haar inspiratiebron was de middelbare scholier 
Emma Dekker. Haar werkstuk over het inzetten 
van jongeren om de eenzaamheid onder ouderen 
te verminderen raakte iets bij Elske. ‘De meeste 
jongeren zitten nog dicht bij hun kern. Ze durven 

urgente zaken als klimaat en ongelijkheid aan te pakken.  
Zo ging Emma met eenzaamheid aan de slag.’

Kern van BuddyBold is dat een jongere, als bijbaantje, bij 
een senior op bezoek gaat. ‘Het gaat om het sociale contact. 
Natuurlijk mag een jongere best helpen met vragen over 
een mobiele telefoon of computer, maar hij hoeft geen 
zorgtaken op zich te nemen.’ Resultaat is een win-win 
situatie. ‘Beiden komen door het contact uit hun eigen 
bubbel. De senior blijft betrokken bij de buitenwereld en 
de jongere doet sociale vaardigheden op die hij niet leert in 
een doorsnee bijbaantje.’

Elke buddy wordt zorgvuldig geselecteerd. Ook wordt aan-
dacht besteed aan de klik tussen de senior en jongere. ‘Als 
mensen die eerst zeiden: ‘ik ben nog heel goed en heb dit 
niet nodig’, het toch doen word ik blij. Ze merken hoeveel 
energie het contact ze geeft en hoe goed ze zich voelen.’ 
Positief is dat BuddyBold er ook aan bijdraagt om de druk 
op mantelzorgers te verlagen. ‘Verrijk elkaar: jong en oud!’

lOOP oP wolkEN 1.
MOOIE, GEZONDE VOETEN 

Heeft u last van kalknagels, voetschimmel of bijvoorbeeld 
wratjes? Durft u daardoor niet op blote voeten te lopen of 
naar het zwembad te gaan? De pedicure helpt u van deze 

ongemakken af. Steeds meer pedicures maken bijvoorbeeld 
kunstnagels die op de kalknagel worden geplaatst. Lak het 

met een vrolijke kleur en geniet van uw blote voeten.  

2.
SPORTERS HEBBEN MEER KANS OP KLACHTEN 

Als u regelmatig sport, dan is de kans op likdoorns, blaren, 
eelt en andere voetklachten groter. Dit komt doordat u meer 

vraagt van uw voeten en de belasting groter is. 

3.
RELAX EN KOM TOT RUST 

In uw voeten zitten veel zenuwen en spieren. Daarom is 
een voetenscrub, -massage of -pakking heerlijk ontspannend. 
Een massage stimuleert de doorbloeding, een voetenpakking 

helpt spieren ontspannen. 

4.
PEDICURE KOMT BIJ U THUIS 

Wilt u ook een pedicurebehandeling? Maar is het lastig om 
de deur uit te gaan? Geen probleem, de pedicure komt gewoon 

bij u thuis! Ook voor diabetische of reumatische voeten. 
En heel fijn: u krijgt als lid altijd € 2,- korting op iedere

 behandeling!

ONZE  THUISKAPPERS
SPECIALISTEN IN HAAR

 
A bad hairday! Wie heeft dat nou niet? Futloos haar en 
er zit geen model meer in. Met onze thuiskapper-service 
maakt u een afspraak bij u thuis, wanneer u dat uitkomt, 
tegen een voordelig tarief! En wel zo handig, het hele 
gezin kan geknipt worden. Comfortabel aan uw eigen eet-
tafel met een heerlijk kopje koffie, lekker genieten van een 
knip- en/of verfbeurt. En daarna stralend de complimen-
ten in ontvangst nemen over uw nieuwe frisse coupe. 

beauty
& ONTSPANNING

alS L iD
 €2,- 

korting

u itgEl i cHt TEKST:  Léonie Schtutter - de Boer

StriPPENkaart
Kennismaken met BuddyBold? ViVa! 
leden krijgen 50% korting op een 
strippenkaart à €25,- Elke strippen-
kaart staat gelijk aan 3x een uur 
bezoek van een buddy. 

CaDEau
ViVa! Ledenservice mag 10 strippenkaarten 
t.w.v. €25,- weggeven. U krijgt hiervoor één 
intakegesprek, wordt gematcht aan een buddy 
en ontvangt 3x bezoek van een buddy. Geef 
iemand op die u een buddy gunt en de reden 
waarom diegene dit verdient. Stuur uw aan- 
melding naar: ViVa! Ledenservice, postbus 95,  
1960 AB Heemskerk of per e-mail naar  
ledenservice@vivazorggroep.nl.

Elske 
Doets  en 

Emma 
Dekker 

*Alle activiteiten worden georganiseerd met 
inachtneming van de regels van het RIVM
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MEER DAn EEN 
hULP

blij 

met
TEKST: Marjolein Straatman

Op woensdag en 
vrijdag kijkt Ans 
altijd reikhalzend 
uit naar het nade-
rende bezoek. Haar 
man is ernstig ziek 
en zelf heeft Ans 
rugproblemen, 
waardoor bepaalde 
huishoudelijke 

taken lastig zijn. ‘Het is ontzettend fijn dat Chaimaa 
de zwaardere klusjes overneemt, zoals het schrobben 
van de vloer en het opmaken van de bedden. Ze werkt 
hard en is heel netjes, altijd vrolijk en het zonnetje in 
huis. Lichtere klusjes zoals het opvouwen van de was 
doen we soms samen, dan kletsen we 
aan de lopende band. We kunnen voor 
mijn gevoel álles bespreken. Chaimaa is 
erg begaan met ons en heel lief. Ik heb 
nog nooit zo’n bijzondere band gehad 
met een hulp,’ vertelt Ans.

Schoonmaakhobby
Tijdens de schoonmaakuren bij het 
echtpaar neemt de thuishulp bijvoor-
beeld ook de bovenkanten van de kasten 
mee, stofzuigt ze de trap en krijgen de 
gordijnen een wasbeurt. Chaimaa werkt 
ook bij andere cliënten van ViVa! en werkt totaal 21 
uur per week. Schoonmaken is haar hobby, vertelt 
ze met een lach, en ze kan er niet zo goed tegen als 
ze iets ziet wat vies is. ‘Thuis was ik de kopjes na de 

thee ook altijd direct af om ze meteen weer netjes in 
de kast te zetten. Ik vind het fijn om constant bezig 
te zijn en hou ervan om met mijn handen te werken.’ 
Toch gaat haar werk verder dan alleen opruimen en 
schoonmaken. ‘Met mevrouw Van Assema-Bilder 
voel ik verbondenheid. We leren elkaar steeds beter 
kennen,’ zegt Chaimaa. ‘Net alsof ik met een goede 
vriendin praat. Het mooie is ook dat mevrouw erg 
houdt van schilderen en mij altijd laat zien wat ze 
heeft gemaakt. Dan wil ze weten wat ik ervan vind.’

Belangrijk werk
Het werk van een thuishulp heeft veel sociale as-
pecten, ervaart Chaimaa. Dat ze met haar werk iets 
voor een ander kan betekenen is volgens haar niet 

alleen leuk, maar ook heel belangrijk. 
Huishoudelijke hulpen zien cliënten 
van ViVa! meestal regelmatig en vaak. 
Zodoende weten ze wanneer er iets aan 
de hand is. Ze kunnen in actie komen 
als er bijvoorbeeld wijkverpleging 
moet worden ingeschakeld, of wanneer 
iemand andere hulp kan gebruiken. Het 
kan een ViVa!-medewerker ook opvallen 
wanneer iemand zo nu en dan om een 
praatje verlegen zit. Niet gek natuurlijk, 
zeker niet in de bijzondere tijd waar-
in we ons door corona bevinden. Een 

seintje aan Zomaar een Praatje is dan een kleine stap. 
Dit is een initiatief van ViVa! Ledenservice waarbij 
een Serviceadviseur af en toe belt met cliënten om te 
informeren hoe het gaat. 

ZoMAar EEN PRAAtJE
Zeker in deze bijzondere tijden is het 
belangrijk om aan elkaar te denken. En 
dus ook om af en toe eens een gesprek 
aan te knopen. Zomaar een Praatje 
van ViVa! Ledenservice is bedoeld voor 
mensen die hier behoefte aan hebben. 
Serviceadviseurs bellen leden en cliën-
ten die zijn aangemeld om te vragen hoe 
het met hen gaat. Kent of bent u iemand 
die dit ook leuk zou vinden? Neem dan 
contact op met de Ledenservice via  
088 – 995 88 22 of mail naar  
ledenservice@vivazorggroep.nl 

hUiSHoUDELijKE ZOrg vAN ViVa!
Heeft u hulp nodig bij de huishoudelijke 
taken vanwege uw leeftijd, ziekte of 
situatie anderszins? Bij het Wmo-loket 
van uw gemeente kunt u een aanvraag 
indienen zodat zij kunnen bepalen hoe 
hoog uw eigen bijdrage wordt. Voor het 
ontvangen van de huishoudelijke hulp 
kunt u een beroep doen op ViVa! Zorg-
groep, tijdelijk of blijvend. U kunt hulp in 
het huishouden ook particulier inhuren 
via ViVa! Zorggroep. U betaalt deze zorg 
zelf, eventueel via een persoonsgebon-
den budget. Voor meer informatie belt 
u met ViVa! via 088 – 995 80 00 of kijkt 
u op www.vivazorggroep.nl/zorg/thuiszorg/
hulp-bij-het-huishouden.

uwASSistENt
Via een andere weg hulp inschakelen? 
UWassistent brengt vraag en aanbod 
bij elkaar op het gebied van verschillen-
de werkzaamheden in en om het huis. 
Zo kunt u bij UWassistent terecht voor 
huishoudelijke hulp, tuinhulp, klushulp, 
gezelschap en nog veel meer. UWassi- 
stent is een particuliere organisatie van 
dienstverleners. Meer weten? Bel met 
ViVa! Ledenservice via 088- 995 88 22 
of op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Wist u dat?
735 mede-

werkers 
dagelijks bij 

3.200 
cliënten 

huishoude-
lijke zorg 
leveren.

‘Lichtere klusjes 
zoals het 

opvouwen van 
de was doe ik 

soms met haar 
samen, dan 
kletsen we 

aan de lopende 
band’

Ondersteuning bij het huishouden kan zeer welkom zijn. Bij Ans van 
Assema-Bilder komt ViVa!’s thuishulp Chaimaa Goursa langs. Zij helpt 
om het huis netjes te houden en brengt daarnaast veel gezelligheid mee.
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TEKST: Marjolein Straatman

Er even lekker tussenuit gaan doet elk mens goed. 
Daarvoor hoeft u helemaal niet zo heel ver van huis 

te zijn. Er is altijd iets te doen in de regio.

ZEEZICHT 
Woeste baren. Een serene en kalme spiegel. De zee 
is elke keer anders en een bezoekje aan het strand 
is bijna altijd een goed idee. Slecht ter been zijn 
hoeft gelukkig geen belemmering te vormen. In veel 
kustplaatsen zijn speciale strandrolstoelen te huur of 
te leen. Deze zijn vaak uitgerust met dikke banden. 
Elektrische exemplaren bestaan ook. Vooraf infor-
meren en eventueel reserveren is aan te raden.
www.ophetstrand.com/strandrolstoelen- 
aan-de-nederlandse-kust

3. 
Bloemen plukken

Bloemen fleuren het huis op. Door ze 
zelf te plukken krijgt elk boeket een 
heel persoonlijk tintje. Op verschillende 
plekken in ons land vinden we pluk-
tuinen. Daar kunt u niet alleen naar 
hartenlust bloemschikken, maar ook 
heerlijk dwalen langs geur en kleur. De 
Pluktuin van Bakkum is zo’n weldadige 
bloementuin. Tegen een vaste prijs per 
steel maakt u de mooiste combinaties 
voor uzelf, of als een origineel cadeau. 
De tuin is geopend vanaf het begin van 
het tulpenseizoen, meestal rond begin 
april. De meest actuele informatie vindt 
u op Facebook en Instagram.
www.pluktuinbakkum.nl 

5.
Visje eten

Om de reuring in een haven op 
waarde te schatten, hoef je heus 
geen zeebonk te zijn. Tegen het de-
cor van zilte zeelucht en het gekrijs 
van de meeuwen is er een hoop 
interessants te beleven. Schepen 
lopen er binnen, andere vertrekken 
juist. Ook in de haven van IJmuiden 
is er altijd wat te zien. Vanaf een 
bankje op de pas gerenoveerde 
Viskade bijvoorbeeld. Eet een visje 
dat misschien wel diezelfde ochtend 
is binnengebracht bij de nabijge-
legen visafslag. Nog geen zin om 
naar huis te gaan? Het strand van 
IJmuiden is nabij en geldt als een 
van de breedste van ons land. 

6. 
Tussen de kunst

Met de fiets kom je verder. Het Noord-Hollandse 
Bergen en de plaatsen eromheen lenen zich uitste-
kend voor een lekkere rit. Bos en duin zijn nooit echt 
ver weg. En afstappen kan altijd. In het dorp Bergen 
zelf bijvoorbeeld, dat verschillende kunstenaars 
voortbracht, onder wie Charley Toorop. Hedendaagse 
kunst is te bekijken in de verschillende galeries. Al is 
neerstrijken op een bankje met een koffie of ijsje ook 
al heerlijk. Er lopen meerdere routes door Bergen. 
Deze begint in Warmenhuizen. Alleen een gedeelte 
van de route fietsen kan natuurlijk ook.
www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/svr-het-
platteland-achter-de-duinen/

De lente hangt in de lucht. Een 
nieuw seizoen van groei en bloei is 
aangebroken. Bloembollenvelden 
strekken zich weer uit als levens-
grote, kleurrijke tafellakens. Voor 
liefhebbers zijn de Keukenhof en de 
Bollenstreek op zich natuurlijk dé 
plekken om naartoe te gaan. Maar 
wist u dat ook Noord-Holland barst 
van de bloemenpracht? Trek eropuit 

en ontdek het zelf. Of kies bijvoor-
beeld voor een mooie fietsroute 
langs de bollenvelden en de duinen. 
Het beginpunt is Limmen, een bloem-
bollendorp bij uitstek.
www.fietsroutenetwerk.nl/
fietsroutes/langs-bollenvelden-
en-door-de-duinen-van-noord-
holland 

2.
Bloembollenvelden

Mooi weer in aantocht? Pak handdoeken 
en zonnebrand en vul de picknickmand. 
Tijd om Nederland te bekijken vanaf de 
waterkant. Van alle watersporten blijft 
varen zeker een van de fijnste. Met 
een gemotoriseerd (huur)bootje bent u 
binnen luttele minuten van de wal in het 

kabbelende water. Kaasstad Alkmaar 
leent zich met zijn prachtige grachten 
heel goed voor een blik van de water-
kant. Of vaar door Haarlem, de parel 
aan het Spaarne. Een vaarbewijs is 
doorgaans niet vereist. 

Pak de picknickmand

Bloemen fleuren 
elk huis op

Om de reuring in een haven 
op waarde te schatten hoef je heus 

geen zeebonk te zijn

hot spots

1.

4.
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HOt SPOTS

8.
Stokken 

mee 

Nordic walking is al enige 
jaren zeer populair en dat 
is natuurlijk niet voor niets. 
Lopen met deze speciale 
stokken maakt elke wan-
deling actiever en geeft 
een boost aan de conditie. 
En: het grote voordeel is 
dat u het natuurlijk bijna 
overal kunt doen. Wandel-
routes te over. Over het 
strand van Wijk aan Zee 
naar Heemskerk bijvoor-
beeld, een wandeling van 
ongeveer vier kilometer.

9.
Even het hoofd leegmaken
Bij de eerste ademteug boslucht voel je je zorgen 
bijna wegebben en plaatsmaken voor een weldadige 
rust. Even het hoofd leegmaken. Aan een wande-
ling door het bos worden heilzame eigenschappen 
toegeschreven. Natuurlijk is wandelen op zichzelf al 
goed voor de lichamelijke conditie. In het Wandelbos 
Groenendaal in Heemstede is er voor jong en oud iets 
te beleven. Zo zijn er verschillende wandelroutes te 
vinden. Het bos is zo’n 80 hectare groot en heeft ook 
een losloopgebied voor honden.
www.wandelbosgroenendaal.nl

De waterplas van het Geestmerambacht 
nabij Alkmaar is een begrip voor wie 
verkoeling zoekt op warme dagen. Toch 
staat het recreatiegebied niet alleen ga-
rant voor de nodige hoogzomerse water-
pret. Zo is er in het 220 hectare tellende 
gebied veel gelegenheid om te wandelen 

of hard te lopen. Een ‘rondje Geestmer-
ambacht’ is daarom net zo’n begrip. Er is 
genoeg te zien. Verschillende planten en 
diverse soorten vogels bijvoorbeeld. Ook 
kunt u oog in oog komen te staan met 
een van de Schotse hooglanders.  
www.geestmerambacht.nl

GEESTMERAMBACHT

10.
Wandelen met een app

Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone. 
En daarop zijn ook de leukste wandelapps te downloaden. 
Dankzij de gps-functie komt u erachter waar u precies bent 
en wat er voor aardige bezienswaardigheden zijn te ont-
dekken in de omgeving. Er zijn betaalde en gratis functies. 
Voorbeelden zijn de app Wandelen, WandelZapp en de app 
Natuur Routes van Natuurmonumenten. 
Ook leuk: de app Walk the City. Hierbij fungeert de smart-
phone als een persoonlijke gids door Nederlandse steden. 
Haarlem bijvoorbeeld.

VIA VIVA!
We blijven graag gezond en in shape. ViVa! Ledenservice biedt u een 
steuntje in de rug. Als lid krijgt u bijvoorbeeld korting bij het zwemmen 
in een van de aangesloten zwembaden waarmee ViVa! een samen-
werking heeft. Dit zijn zwembad De Heerenduinen in IJmuiden en 
zwembad De Waterakkers in Heemskerk. Liever lekker stretchen tijdens 
een yogasessie? Dat kan ook. De Ledenservice heeft namelijk ook een 
samenwerking met verschillende yogacentra in de regio. Samen gaat u 
aan de slag voor een sterker en soepeler lichaam tegen een geredu-
ceerd tarief. Liever een andere activiteit? Overweeg dan eens fitness. 
Als lid krijgt u korting bij een aantal sportcentra. Na het sporten – of ge-
woon zomaar tussendoor – is het natuurlijk heerlijk om je over te geven 
aan de weldadige warmte van de sauna. Als lid van ViVa! Ledenservice 
krijgt u op vertoon van uw ledenpas korting bij Sauna De Waterakkers 
in Heemskerk. Nieuwsgierig geworden wat uw mogelijkheden en voor-
deel zijn? Kijk eens op www.vivazorggroep.nl/viva-ledenservice/
actief-gezellig

Zandvoort kennen we natuurlijk als 
de bekende badplaats. En hoewel het 
strand lonkt, is er ook in de verdere 
omgeving nog veel te beleven. Deze 
fietsroute voert u door de bossen van 
Zandvoort en ook worden Bloemen-
daal en Aerdenhout aangedaan. De 

tocht beslaat een kleine 18 kilometer, 
maar er zijn ook voldoende afstapmo-
menten om te rusten, zodat u niets 
hoeft te missen.
www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/
fietsroute-door-de-bossen-bij-
zandvoort/

11.
Niets missen in Zandvoort

Aan een wandeling 
door het bos worden 

heilzame eigenschappen 
toegeschreven

Gelet op de coronapandemie en actuele ontwikkelingen kan het zijn dat 
bepaalde activiteiten niet doorgaan. Ga dit dus na bij de betreffende instantie. Houd altijd 

de RIVM-richtlijnen ten aanzien van corona aan en vermijd drukte.

7.

12.
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lErEN iS lEVEN!
Leren door een combinatie 
van lezen, luisteren, zien en 
doen. Dat zijn de cursussen 
van Etadoro. Word wijnkenner, 
ontdek yoga, schrijf uw eigen 
levensverhaal of leer schilderen 
in twee maanden tijd vanaf  
€ 55,-. Leden van ViVa! Leden-
service krijgen 20% korting én 
een gratis proefles. Kijk voor 
een cursusoverzicht of aanmel-
den op: www.vivazorggroep.nl/
viva-ledenservice/actief-gezellig

ViVa VErnIEUwt
Een zachte, knuffelbare 
slaaprobot om beter, langer 
en dieper te slapen (Somnox), 
ondersteuning bij het tijdig 
innemen van de juiste dosis 
medicijnen (Medido), sensoren 
in de woning die bewegin-
gen monitoren en signaleren 
indien nodig (SensaraCare) of 
beeldbellen met de Compaan, 
een speciale ouderentablet 
waarmee de cliënt direct con-
tact heeft met de verpleegkun-
dige? Het zijn technologische 
en digitale vernieuwingen waar 
ViVa! gebruik van maakt, zodat 
mensen zelfstandig en zo lang 
mogelijk hun eigen leven kun-
nen leiden. Meer informatie? 
Bel: 088 – 995 80 00.

TEKST: Léonie Schutter - de Boer

VERgroOT uw wErElD 
MEt DigItAAL vERNuft

HOREN ÉN ZIEN
Tring, tring. Het gerinkel van de telefoon is als een 
cadeautje. Wie belt er?! Een vertrouwde manier om 
contact te hebben met familie en vrienden. Zeker als 
thuisblijven en afstand houden het devies zijn. Maar er 
kan meer, zoals beeldbellen. U hoort én ziet de persoon 
die u belt. Beeldbellen kan met een mobiele telefoon, 
tablet, computer of laptop. De makkelijkste manieren  
van beeldbellen zijn via WhatsApp en FaceTime. Zet  
deze apps (programma's) op de mobiele telefoon of tablet 
door ze gratis te downloaden via de App Store (Apple-toe-

stel) of Play Store (Android-toestel). FaceTime kan alleen 
als beide bellers een iPhone of iPad hebben. Staat de app 
op het toestel? Zoek in het adressenbestand op wie u wilt 
beeldbellen en klik op het icoon van de videocamera. U 
ziet elkaar in het beeldscherm zodra de ander opneemt.  
Uitleg over beeldbellen met WhatsApp en FaceTime: 
www.plusonline.nl/computergidsen. Voor vragen 
over beeldbellen kunt u ook terecht bij de Digibellijn 
van KBO-PCOB op maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur via 030 – 34 00 660. 

SOCIALE WEBWERELD
Contact houden kan ook via sociale media. 
Dit is een verzamelnaam van websites waar 
mensen berichten, foto’s en video’s kunnen 
delen met familie, vrienden en kennis-
sen. Facebook en Instagram worden veel 
gebruikt. Het leuke van sociale media is dat 
u ook in contact kunt komen met mensen 
die uw interesses delen, ook al heeft u ze nog 
nooit gezien. Instagram draait om foto’s.  
Via Facebook plaatst u zelf berichten, foto’s 
of filmpjes en reageert op berichten van 
anderen. Ga naar onze FB pagina,  
@vivaledenservice en like ons. Zo mist u 
niets! Hulp bij het maken van een account 
op sociale media: www.seniorweb.nl/
artikel/welke-sociale-media-zijn-er of bel:  
030 – 276 99 65.

KIJK, LUISTER EN ONTDEK!
De wereld naar binnen halen, kan ook door 
televisie te kijken of een radioprogramma te 
beluisteren. Maar wat als die op een onmo-
gelijk tijdstip worden uitgezonden? Televi-
sieprogramma’s kunt u via NPO Start (Plus) 
terugkijken op een tijdstip dat het u uitkomt. 
Dit is mogelijk op een smart-tv, niet ouder 
dan 2014, of via de computer, laptop of 
mobiele telefoon. Programma’s tot een week 
terugkijken kan gratis. Langer terug en meer 

opties kosten € 2,95 per maand. Van elke 
NPO-radiozender kunt u een app down- 
loaden in de App Store of Play Store waar-
mee u uitzendingen kunt terugluisteren. 
Op www.consumentenbond.nl/tv/npo-start 
staan toelichting en instructie. Hulp aan  
huis voor installatie kan bijvoorbeeld met  
www.studentaanhuis.nl. 

ONLINE SHOPPEN EN BETALEN
De papieren catalogus van vroeger is ver-
vangen door de webwinkel. Online winkelen 
is makkelijk, maar doe het veilig. Een paar 
simpele checks om te controleren of de 
website betrouwbaar is: Staat linksboven in 
de adresbalk het logo van een slotje? Ziet u 
vóór het webadres ‘https’? Wordt de naam 
van de winkel in het webadres genoemd? 
Staan erkende keurmerken zoals ‘Thuiswin-
kel Waarborg’ op de website? Ook betalen 
moet veilig gebeuren. ‘Stuur mij een Tikkie!’ 
klinkt steeds vaker. Dit is een gratis app 
waarmee een betaalverzoek naar een beken-
de kan worden gestuurd, bijvoorbeeld voor 
een bijdrage aan een gezamenlijk cadeau. 
Wees alert op spam en phishingmails. Klikt 
u op zo’n bericht, dan breken criminelen bij 
u in. Weet ook dat banken nooit om uw re-
keningnummer zullen vragen in een e-mail.
Artikelen over online winkelen met handige 
tips staan op www.consumentenbond.nl. 
Onder ‘betaalrekening’ staat uitleg over 
online betaalmogelijkheden zoals Tikkie 
en www.veiligbankieren.nl informeert over 
phishingmails.

SPEL(L)EN EN CULTUUR
Zonder iemand in de kamer toch een spelletje 
spelen? Ga online en speel de digitale variant 
van Scrabble: Wordfeud of de digitale versie 
van Boggle: Ruzzle. Ook rummikub, sudoku’s 
of kaartspellen als patience en bridgen kunt 
u met (on)bekenden spelen. Liever cultureel 
gevoed worden? Koop een ticket voor een 
museum en laat u rondleiden door bijvoor-
beeld de Hermitage in Amsterdam zonder er 
een stap over de drempel te zetten of luister 
een podcast en stap in een andere wereld.
Tips en uitleg over spellen of podcasts 
(audio-uitzending) downloaden:  
www.seniorweb.nl/tips-en-uitleg.nl  
Cultuursnuiven via  
www.thuismuseum.nl 

ONDER de loep

De rubriek ‘Onder de loep’ gaat dieper in op alledaagse onderwerpen. 
Dit keer staat ‘digitaal vernuft’ centraal. Wat is er online allemaal mogelijk? 
En hoe maakt u veilig gebruik van de mogelijkheden die internet biedt? 
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‘Goeie dingen voor 
mensen doen’

Tim Heijnis (31) werkt ruim zes jaar als wijkverpleeg-
kundige. Sinds mei 2020 zet hij zich enthousiast in bij 
ViVa! Zorggroep. Tim gaat in zijn vrije tijd graag naar 
voetbalwedstrijden van AZ. Andere hobby’s zijn mountain-
biken en kickboksen. Zijn vrienden zijn belangrijk voor 
hem. Hij gaat regelmatig met ze borrelen, uit eten en naar 
festivals. Nu even wat minder natuurlijk.

PERsONEnaLarMEriNg
Een gerust 

gevoel
Mevrouw Vendel is een kwieke dame 
van 80 jaar. Zij heeft zes kinderen, 
vijftien kleinkinderen en zeven achter-
kleinkinderen. Al twintig jaar is zij lid 
van ViVa! Ledenservice. Vele jaren 
heeft zij als mantelzorger voor haar 
zieke man gezorgd. ‘Onnoemelijk
zwaar,’ zegt ze. 

Nu is mevrouw Vendel al een aantal jaren 
weduwe. Zij rijdt nog auto en heeft een 
drukke agenda met vrijwilligerswerk 
en bezoekjes van kinderen en klein-
kinderen. Door corona is alles wel op 
een laag pitje komen te staan. Maar ze 
houdt gelukkig ook van lezen, puzzelen, 

wandelen én facetimen. ‘Ik heb dat geleerd van mijn 
kleinzoon, een prachtuitvinding vind ik het, heerlijk toch 
even die koppies te zien,’ zegt ze lachend.

Toen sloeg het noodlot toe. ‘Ik voelde mij al een tijdje 
niet zo lekker, had duizelingen. Ik wilde de kinderen 
er niet mee belasten. Zij hebben het al zo druk. Maar 
ineens lag ik op de grond. Alles deed zeer.’ Nou, toen 
ging de tamtam. Familieberaad! Mijn zoon opperde om 
Personenalarmering te nemen en na vier weken had ik 
het al nodig! Ik voelde mij weer niet lekker en drukte op 
de alarmknop. Via het kastje op de vensterbank klonk 
een vriendelijke vrouwenstem. Ik kon haar heel duidelijk 
verstaan. Zij zette alles in werking en er kwam hulp. Dat 
is zo’n gerust gevoel en voor mijn kinderen is het ook een 
fijne gedachte. Zo kan ik zelfstandig blijven, ik ben altijd 
een vrije vogel geweest, dat wil ik graag zo houden!’

Wat is Personenalarmering?
In uw huis wordt een alarmapparaat geïnstalleerd en 
u draagt een halsmedaillon. Met één druk op de knop 

VIER
VRAGEN

UITGELICHT TEKST: Hester Bruning, FOTOGRAFIE: De BeeldredaktieTEKST:  Sindy de Veen - Andreas

1. Waarom koos je voor de zorg? 
‘Tijdens de havo besloot ik hbo-verpleeg-

kunde te gaan doen. Ik heb nog wel getwijfeld of 
ik economie wilde studeren, maar dit voelt beter. 
Mijn eerste stageperiode in het ziekenhuis, het 
AMC, vond ik geweldig. Ik ben eigenlijk best wel 
een zorgzaam type. Het voelt gewoon goed om 
goeie dingen voor mensen te doen.’

2.Wat is leuk aan het werk van 
wijkverpleegkundige? ‘Bijna alles 

wel. Het contact met de cliënten, met de mantel- 
zorgers en met mijn collega’s. Dingen doornemen 
en afstemmen met de huisartsen en hun assisten-
ten. Het aansturen van en communiceren met mijn 
team. En momenteel neem ik naast mijn eigen 
team nog voor een ander team waar. Naast het 
sociale vind ik ook het regelen leuk en de kwaliteit 
van de zorg verbeteren.’

3.Wat verwacht je van de vaccina-
tie tegen corona voor je dagelijk-

se werk? ‘Minder uitval van mijn collega’s. Want 
daar gaat het natuurlijk om: dat we gewoon zorg 
kunnen leveren. En als de ouderen ook eenmaal 
de beide vaccinatieprikken hebben gekregen, is 
er minder kans dat ze ziek worden en opgenomen 
moeten worden.’

4.Wanneer is jouw werkdag hele-
maal geslaagd? ‘Met nu twee wijken 

heb ik best veel werk, dus ik loop vaak achter de 
feiten aan. Dat is redelijk frustrerend, omdat ik het 
gewoon af wil hebben. Een geslaagde dag voor mij 
is als niemand ziek is en iedereen lekker zijn ding 
doet. Dat ik gewoon lekker aan mijn werk kan zijn 
en dat het vier, vijf uur wordt en ik naar huis kan. 
Dat ik overal aan toekom.’

oOK wErkEN bij ViVa! ZorGgROEP? 
Wil je meer weten over de mogelijkheden?  
Voor jezelf of voor iemand anders?  Neem dan 
contact op met ViVa! Werkt op 088 – 995 86 60. 
Of kijk op www.werkenbijvivazorggroep.nl

belt u naar de alarmcentrale. Dit kan dag en 
nacht, vanaf elke plek in en om het huis. Een 
verpleegkundige staat u dan te woord. Als het 
nodig is, komt er zo snel mogelijk iemand naar 
u toe om te helpen. Dit kan een mantelzorger, 
een medewerker van ViVa! Zorggroep of zelfs 
een ambulance zijn. Personenalarmering geeft 
ouderen, hun kinderen en mantelzorgers een 
veilig gevoel.

iNForMatiE
Wilt u meer weten over Personenalarmering?
Neem contact op met ViVa! Ledenservice 
via 088 – 995 88 22 of mail naar: 
ledenservice@vivazorggroep.nl

Wist u 
dat?
Ruim 

941 leden 
gebruik-

maken van 
de dienst 

Personen-
alarmering. 
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Een op de drie Nederlanders is mantel-
zorger. Lang niet elke mantelzorger 
beseft dat hij of zij bij de grote groep 
Nederlanders hoort die deze vorm van 
hulp verleent. Voor de meeste mantel-
zorgers is hun zorg zo vanzelfsprekend 
dat ze er geen naam aan geven. Wanneer 
spreek je nu van mantelzorg? Kort gezegd 
wanneer je langdurig en onbetaald voor 
een hulpbehoevende naaste zorgt. Vaak is 
mantelzorger worden iets dat je overkomt. 
Dat geldt ook voor Astrid Joosten; de in 
Beverwijk geboren en getogen televisie- 
bekendheid merkte op een dag dat haar 
zelfstandige moeder het niet meer 
alleen kon. 

‘Het begon met kleine dingen, 
daarom hadden mijn broer, 
zus en ik het eerst niet zo in 
de gaten. Mijn moeder was 
soms opeens wat verward. 
Dan wist ze niet meer welke 

dag het was, ook kocht ze steeds vaker dingen die ze 
helemaal niet nodig had,’ vertelt Astrid Joosten over de 
eerste periode waarin haar moeder na een hersenbloe-
ding langzaam maar zeker achteruitging. Het eigen huis 
werd vervangen door een aanleunwoning bij woonzorg-
centrum Lommerlust in Beverwijk. Toen dat niet meer 
toereikend was, volgde het verpleeghuis. Hoewel haar 
moeder al ruim tien jaar geleden overleden is, weet As-
trid nog precies wat ze het zwaarst vond: ‘Die eerste fase 
in het verpleeghuis.’

HARTVERSCHEUREND
De moeder van Astrid was nog geen zeventig jaar toen 
ze als jongste bewoner in een verpleeghuis terechtkwam. 
‘Mijn moeder kon door de gevolgen van die hersen-
bloeding niet meer zelfstandig wonen, maar had wel 
het gevoel dat ze niet bij die andere bewoners hoorde. 
De keuze om haar in een verpleeghuis te laten wonen, 
herinner ik me als een groot gevecht met mezelf. Je 
doet wat het beste voor haar is, maar je weet dat zij dat 
niet zo ervaart. Bij het afscheid zei ze vaak: “Ik kan toch 
bij jou wonen!” Dat was hartverscheurend. Ik heb heel 
wat zitten huilen in de auto op de parkeerplaats van het 
verpleeghuis.’

KOFFIE MET GEBAK
Toch was de periode vóór het verpleeghuis misschien 
wel ingewikkelder. Astrid: ‘We moesten haar steeds 
meer in de gaten houden, haar financiën regelen, haar 
kleding kopen en haar eigen aankopen vaak terugbren-
gen. In die periode is ze naar de aanleunwoning bij 
Lommerlust verhuisd. Toch was dat voor ons ook zwaar 
want ze kon nog wel overal zelf naartoe. Soms moest ik 
razendsnel met de auto naar Beverwijk, dan zat ze bij 
de Hema koffie met gebak te verorberen, zonder geld op 
zak.’

BEVERWIJK
Astrid Joosten woont sinds haar studententijd in Am-
sterdam, maar is geboren en getogen in Beverwijk. ‘Ik 
heb hier een leuke en warme jeugd gehad. De hele fami-
lie woonde daar, inclusief opa’s en oma’s waar je tussen 
de middag voor een boterhammetje terechtkon. Mijn 

ASTRID JOOSTEN 

spreek kamer TEKST: Moniek Moorman

Wist u dat?
1 Op de 3 Nederlanders 

van 16 jaar en ouder 
mantelzorg 

geeft, dit zijn circa 
5 miljoen 

mantelzorgers.

hULP bij MaNTElZORg
Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt 
u informatie inwinnen over de zorgmoge-
lijkheden die er zijn. De gemeente heeft 
als taak de mantelzorger te ondersteunen. 
U kunt er een aanvraag doen voor 
vervangende zorg. Het Wmo-loket kan 
u ook verwijzen naar de lokale mantelzorg-
steunpunten: 
MAATJEZ voor mantelzorgers uit Heems-
kerk, Beverwijk, Castricum en Uitgeest. 
Tel. 088 – 9957788, info@maatjez.nl 
www.maatjez.nl 
SOCIUS voor mantelzorgers uit Velsen. 
Tel. 088 – 8876900, 
infomantelzorg@socius-md.nl
www.socius-md.nl 
TANDEM voor mantelzorgers uit de 
regio Zuid-Kennemerland. 
Tel. 023 – 8910610,
info@tandemmantelzorg.nl 
www.tandemmantelzorg.nl

RESPIJtWAaiEr & BorDjE vOL
 

MAATJEZ heeft twee handige tools 
ontwikkeld die inzicht en ondersteuning 

bieden aan de mantelzorger. 
U kunt een respijtwaaier 
aanvragen met een helder 
overzicht van de mogelijkhe-
den tot het aanvragen van 
respijtzorg. BordjeVol is een 
cadeautje voor de mantelzor-
ger. Het geeft mantelzorgers 
spelenderwijs inzicht in hun 
eigen energievreters en  
energiegevers, welke  
veranderingen wenselijk  
zijn en wie daarbij kan  
helpen. Aanvragen kan 
bij MaatjeZ per e-mail:  
info@maatjez.nl

          ‘Opeens 
waren de rollen 
   omgekeerd’

‘jE DOEt wat hEt bEstE 
VoOR haaR iS, Maar jE 
wEEt Dat ZiJ DAT NiET 

Zo ErVaaRt’

over de mantelzorg 
voor haar moeder:

broer en zus wonen er nog steeds en we zoeken elkaar 
regelmatig op. Elke zomer is er een familiereünie en het 
kerstdiner is heilig. Dat slaat niemand over.’

FAMILIE EN VRIENDEN
Astrid heeft niet alleen haar ouders verloren, in 2012 
overleed ook haar grote liefde Willem Enning. Is ze 
voor hem ook mantelzorger geweest? Resoluut: ‘Nee, 
daar ging het te snel voor. Als je partner langdurig ziek 
is, voel je je vast mantelzorger. In die zes weken die wij 
hadden, hol je alleen maar achter de feiten aan.’ Sinds 
enkele jaren heeft Astrid een nieuwe liefde: zakenman 
Rob Peters. ‘Als de nood aan de man komt, zullen we 
voor elkaar zorgen. Daar ben ik van overtuigd.’
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D
e Hartstichting adviseert om vanaf uw 
veertigste jaarlijks uw bloedruk te meten. Op 
basis van uw geslacht, leeftijd, rookgedrag 
en bloeddruk kunt u een berekening maken. 
Is alles goed? Dan is uw hartleeftijd lager of 
gelijk aan uw echte leeftijd. Bent u zelf 57 
en is uw hart al ouder dan 60? Dan is het 
verstandig om uw levensstijl 
aan te passen door meer te gaan 
bewegen en gezonder te eten. 

Hoe doet u dat?

Bewegen
Hoe langer en frequenter u beweegt, des te 
beter is het voor uw gezondheid. Zit daar-
om niet te vaak stil en beweeg minstens 
2,5 uur per week matig intensief. Om aan 
de beweegnorm te voldoen, hoeft u niet per 
se te gaan hardlopen of uzelf te pijnigen in 
de sportschool. Wandelen en fietsen zijn gezonde in-
spanningen, net als traplopen en de ramen wassen. 

Gezond eten
Gezond eten is verrassend lekker! Maar eet niet te veel 
en varieer zoveel mogelijk met minstens 250 gram 
groente en twee stuks fruit per dag. Daarin zitten ook 
veel vezels, die de kans op hart- en vaatziekten, diabe-
tes en darmkanker verlagen. Bovendien zijn ze goed 
voor de spijsvertering en geven een vol gevoel na het 

eten. Voedingsvezels zitten in groente, fruit, volkoren-
producten, volkorenrijst, ontbijtgranen, peulvruchten 
en noten. Kies om te bakken voor vloeibare margarine 
of olie. Vette vis en noten zijn ook een gezonde bron 
van onverzadigde vetten. Gebruik zo weinig mogelijk 
zout, dat verhoogt de bloeddruk. Kant-en-klaarpro-
ducten bevatten doorgaans veel zout. Tot slot, drink 

dagelijks minstens anderhalve liter water, 
thee of koffie. Vermijd suikerhoudende 
dranken. En wees matig met het drinken 
van alcohol, neem niet meer dan één glas 
wijn, bier of een andere alcoholhoudende 
drank per dag.

MEER iNForMatiE
Hartstichting: www.hartstichting.nl 
Zoekwoord ‘hartleeftijd’ voor het testje en 
‘gezond eten’ voor nog meer tips.

DiËTiSTEN
De diëtisten van ViVa! Zorggroep zijn gespecialiseerd 
in de behandeling en begeleiding van de ouder wor-
dende mens. U kunt bij ons terecht voor alle voedings-
gerelateerde gezondheidsproblemen en bij veranderde 
voedingsbehoeftes. Kijk voor meer informatie op  
www.vivazorggroep.nl/zorg/behandeling/dietist  
of bel met ViVa! via 088 – 995 80 00.

TEKST: Conny VerweijZ iN  iN gezond

VERLAAG UW 
HARTLEEFTIJD

‘Je bent zo jong als je je voelt’ is de uitdrukking. Hoe jong voelt u zich en komt 
uw hartleeftijd daarmee overeen? Uw hartleeftijd geeft inzicht in uw risico op 
hart- en vaatziekten. Op de website van de Hartstichting vindt u een testje om 
dit te checken. 

Lekker 
EN gEZoND 
EtEN GaaN 
hEEL GoED 

SaMEN

REcEPT

Gestoomde zalmfilet 
met wittewijnsaus, volkorenrijst en peultjes

Ingrediënten:
100 gram zalmfilet
80 gram volkorenrijst
175 gram peultjes
2 dl witte wijn
100 gram kookroom
2 laurierblaadjes
1 sjalot
¼ bosje bieslook
1 citroen
zout (optioneel)
peper (optioneel)
verse kruiden om te 
garneren (optioneel)

BEREIDINGSWIJZE:
Kook een scheut witte wijn, een blaadje laurier en een kleine sjalot samen in een pan en laat het 2 à 3 
minuten zachtjes trekken. Voeg daarna een scheut visbouillon toe (als u dit niet heeft kan dit ook met 
water) en breng dit opnieuw aan de kook. Verwijder de sjalot en het laurierblaadje wanneer het kookt. 
Laat de saus voor een derde deel inkoken. Voeg de kookroom toe en kook het tot een mooie dikke saus. 
Breng op smaak met peper en zout. Neem de pan van het vuur. Snijd de bieslook fijn en voeg deze toe 
aan de saus.

Kook een bodempje water met een laurierblaadje en een halve citroen. Bestrooi de zalmfilet naar wens 
met peper en zout. Was de peultjes en maak deze schoon. Leg de zalm samen met de peultjes in een 
stoommandje en gaar ze boven de pan in 10 tot 12 minuten beetgaar. 

Kook intussen de rijst in 8 tot 10 minuten gaar. Giet hem af en laat hem uitstomen. Warm ondertussen 
de wittewijnsaus op. Schep de zalmfilet voorzichtig op een bord met daarbij de wittewijnsaus, peultjes, 
volkorenrijst en eventueel een schijfje citroen. Eet smakelijk!

Heeft u geen tijd of bent u niet in staat om zelf te koken? Dit heerlijke gerecht kunt u ook 
bij Food Connect bestellen. U kunt vrijblijvend een proefpakket proberen door de bon op 
pagina 33 in te vullen. Lekker en gemakkelijk!

Gezond en lekker eten, daar houden we bij Food Connect van. Onze koks bedenken en 
koken de lekkerste gerechten en om u te inspireren hebben wij een smakelijk recept voor 
u, namelijk: gestoomde zalmfilet met wittewijnsaus, volkorenrijst en peultjes. 
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 HANDIG  
 THUIS SERVICE  

AANVULLENDE MANTELZORG PARTICULIER 
5% lEDENkorTINg oP HEt uUrTaRiEf 
Ouder worden is mooi maar soms 
niet makkelijk. Soms moet je steeds 
meer gebruikmaken van de hulp 
van familie of vrienden. Dat is best 
lastig, ze hebben het vaak al zo druk. 
Herkent u dat? Dan kan aanvul-
lende mantelzorg helpen. U of uw 
mantelzorgers worden ondersteund, 
zodat u zo lang mogelijk zelfstandig 
kunt blijven wonen. Meer informatie 
vindt u op onze site.  
 
AUDICIEN AAN HUIS OF OP LOCATIE 
grAtIs BEzoEk aaN HuiS, 10% lEDEN-
korTINg oP bAttErijEN, ZwEMStukjES 
EN gEhoORbEscHERMINg 
Gehoorverlies is vervelend, maar er 
is wel iets aan te doen. U kunt terecht 
bij twee partners in de regio. De 
gediplomeerde audiciens weten hoe 
zij u kunnen helpen om u weer te 
laten genieten van een goed gehoor. 
U kunt een gratis gehoortest doen en 
vervolgens krijgt u een geheel vrij-
blijvend adviesgesprek met persoon-
lijke hooroplossingen. Bovendien 
wordt het declaratieproces bij uw 
zorgverzekeraar voor u geregeld.  
 
BEGELEIDING EN GEZELSCHAP OUDEREN 
lEDENVoORDEEL  
Samen winkelen, boodschappen 
doen, koffiedrinken, een dagje uit, 
familiebezoek, begeleiding naar het 
ziekenhuis, de kapper enz. U bepaalt 
het allemaal zelf. U bepaalt ook zelf 
met wie u dit samen gaat doen. De 
contactpersoon van de dienstver-
lener bespreekt met u uw wensen 
en er wordt voor u op zoek gegaan 
naar een geschikte dienstverlener. 
Misschien wilt u wel iemand met 
levenservaring of iemand met erva-
ring in de zorg. Het kan allemaal! 
 
BELASTINGHULP 
20% lEDENkorTINg oP VErTOoN  
vAN DE lEDENPAS 
Ziet u ook altijd op tegen de jaar-

lijkse belastingaangifte? Geen nood, 
onze belastingconsulent komt bij 
u thuis om uw aangiftes in orde te 
maken. U kunt bij de belastingcon-
sulent ook terecht met uw aanvra-
gen voor huur-, zorg- of kinderop-
vangtoeslag. De belastingconsulent 
kan, indien nodig, voor u uitstel 
aanvragen. Belastingaangiften én 
verzoeken tot uitstel moeten vóór 1 
mei ingediend worden!

COMPUTERSERVICE EN COMPUTERLES 
lEDENVoORDEEL tOt 25% 
Het is zo vervelend als je problemen 
hebt met je computer of als je niet 
weet hoe je iets op moet lossen of 
moet installeren. ViVa! Ledenservice 
werkt samen met partners die u 
goed van dienst kunnen zijn als u 
problemen heeft met of meer wilt 
weten over uw computer, iPad, 
e-reader, mobiele telefoon of uw 
digitale televisie.  
 
FINANCIËLE BEGELEIDING 
10-15% lEDENkorTINg 
Verschillende factoren kunnen er 
de oorzaak van zijn dat u niet meer 
uw financiële zaken kunt regelen. 
Schroom niet en laat u begeleiden. 
U kunt vrijblijvend een gesprek 
aanvragen.
 
HUISHOUDELIJKE HULP (PARTICULIER) 
lEDENVoORDEEL aL VANaf € 17,95  
PEr UUR  
Een opgeruimd en schoon huis, 
dat is toch het allerfijnst om in te 
wonen! Als u merkt dat u moeite 
heeft met de alledaagse huishoude-
lijke klussen, is het misschien tijd 
om hiervoor ondersteuning aan te 
vragen. Dan is de eerste stap dat 
u naar de gemeente gaat. U kunt 
mogelijk in aanmerking komen voor 
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 
(Wet maatschappelijke ondersteu-
ning). Bij de gemeente kunt u al 
aangeven dat u deze hulp van ViVa! 
Zorggroep wilt ontvangen. U betaalt 
dan een eigen bijdrage. Als u niet in 
aanmerking komt voor huishoude-
lijke hulp via de Wmo of als u extra 

hulp particulier in wilt kopen, dan 
kunt u gebruikmaken van particu-
liere huishoudelijke hulp via ViVa! 
Ledenservice. De huishoudelijke 
hulp helpt u bij huishoudelijke klus-
sen zoals: afwassen, bed opmaken, 
strijken, stoffen en stofzuigen.  
 
KAPPER AAN HUIS 
lEDENVoORDEEL oP DiVErsE  
BEhANDEliNgEN 
Onze thuiskappers verzorgen uw 
haar en dat van uw gezinsleden tot 
in de puntjes, gewoon bij u thuis, 
wanneer het u uitkomt! Knippen, 
verven, permanenten, highlights, 
alle behandelingen zijn mogelijk. 
Kinderen en 65-plussers betalen 
altijd het lage tarief. Als er drie 
personen of meer geknipt worden op 
hetzelfde adres krijgt u 10% korting. 
De tarievenlijst vindt u op onze 
website. Gun uzelf een nieuwe coupe 
voor de perfecte look! 
 
KLEINE KLUSSENDIENST 
lEDENTariEF VaNaF € 23,- 
Herkent u dat? Die lekkende kraan of 
dat schilderijtje dat al heel lang in de 
hoek ligt om opgehangen te worden? 
Dan komt de Kleine Klussendienst als 
geroepen. Binnen een handomdraai 
is het gefikst.  
ViVa! Ledenservice heeft voor u een 
gunstig tarief af kunnen spreken met 
echte vakmannen. Kleine reparatie-
werkzaamheden, het monteren van 
kleine meubels, het ophangen van 
lampen, het leggen van uw laminaat-
vloer of klein schilderwerk vallen hier 
onder andere onder. Maar andere 
kleine klussen zijn altijd bespreek-
baar. Voordat de klus uitgevoerd 
wordt krijgt u eerst een prijsopgave. 
U zit aan niets vast. U bepaalt zelf of u 
de klus uit wilt laten voeren.  
 
GROTE KLUSSENDIENST 
SPECIalE lEDENkorTINg tOt 10%  
oP HEt ofFErTEbEDRAg 
ViVa! Ledenservice heeft voor u 
diverse leveranciers geselecteerd 
die voor u grote klussen kunnen 
uitvoeren. Bij grote klussen moet u 

denken aan renovaties, verbouwin-
gen, de oude keuken slopen en de 
nieuwe keuken plaatsen. Eindelijk 
die nieuwe badkamer, dat bad eruit 
en een fijne ruime regendouche 
erin! En heerlijk, u hoeft zelf niets te 
doen, het wordt allemaal gedaan. 
Er wordt altijd eerst een offerte voor 
u gemaakt. 
 
LINGERIESERVICE 
lEDENVoORDEEL 
Soms is het lastig om voor lingerie, 
badkleding of nachtmode naar een 
winkel te gaan. Dat kan door ziekte 
zijn of doordat u minder mobiel 
bent. Dan is het toch fijn als de lin-
geriewinkel naar ú toe komt. Passen 
in uw eigen omgeving in uw eigen 
tempo. En als het wel kan, dan bent 
u altijd welkom in de (rolstoeltoe-
gankelijke) winkel. Onze partner is 
tevens gecertificeerd leverancier van 
borstprotheses en protheselingerie. 
U kunt ook aankopen doen in de 
webwinkel.  Meer informatie is te 
vinden op onze site. 

VIVA! MAALTIJDENSERVICE 
lEDEN BEtALEN GEEN BEZorGkOStEN 
VoORDELiGE PROEFPaKkETtEN 
Niet te hoeven koken en toch heer-
lijk genieten van verse, gevarieerde, 
lekkere maaltijden die ambachtelijk 
bereid zijn? Dat kan, echt waar! U 
kunt uw maaltijd zelfs helemaal zelf 
samenstellen. U kiest zelf uw vlees, 
vis, aardappelen, rijst of pasta en 
groenten. Eenvoudig op te warmen 
in de magnetron. En wilt u vooraf 
een soepje en als nagerecht een 
heerlijk dessert, dan kan dat. Heeft u 
een dieet? Dat is geen probleem, ook 
daar houden we rekening mee. De 
maaltijden worden persoonlijk bij u 
thuisbezorgd door uw vaste bezor-
ger. Culinair genieten aan uw eigen 
eettafel, wie wil dat nou niet! 
Wilt u onze gerechten voordelig 
proeven? Bestel dan een proefpakket 
van 3 gerechten voor maar  
€ 15,- of 5 voor € 20,-.

OPTICIEN AAN HUIS 
lEDENkorTINg 10% oP MoNtUUR,  
GLaZEn EN MatEriaaLKostEN, 5% 
korting oP LOw ViSiOn PRODUctEn 
grAtIs hUIsbEZOEK, gratis oOGMEting 
Als u ouder wordt, gaan uw ogen 
vaak achteruit. Dat heeft u soms niet 
direct in de gaten. Het is belangrijk 
dat iedereen boven de 45 jaar één 
keer per twee jaar een oogmeting 
laat doen. Onze opticien komt 
gewoon bij u thuis. De opticien 
heeft speciale meetapparatuur om 
de oogmeting uit te voeren. U krijgt 
deskundig advies over monturen en/
of glazen. U kunt kiezen uit een gro-
te collectie merk- en designbrillen in 
verschillende prijsklassen. 

PEDICURE BIJ U THUIS 
lEDENkorTINg: € 2,- oP iEDErE 
BEhANDEliNG 
Goede voetzorg is voor iedereen be-
langrijk, maar met name voor men-
sen met diabetes, reuma of ernstige 
voetklachten. Regelmatig naar de 
pedicure gaan, voorkomt voetklach-
ten en uw voeten blijven zo lang 
mogelijk in gezonde conditie. Na een 
pedicurebehandeling voelen uw voe-
ten weer heerlijk aan. Onze erkende 
pedicures komen bij u thuis, kunnen 
een basisbehandeling geven (verwij-
deren van eelt, likdoorns, verdikte 
nagels, schimmelnagels, kloven en 
algemene nagelverzorging) of zijn 
Medisch Pedicure (diabetische en 
reumatische voet, risicovoeten). 

PROFESSIONAL ORGANIZERS 
10% lEDENkorTINg  
Een Professional Organizer helpt u 
met weer structuur aan te brengen 
in uw huis. Zij biedt ook praktische 
hulp en begeleiding bij verhuizingen, 
bijvoorbeeld na een overlijden. Zij 
helpt met het weer opnieuw inrich-
ten van uw huis, doet boedel- 
afwikkelingen en ordent samen met 
u uw administratie. De Professional 
Organizer kan hulp bieden en advies 
geven bij het opstellen van uw fami-
liedossier. Een dossier waarin voor u 
belangrijke zaken worden vastgelegd 

en waar uw nabestaanden mee te 
maken kunnen krijgen, bijvoorbeeld 
wie bepaalde erfstukken krijgt.  
Een opgeruimd huis geeft rust en 
ruimte in uw hoofd! 

PRUIKENSERVICE 
lEDENkorTINg: 10% 
GRATIS VErZORgingSPAkKEt 
Als wegens ziekte of door een be-
paalde behandeling uw haar uitvalt, 
dan kunt u met een gerust hart 
gebruikmaken van onze Pruiken-
service. Het kiezen van de juiste 
pruik of het juiste haarwerk is heel 
belangrijk. Past het bij u, past het 
bij uw leefstijl? Zeker als u in een 
onzekere periode zit, kan een pruik 
die bij u past meer zekerheid geven. 
En wat is nou fijner dan wanneer dat 
in uw eigen vertrouwde omgeving 
kan. Daarom komt de Pruikenser-
vice bij u thuis. U kunt dan rustig op 
uw gemak een haarwerk, pruik of 
haarprothese uitkiezen.

REPARATIE HUISHOUDELIJKE APPARATEN 
50% lEDENkorTINg oP VoORriJKoStEN 
Een huishoudelijk apparaat dat 
stukgaat komt nooit gelegen. En dan 
is meestal ook de garantieperiode nog 
verlopen! Geen nood, via ViVa! Le-
denservice kunt u het huishoudelijke 
apparaat laten maken. De reparateur 
komt bij u thuis en maakt alle merken 
wasautomaten, drogers, vaatwassers, 
koelkasten, diepvriezers, fornuizen 
en kookplaten. Voorafgaande geeft de 
reparateur ter plaatse een prijsop-
gave. De korting geldt alleen voor 
daadwerkelijke reparaties en niet bij 
alleen onderzoek en/of bedienings- of 
installatiefouten.

SCHILDERSERVICE 
10% lEDENkorTINg oP HEt  
ofFErTEbEDRAg 
Eens in de zoveel tijd moet het toch 
echt gebeuren. Uw huis heeft aan de 
buitenkant een likje verf nodig! Of 
de deuren in huis moeten ook hoog-
nodig een nieuwe verflaag hebben. 
Dat kan een klus zijn waar u best 
tegenop ziet! Daarom heeft ViVa! 

Ledenservice een aantal leveranciers 
geselecteerd die dat klusje voor u 
kunnen klaren. Voorafgaande aan de 
klus wordt er een offerte gemaakt.

SCHOORSTEENVEGEN EN DAKGOTEN 
REINIGEN 
10% lEDENkorTINg 
Laat op tijd alle rook- en luchtkana-
len vakkundig vegen. Wel zo’n veilig 
gevoel! Onze leverancier is al jaren 
gespecialiseerd in het schoorsteen- 
vegen en is aangesloten bij de 
bond voor schoorsteenvegers, de 
ASPB. Zij maken ook mechanische 
ventilatiekanalen schoon. En zijn uw 
dakgoten verstopt of moeten ze no-
dig schoongemaakt worden? U hoeft 
echt zelf niet die ladder op! Ook 
hiervoor kunt u hen inschakelen. 
Weg, die verstopping, uw dakgoten 
zijn zo weer brandschoon.

STOMERIJ, WASSERIJ EN STRIJKSERVICE 
10% lEDENkorTINg 
Heerlijk, uw was wordt bij u op-
gehaald en gewassen en gestreken 
weer thuisbezorgd. U hoeft het 
alleen nog maar in de kast te doen. 
Dat is toch een luxe! Ook uw stoom-
goed kunt u meegeven. Onze leve-
rancier heeft jarenlang ervaring en 
is gespecialiseerd in deze dienst. Uw 
kleding is bij hen in goede handen.

THUISADMINISTRATIE EN GELDZAKEN 
OP ORDE 
10% lEDENkorTINg oP HEt uUrTaRiEf 
Puilt uw tafel uit met post en andere 
zaken? Kunt u rekeningen niet 
terugvinden waardoor u regelmatig 
te laat bent met betalen, met alle 
gevolgen van dien? Lopen de kosten 
steeds hoger op omdat u steeds 
aanmaningen krijgt? Dan kunt u in 
overweging nemen om gebruik te 
maken van de Thuisadministratie. U 
wordt geholpen bij het opzetten van 
een simpel administratief systeem, 
zodat u altijd een actuele admini- 
stratie heeft. 

TUINONDERHOUD EN TUINONTWERPEN 
lEDENVoORDEEL 
ViVa! Ledenservice heeft voor u 
verschillende leveranciers gese-
lecteerd van klein tuinonderhoud 
zoals onkruid wieden, snoeiwerk, 
heggen knippen, water geven en 
opruimwerkzaamheden tot groot 
tuinonderhoud met gespecialiseerd 
hovenierswerk, ontwerp en aanleg 
van tuinen, sierbestrating en beplan-
ting. U kunt altijd vrijblijvend een 
offerte aanvragen. Uw tuin, klein 
of groot, wordt weer een plaatje. 
Laat dat maar aan onze vakkundige 
hoveniers en tuinmannen over!

VERHUISSERVICE 
lEDENkorTINg: 10% oP HEt  
ofFErTEbEDRAg 
‘Inpakken en wegwezen’…! Maar zo 
makkelijk is het meestal niet als men 
gaat verhuizen. Er moet veel inge-
pakt worden, veel worden gesjouwd 
en van alles in elkaar worden gezet 
in de nieuwe woning. Een hele klus! 
Daarom heeft ViVa! Ledenservice 
voor u de Verhuisservice. Zodat u 
dit allemaal niet zelf hoeft te doen. 
U kunt de hele verhuizing overlaten 
aan deze leverancier, een erkend 
verhuisbedrijf. Maar u kunt ook 
een gedeelte door hen laten doen, 
bijvoorbeeld alleen het in- en uitpak-
ken van goederen. De keuze is aan 
u. Voor woningontruiming kan de 
Verhuisservice ook ingezet worden. 
Zij bespreken met u uw wensen en u 
ontvangt een offerte op maat.

VERZORGING & VERPLEGING  
(PARTICULIER) 
lEDENBEMiDDEliNG 
Verzorging en verpleging thuis zijn 
onderdeel van het basispakket van 
uw zorgverzekering. Hier geldt geen 
eigen risico voor. U kunt Verzor-
ging en verpleging ook met een 
persoonsgebonden budget (pgb) of 
particulier inkopen. Dan betaalt u 
deze zorg zelf. 
Bij verzorging kunt u denken aan: 
hulp bij het wassen, aan- en uit- 
kleden, naar het toilet gaan,  
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steunkousen aantrekken, verzorgen van eten en 
drinken en toezien op de inname van uw medi-
catie. Bij verpleging kan het gaan om: wondzorg, 
zwachtelen, injecteren, zorg voor infusen, kathete-
riseren, blaasspoelingen en stomazorg. Afwijkende 
zorgvragen zijn altijd bespreekbaar.  
Als u deze zorg nodig heeft kunt u contact opne-
men met de afdeling Zorgbemiddeling van ViVa! 
Zorggroep: 088 – 995 86 42.

 MIJN  
 VOORDEEL  

VERPLEEGHUISVOORDEEL 
€ 50,- lEDENkorTINg oP HEt FaCTuuRbEDRAg 
Als uw partner in een verpleeghuis verblijft of als 
uw partner opgenomen wordt in een verpleeghuis, 
dan is het een idee om een adviesgesprek aan te 
vragen met deze leverancier. Zij bekijken samen 
met u hoe u maximaal voordeel kunt behalen. Als 
er geen voordeel wordt gevonden, betaalt u niets. 
Wordt er wel voordeel gevonden, dan betaalt u 
eenmalig een vergoeding van 20% van het voor-
deel dat gevonden wordt voor het komend jaar.

VERZEKERINGEN BIJ UNIVÉ EN ZILVEREN KRUIS 
lEDENVoORDEEL 
ViVa! Ledenservice heeft voor u en uw gezinsleden 
aantrekkelijke kortingsafspraken gemaakt bij Uni-
vé en Zilveren Kruis. Zo bespaart u aanzienlijk op 
verschillende woon-, schade- en zorgverzekeringen 
én kunt u gebruikmaken van de gratis aanvullende 
thuiszorgpakketten met daarin bijvoorbeeld 100% 
vergoeding voor Professionele Alarmopvolging. 
Als u al verzekerd bent bij een van onze partners 
en u nog niet in een collectief zit, dan kunt u zich 
het hele jaar door aanmelden voor het ViVa!-col-
lectief en krijgt u dírect de korting. 
Aanmelden kan op www.zilverenkruis.nl/viva 
of op www.univé.nl/viva 
U kunt ook bellen naar ViVa! Ledenservice, dan 
regelen wij het voor u! 
 
BEAUTY-ARRANGEMENTEN 
10-20% lEDENkorTINg oP VERSChiLLENDE bEAUty-
BEHaNDELiNgEN 
Laat u verwennen met een compleet pakket 
gezichts- en lichaamsbehandelingen, permanente 
make-up of laserbehandelingen om pigmentvlek-
ken en couperose te verwijderen.  
En wat dacht u van een heerlijke hoofdmassage! 
ViVa! Ledenservice biedt in samenwerking met 
verschillende partners uitgebreide beautybehan-
delingen.  

BOEDELOPSLAG 
lEDENVoORDEEL 
Bij deze leverancier kunt u zonder zorgen 
tijdelijk uw boedel opslaan. Bijvoorbeeld als u 
gaat verbouwen of gaat verhuizen. Alle units zijn 
24 uur per dag beveiligd. Van 06.00-23.00 uur 
kunt u met een persoonlijke toegangspas de unit 
betreden.

MANICURE 
10% lEDENkorTINg 
Mooie verzorgde handen, dat wil toch iedereen! 
Een manicurebehandeling is een weldaad voor 
de handen. De handen worden gereinigd, de 
nagels gevijld, de nagelriemen behandeld, een 
lekkere handmassage of scrub en dan een heerlijk 
kruidenhandbad, waarna de handen ingesmeerd 
worden met een handcrème. Als ultieme verzor-
ging kunt u ook uw nagels laten lakken. 

NOTARIS 
10% lEDENkorTINg oP HEt hoNorARiuM 
Voor het opstellen van een samenlevingscontract, 
huwelijkse voorwaarden, (levens)testament, 
schenkingsakte, leverings- of hypotheekakte krijgt 
u te maken met een notaris. 
ViVa! Ledenservice heeft kortingsafspraken met u 
gemaakt bij een aantal notarissen. En kunt u zelf 
niet naar het notariskantoor toe komen, dan kan 
de notaris u thuis ook bezoeken.  
 
PODOLOOG 
lEDENVoORDEEL: 5% 
Heeft u voetklachten, nek- of rugklachten (hou-
dingsklachten) of teenafwijkingen? Dan kan onze 
podoloog u vast helpen. Reuma- of diabetespa-
tiënten hebben vaak meer voetklachten. De 
podoloog kan met speciale voorzieningen vaak 
voor verlichting zorgen.  
De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of 
gedeeltelijk de behandeling. 
 
RIJBEWIJSKEURING 
lEDENkorTINg 
Als u 75 jaar of ouder bent en een rijbewijs heeft, 
dan moet u zich laten keuren voor een klein en 
groot rijbewijs. Het is aan te raden om minimaal 
vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs 
met de keuringsprocedure te starten. De keuring 
is verplicht! Als u dit niet doet, dan mag u geen 
auto meer rijden. Uw rijbewijs kan dan ook niet 
meer verlengd worden.  
Maak tijdig uw keuringsafspraak via ViVa! Leden-
service. Natuurlijk met ledenkorting! 

SAUNA 
10% lEDENkorTINg oP EEN LOS SaUnaBEZoEK 
SPECIalE lEDENACtiES 
Gun uzelf een heerlijke verwendag in de sauna. 
Onder persoonlijke begeleiding een heerlijk, 
ontspannen saunabezoek ondergaan. Een zwem-
bad, kruidenbaden, dompelbaden en een grote 
whirlpool geven u een complete ervaring van 
comfort in een gemoedelijke sfeer.

SCHOONHEIDSSPECIALIST 
10% lEDENkorTINg 
ViVa! Ledenservice heeft voor u verschillende 
schoonheidsspecialisten geselecteerd. Zij verzor-
gen uw huid optimaal, behandelen huidproble-
men en geven advies. U kunt bij hen terecht voor 
verschillende schoonheidsbehandelingen voor het 
lichaam en het gezicht. Indien u dat wenst kan de 
schoonheidsspecialist ook bij u thuis komen. 

THUISZORGWINKEL 
10% lEDENVoORDEEL 
SPECIalE lEDENACtiES MEt hOgE korTIngEN 
Al jarenlang een begrip als het gaat om uitleen, 
verkoop, advies en verhuur van hulpmiddelen. 
Denkt u hierbij aan scootmobielen, rollators, 
krukken, rolstoelen en bedden. Het assortiment is 
heel uitgebreid. Ook als men een kindje verwacht 
is er van alles te vinden in de Thuiszorgwinkel, 
van borstpompen tot bedklossen. En wat te 
denken van alle comfort- en sportartikelen van 
hometrainers tot sta-opstoelen.  
De Thuiszorgwinkel, dé plek als u een hulpmiddel 
nodig heeft!

UITVAARTZORG 
€ 395,- LEDENvOoRDEEL 
Al jarenlang een begrip in deze regio, een uitvaart-
verzorger die weet hoe een uitvaart met zorg en 
aandacht geregeld moet worden. U kunt rekenen 
op goede zorg en advies van toegewijde mede-
werkers die alles volgens uw wensen, met respect 
zullen regelen. Zij begeleiden u op de dag van de 
uitvaart en zorgen ervoor dat alles verloopt zoals 
u dat wilt.

 
 ACTIEF &  
 GEZELLIG  

BUDDYBOLD 
50% lEDENkorTINg oP EEN StriPPENkaart 
Samen koken, een potje schaken of dat foto-
boek maken dat u altijd al wilde? Een jonge 
buddy komt bij u thuis om dat samen met u te 

doen. Voordat de buddy en u aan elkaar worden 
gekoppeld wordt er een intakegesprek gehouden, 
waarbij gekeken wordt naar uw interesses. Er 
wordt een uitgebreide screening gedaan via een 
zorgvuldig samengesteld profiel. De buddy en u 
moeten bij elkaar passen. De jongere buddy komt 
vervolgens één tot drie keer per week bij u op be-
zoek (afhankelijk van het abonnement dat u heeft 
afgesloten). Ook fijn voor mantelzorgers om even 
ontlast te worden. Wilt u ook leuk, inspirerend 
gezelschap van een jonge buddy? Vraag dit dan 
aan bij ViVa! Ledenservice. 
 
FITNESS/SPORTCENTRA 
lEDENVoORDEEL 
Lekker sporten, individueel of in een groep. Voor 
iedereen is er wel een passend beweegprogramma. 
ViVa! Ledenservice heeft kortingsafspraken ge-
maakt met verschillende sportcentra in de regio. 
Bewegen is voor iedereen, oud, jong, hele families. 
Kom van die bank af en ga voordelig sporten en 
word fitter en gezonder! 

ONLINE CURSUSSEN 
20% lEDENkorTINg 
Heeft u altijd al goed willen leren fotograferen of 
is schrijven uw passie en zou u nou eindelijk wel 
eens dat levensverhaal willen schrijven? Dan is 
dit uw kans! Gevarieerde online cursussen over 
interessante, verrassende onderwerpen van  
interieurstyling tot kunstgeschiedenis.  
Online, in uw eigen tempo, niet omdat het moet, 
maar omdat u het altijd al heeft willen doen.  
Je bent nooit te oud om te leren! 
 
YOGA 
lEDENVoORDEEL 
Yoga draagt bij tot een sterk, soepel en energiek li-
chaam en een betere lichaamshouding. Door yoga 
kunnen ook bepaalde pijnklachten verminderen. 
Via ViVa! Ledenservice kunt met korting yogales-
sen volgen. 

ZOMAAR EEN PRAATJE 
GRATIS VOOR lEDEN EN niEt-lEDEN 
Heeft u wel eens behoefte aan een praatje? Ge-
woon even kletsen over de alledaagse dingen, over 
leuke en niet leuke dingen die u bezighouden? 
Dan kunt u zich aanmelden voor ‘Zomaar een 
Praatje’. Als het contact goed bevalt, wordt u één 
keer per twee weken gebeld door onze Servicead-
viseur. Beeldbellen behoort ook tot de mogelijk- 
heden. Hoeft niet, mag wel! Meld u aan op  
088 – 995 88 22. Dan spreken we elkaar snel!

ZWEMMEN 
tOt 20% lEDENkorTINg 
Zwemmen is een goede manier van bewegen voor 
iedereen. Alleen in uw eigen tempo lekker baantjes 
trekken of met de kleinkinderen roetsjen van de 
glijbaan. En wat denkt u van heerlijk drijven op de 
stroomversnelling. Op vertoon van uw ViVa! Leden-
pas krijgt u bij verschillende zwembaden korting.

 VEILIG  
 WONEN  

UITLEEN LOOPHULPMIDDELEN 
GRATIS VOOR lEDEN 
Op vertoon van uw ViVa! Ledenpas kunnen u en 
uw gezinsleden tot maximaal 13 weken GRATIS 
gebruikmaken van de uitleen van bepaalde loop-
hulpmiddelen. ViVa! Ledenservice vergoedt voor 
u deze kosten. Eventuele bezorgkosten zijn voor 
uw eigen rekening.

INSTALLEREN WOONHULPMIDDELEN 
15% lEDENkorTINg oP HEt uUrTaRiEf 
Soms is het nodig om uw woning aan te laten 
passen om toch te kunnen blijven wonen in uw 
eigen huis. ViVa! Ledenservice werkt samen met 
verschillende leveranciers die uw woning aan 
kunnen passen. Denkt u hierbij aan veiligheids- 
en zorghulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld beugels 
in de douche, een verhoogd toilet of het installe-
ren van een traplift. 

PERSONENALARMERING 
lEDENVoORDEEL 
U woont graag zo lang mogelijk zelfstandig met 
de zekerheid dat u in een noodsituatie altijd hulp 
krijgt. Met een abonnement op de Personenalar-
mering bent u er altijd van verzekerd dat er 365 
dagen per jaar, 24 uur per dag in geval van nood 
professionele hulp van ViVa! komt. 
Dat is voor u en uw naasten een heel geruststel-
lende gedachte! 
Meer informatie vindt u op onze site. 

ROLLATORCHECK 
GRATIS VOOR lEDEN 
Als u een rollator heeft is het verstandig om deze 
regelmatig na te laten kijken. Bij de Thuiszorg-
winkels kunt u dit laten doen. Tijdens de check 
worden de wielen, remmen, handvatten, stabiliteit 
en het opklap- en vergrendelmechanisme gecon-
troleerd. Ook wordt er gekeken of de rollator nog 
op de juiste hoogte is ingesteld, zodat u een goede 
lichaamshouding heeft tijdens het lopen.  

Kijk op onze site voor de locaties, de data en de 
tijden wanneer de rollatorchecks plaatsvinden.  
Opgeven van tevoren is niet nodig.

 GEZOND  
 LEVEN 

BEHANDELINGEN AAN HUIS 
BEhANDEliNG, BEgELEiDiNG, ADViES 
Gezond zijn en blijven. Soms heeft u daarvoor de 
juiste zorg en behandeling nodig. Bij ViVa! Zorg-
groep werken diverse behandelaars zoals fysio-
therapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, 
psychologen, logopedisten of ergotherapeuten die 
u kunnen behandelen, begeleiden en adviseren. 
Of u nu in uw eigen huis woont of verblijft in een 
woonzorgcentrum. Als u niet in staat bent om 
naar de behandelaar toe te komen, dan komen zij 
naar u toe.

MASSAGE 
10-20% lEDENkorTINg 
Massagetherapie, stoelmassage, tafelmassage of 
een ontspannende hotstone-massage? Dat klinkt 
toch heerlijk? Het is ook heerlijk! ViVa! Ledenser-
vice werkt samen met een aantal massagepraktij-
ken. Op vertoon van uw ViVa! Ledenpas krijgt u 
korting op verschillende massages. 

VOETREFLEX 
lEDENVoORDEEL 
Een speciale massagetechniek die uitermate 
doeltreffend is. Voetreflex helpt de verstoorde 
harmonie te herstellen door het natuurlijke 
genezingsproces van het lichaam te stimuleren. 
Inzetbaar bij vele klachten.

 
 INFORMATIE  
 OP MAAT   

SERVICEADVISEURS 
GRATIS VOOR lEDEN EN niEt-lEDEN 
Kent u onze Serviceadviseurs al? Zij 
helpen u met uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. Zij weten 
alles over de diensten van ViVa! 
Ledenservice en helpen u graag verder.  
Bel of mail Anna, Linda, Annemiek, 
Suzanne, Carla of Sandy: 088 – 995 88 22 
of  ledenservice@vivazorggroep.nl 
Tot gauw!

BEWAaRoVErZiCht LEDENSERVICE@VIVAZORGGROEP.NL  088 - 995 88 22 
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De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – 
in het diagram verborgen. Sommige letters 
zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de 
resterende letters in het oplossingsbalkje 
voor de oplossing van deze puzzel.

Vers, gevarieerd en lekker eten, dat is waar Food Connect voor staat. We besteden 
veel aandacht aan onze gerechten. Aandacht voor verse ingrediënten, het bedenken, 
samenstellen en koken van de maaltijden. De gerechten van Food Connect dragen bij 
aan een evenwichtige leefstijl en zorgen voor een gevarieerd eetpatroon. Want lekker 
en gezond eten, dat maakt uw dag een stuk leuker!

Food Connect kookt met veel aandacht voor uw persoonlijke eetwensen. Zo wordt er graag rekening 

gehouden met uw dieet. Dagelijks is er een ruime keuze uit verschillende soorten vlees en vis, verse 

groenten, aardappelen, rijst, pasta en sauzen of samengestelde gerechten. Wist u dat er wekelijks wel 35 

verschillende menu’s zijn? Uniek is dat u zelf de maaltijd 

volledig kan samenstellen. Zo is er altijd de mogelijkheid 

om af te wisselen. En wist u dat de runderhachee het 

populairste stukje vlees is? Deze wordt wel 1500 keer per 

week besteld. U kunt kiezen uit verse gerechten voor in 

de koelkast en vriesverse gerechten voor in de vriezer. 

Uw bestelde gerechten worden veilig bij u thuisbezorgd. 

Een vaste bezorger komt wekelijks op een vast tijdstip uw 

maaltijden bezorgen, dat is wel zo prettig.

Wilt u de heerlijke gerechten van Food Connect 

vrijblijvend en voordelig proberen? Bestel dan een 

proefpakket van 3 maaltijden voor maar € 15,- of 5 

voor € 20,-, gratis thuisbezorgd. Als lid van de ViVa! 

Ledenservice betaalt u geen bezorgkosten t.w.v. € 2,45 

per bezorging op uw vervolgbestelling.

food connect, Almelo, tel. 0 888 - 10 10 10, www.vivazorggroep.uwmaaltijd.nl

runderlapje

kies 3 of 5 gerechten:

zalmfilet

rundergehaktbal

varkenshaasoesterkipsaté

spaghetti

tip

vul uw gegevens in:
Aanhef: Dhr / Mevr.  

Naam: 

Geboortedatum: 

Straat: 

Postcode:  

Plaats: 

Telefoon: 

vrijblijvend proberen

ontvang de maaltijden als:
 Gekoeld       Vriesvers

 Runderlapje
 Spaghetti
 Rundergehaktbal

 Kipsaté
 Zalmfi let
 Varkenshaasoester

Bel om te bestellen naar 0 888 - 10 10 10, 

of vul het formulier in en stuur dit gratis 

in een envelop op naar: Food Connect, 

Antwoordnummer 140, 7600 VB Almelo. 

U heeft geen postzegel nodig. 

 Ik geef Food Connect toestemming om mijn 
persoonsgegevens te verwerken, zodat ik een 
proefpakket kan bestellen. Ga naar foodconnect.nl/
privacyverklaring voor meer info.
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kies 3 of 5 gerechten:

tip

3 maaltijden 

€15,-
5 voor €20,-

gratis bezorgd
gratis puzzelboek als u 
binnen 2 weken bestelt

gratis 
bezorging 

voor 
leden

Elke dag heerlijk eten met Food Connect:

verse, lekkere & gezonde maaltijd

1e prijs
De Tunturi Star Fit F100 hometrainer is volledig in te stellen 
op uw trainingswensen. Beschikbaar gesteld door Medipoint, 
verkoopprijs € 399,-. www.medipoint.nl

PUzZEl  MEE ! en win

AFSTAND HOUDEN    
AMBULANCE        
ASTRID JOOSTEN    
DUIZELINGEN      
FOTO             
FRUIT            
GEZONDER ETEN     
GROENTE          
HALSMEDAILLON    
INSPANNING       
INSTAGRAM        
KLEINKINDEREN    
LAPTOP           
NORDIC WALKING    
PLUKTUINEN       
PODCAST          
RUMMIKUB         
SCHOONMAAKHOBBY  
SLAAPROBOT       
SPORTSCHOOL      

STRANDWANDELING  
STUDENT AAN HUIS   
TELEFOON         
TELEVISIE        
THUISHULP        
TIKKIE           
UITGEEST         
VACCINATIE       
VERPLEEGHUIS     
VERPLEEGKUNDIGE  
VERVANGENDE ZORG  
VETTE VIS         
VIDEOCAMERA      
VOLKOREN         
WATER            
WEBWINKEL        
WORDFEUD         
ZALMFILET        
ZELFSTANDIG      
ZIEKENHUIS       

2e prijs
5 x Een proefpakket (5 x 5 proefmaal-
tijden), beschikbaar gesteld door Food 
Connect. Vers, gevarieerd en lekker 
eten. Waarde per proefpakket € 20,-. 
www.foodconnect.nl

3e prijs
10 x Een fleecedeken van James & Nicholson. 
Heerlijk om warm onder te kruipen op de 
bank. Verkoopprijs € 19,- per stuk.

WINNEN?
Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur 
deze voor 31 juli 2021 naar de redactie van ViVa! 
Ledenservice, Postbus 95, 1960 AB Heemskerk. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
ledenservice@vivazorggroep.nl
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Als lid van ViVa! Ledenservice kunt u altijd gebruikmaken van 
de vele extra’s die ervoor zorgen dat u prettiger kunt leven en
wonen. Het lidmaatschap biedt ledenvoordeel, maar u schakelt 
ook heel eenvoudig hulp in. Diensten die ervoor zorgen dat u 
veilig kunt blijven wonen én gezond kunt blijven. Bovendien 
worden de diensten meestal gewoon bij u thuis geleverd door 
professionele en betrouwbare partners. 

Informatie ViVa! 

LEDENSERVICE & KIC

ViVA! LEDENsERvICE 
is Er vOor ú, aLs u HEt 

noDig HEEFt!

CoNTaCt  

Klant Informatie Centrum
088 - 995 80 00
info@vivazorggroep.nl  
www.vivazorggroep.nl
ViVa! Ledenservice  088 – 995 88 22
ledenservice@vivazorggroep.nl  
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

E-MailNiEUwSBRiEF 

Vindt u dit magazine leuk? Schrijf u 
dan in voor onze e-mailnieuwsbrief 
boordevol aanbiedingen en  
informatie. Aanmelden kan op:  
ledenservice@vivazorggroep.nl 
o.v.v. uw naam, adres, postcode en 
woonplaats en de tekst 'Ik ontvang 
graag de e-mailnieuwsbrief.'
TIP: mail gelijk de oplossing van 
de puzzel op pagina 32 en maak 
kans op mooie prijzen. 
 

D
aarbij kunt u er als lid op rekenen dat als 
u zorg nodig heeft, wij u op weg helpen. 
Het is een prettige gedachte dat u altijd 
kunt bellen met een vraag en dat u ook 
geholpen wordt. Én u ontvangt boven-
dien dit informatieve magazine. Op 
pagina 28 tot en met 31 

vindt u het totale dienstenover-
zicht. Overzichtelijk op een rij, 
handig om te bewaren!

KIC
Wanneer u ViVa! Ledenservice 
of het algemene nummer van 
ViVa! Zorggroep belt, krijgt u 
een van de 22 enthousiaste col-
lega’s van ons Klant Informatie 
Centrum (KIC) aan de lijn.  
 
Je kunt het eigenlijk zo gek niet 
bedenken of er wordt over gebeld: ‘Hoe laat 
komt de hulp?’, ‘Mijn moeder is opgenomen 
in het ziekenhuis en ik wil de hulp afzeggen’, 
‘Ik wil Personenalarmering aanvragen’, ‘Ik heb 
een hulpmiddel nodig, wat is het adres van de 
Thuiszorgwinkel?’, ‘Hoe vraag ik hulp bij het 
huishouden aan?’ et cetera.

Iedereen wordt professioneel en vriende-
lijk te woord gestaan. Uw vragen worden 
beantwoord en als het antwoord niet meteen 
gegeven kan worden, dan gaan we net zo lang 
op zoek tot we het wél weten en bellen we u 
daarover terug. Service staat voorop! 

Het KIC is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 
tot 22.00 uur en op zaterdag 
en zondag van 9.00 tot 17.00 
uur. Daarna wordt de telefoon 
doorgeschakeld naar een ande-
re afdeling die 24/7 aanwezig 
en bereikbaar is. U krijgt in 
ieder geval altijd iemand van 
ViVa! aan de lijn. Dat is een 
geruststellende gedachte!

Bij ViVa! Zorggroep vinden wij 
het belangrijk dat naast de goede zorg die wij 
leveren aan onze cliënten, iedereen goed te 
woord wordt gestaan. Dat doen we graag voor 
u door persoonlijk telefonisch contact. 

Wist u dat?
Bij het Klant 
Informatie 

Centrum (KIC) 
van ViVa! 

gemiddeld 533 
telefoontjes 

per dag 
binnenkomen. Rollator Classico

149,-  229.-
voor niet leden 206,-

Rollator Topro Troja 5G

339,-  399.-
voor niet leden 359,-

Rollator Light

99,99
  139.-

voor niet leden 125,-

Wij helpen u op weg
Medipoint biedt vele oplossingen om in beweging te blijven. 
Zodat u gemakkelijk zelf naar buiten gaat voor een boodschap, 
of gewoon om te genieten van de lente. Onze experts staan 
klaar om u persoonlijk te adviseren. Nu profi teert u als lid van 
diverse aanbiedingen.

Wanneer heb ik een rollator nodig?
Heeft u steeds meer moeite met lopen of opstaan? Of lukt het niet meer om langere tijd 
achtereen te lopen? Dan vraagt u zich misschien af of daar een eenvoudige oplossing 
voor is. Een rollator kan helpen, alleen kan dat voelen als een grote stap achteruit in uw 
zelfstandigheid. Maar een rollator kan juist voor een - letterlijke - stap vooruit zorgen in 
uw bewegingsruimte. 

Wat zijn de voordelen van een rollator?
U valt minder snel en de angst om te vallen neemt af. U kunt en durft vaker naar buiten, 
omdat een rollator de stevigheid biedt die u weer op weg helpt. Hierdoor vergroot u uw 
zelfredzaamheid, zodat u minder op mantelzorgers hoeft te leunen. 

Extra tips om de stap te nemen
Probeer de rollator te zien als een hulpmiddel. Zo kunt u met een rollator weer uw eigen 
boodschappen doen, een praatje maken en makkelijker naar buiten. Twijfelt u omdat u 
denkt: ‘wat zal de ander wel niet denken?’ Ga dan bij uzelf na hoe u denkt over anderen 
met rollators. Dan zult u merken dat het gebruik van een rollator niet als ‘gek’ wordt 
gezien. In eerste instantie zal het gebruik van een rollator wennen zijn, maar als u merkt 
dat u de dingen weer kunt doen die u voorheen niet kon, dan is de eerste lastige stap de 
voordelen meer dan waard!
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Winkellocaties | Heemskerk, Maltezerplein 35 (1e verdieping) • Haarlem, Stephensonstraat 45 (gratis parkeren en invalideparkeerplaats voor winkel) •
Alkmaar, Frederik Hendriklaan 3 (gratis parkeren)

Kom naar de adviesdag en 
laat u adviseren door de 
experts van Medipoint
Waar en wanneer:
Heemskerk, donderdag 15 april 2021

•  Test scootmobielen, aangepaste fi etsen, rollators 
of rolstoelen 

• Extra ruim assortiment
• Vrijblijvend advies van onze expert 
•  Tot wel 20% korting en 1 jaar gratis onderhoud*
• Goede voorzieningen i.v.m corona  
•  Alleen op afspraak dus rustig in de winkel
•  Gratis veiligheidsslot t.w.v. 49,95 bij aankoop van een fi ets 

of scootmobiel tijdens een adviesdag

Aanmelden en meer info:
www.medipoint.nl/adviesdagen of bel met onze 
Klantenservice.

Gratis advies aan huis of in de winkel 
Ontvangt u liever op een ander moment persoonlijk advies? 
Neem dan contact op met onze Klantenservice of kom langs 
in de winkel voor een vrijblijvende afspraak.

Scootmobiel Sterling S-700

2.399,-  2.999.-
voor niet leden 2.549-

tot

20%
korting

op alle 
scootmobielen

Nu incl. 1 jaar gratis 
onderhoudscontract*+

Klantenservice
Bel voor een

 afspraak
 088 - 10 20 100

Winkel
Kom langs in
een van onze

60 winkels

Advies aan huis
Onze experts
geven graag 

advies bij u thuis

www.medipoint.nl/
beweging

Bekijk online alle 
informatie en producten 

Blijf in
beweging

                   maakt het 
mogelijk voor leden van
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Nu wordt van u verwacht dat je zo lang mogelijk thuis blijft 
wonen, met eventuele hulp van de kinderen, buren en vrien-
den/kennissen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Mocht dat niet 
meer lukken, dan wordt professionele hulp en ondersteuning 
ingeschakeld.

ViVa! Zorggroep biedt deze hulp. Zodat u op een fijne 
manier thuis kunt blijven wonen. Samen met u wordt gezocht 
welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan huishoudelijke 
zorg of verpleging zijn. Maar ook wordt gedacht aan wat de 
mantelzorger nodig heeft om u bij te staan. Met elkaar zor-
gen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven.  

En pas als het echt niet meer kan, verhuist u naar een woon-
zorglocatie of verpleeghuis. En ook dan beslissen we met 
elkaar wat kan om u uw nieuwe huis een thuis te laten zijn.  

Met diensten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg in Zuid-, Noord-, en 
Midden-Kennemerland. 

Meer weten.?
Kijk op www.vivazorggroep.nl 
Of bel naar ons Klant Informatie Centrum 
op 088 – 995 80 00.

ViVa! Zorggroep, voor nu en later
Net als u willen we allemaal graag zolang mogelijk prettig thuis blijven wonen. Vroeger kon u als u een  
bepaalde leeftijd had naar een woonzorgcentrum. Daar werd dan alles wat u nodig had goed geregeld.

Wordt u onze nieuwe collega? 
Om de hulp te kunnen blijven bieden zijn wij op zoek naar collega’s. Bent u op zoek naar leuk en boeiend  
werk dat er toe doet? Heeft u een zorgachtergrond, of kent u zo iemand? ViVa! heeft volop mogelijkheden:  
van ICT-functies tot facilitair medewerker en vele zorgfuncties.

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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