Dagverzorging

Zin in
een leuk gesprek
en een gezellige dag?
Vivium helpt u verder
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Welkom bij
Dagverzorging
bij Vivium
U woont thuis, in uw eigen vertrouwde
omgeving. Soms wilt u er even tussenuit.
Voor een extra fijne en gezellige dag. Om
leeftijdsgenoten te ontmoeten, of omdat uw
partner af en toe wat tijd voor zichzelf nodig
heeft. Geen probleem. Vivium helpt u verder.
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Prettige afwisseling
in de week
Een of meerdere dagen per week er even tussenuit naar een fijne plek. Waar
u leeftijdsgenoten kunt ontmoeten. En waar u leuke dingen kunt doen, als u
daar zin in heeft. Wel wilt u het liefste in de buurt blijven. Goed om te weten
dat de Dagverzorging van Vivium voor u klaar staat.

Van alles te doen
Benieuwd wat u op zo’n dagje buitenshuis allemaal kunt doen? Te veel om
op te noemen! Doe-activiteiten van wandelen en bewegen voor ouderen tot
schilderen, van bakken tot bloemschikken. Ook spelactiviteiten zoals kaarten,
geheugentraining, bingo en gezelschapsspelletjes staan regelmatig op het
programma.

Een heerlijke maaltijd
In een kleine en vertrouwde groep onderneemt u samen activiteiten. Ook aan
het eten en drinken is gedacht! U drinkt gezellig samen een kop koffie of thee
en tussen de middag kunt u een heerlijke broodmaaltijd krijgen, eventueel met
een kop soep. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u de broodmaaltijd tegen
betaling vervangen voor een warme maaltijd (met uitzondering van de locatie
in Amsterdam). En wilt u na de maaltijd even rusten? Geen enkel probleem!

Vertrouwde gezichten
Bij de Dagverzorging werken de medewerkers in een klein team. Zo ziet u
steeds dezelfde vertrouwde gezichten. De groep waar u gedurende de dag
mee optrekt, bestaat uit 12 tot 18 personen.
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Doen waar u
zin in heeft!
U kunt meedoen aan allerlei groepsactiviteiten. Maar wilt u een momentje
voor uzelf? Of even rustig iets alleen doen? Ook dan staat het team natuurlijk
voor u klaar. U krijgt alle ruimte om te doen wat u wilt. Het is tenslotte úw dag.

Fijn thuis blijven wonen
Ook als u zorg nodig heeft, wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw
eigen vertrouwde omgeving. Met een paar dagen per week Dagverzorging
wordt dat vaak net wat makkelijker. Want zelf bent u er even lekker tussenuit.
En uw partner of kinderen hebben even tijd voor zichzelf.

Vervoer
Aan uw vervoer van en naar huis is gedacht. Als het nodig is, wordt u
opgehaald en thuis gebracht.

Goed verzorgd
Heeft u wat begeleiding of verzorging nodig? Bijvoorbeeld bij het
innemen van uw medicatie of bij het eten en drinken? Ook dan staan de
gekwalificeerde medewerkers voor u klaar. En wanneer nodig overleggen zij
met de verzorgenden en verpleegkundigen die bij u thuis komen. Zo bent u
overal verzekerd van de juiste zorg. Thuis én bij de dagverzorging.
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Voordelen van
de Dagverzorging!
•
•
•
•
•
•

 ezelligheid, ontspanning en sociale contacten
G
Structuur in de dag
Heerlijke maaltijd
Uw partner en/of kinderen hebben even tijd voor zichzelf
Vervoer indien nodig
Uw wensen en mogelijkheden centraal

Wat ik waardeer?
De leuke
gesprekken
met mijn
leeftijdsgenoten!
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Komt u een keer kennismaken? U bent van harte
welkom! Dan bespreken we samen de mogelijkheden.
Bel voor meer informatie of een afspraak gerust met
de medewerkers van onze klantenservice:

(035) 6 924 924.
Dagverzorging De Wingerd
Woonzorgcentrum Torenhof / Torenlaan 22
1261 TG Blaricum (Gratis Wifi op deze locatie)
(035) 5 313 108 - dewingerd@vivium.nl
Dagverzorging Naarden/Bussum
Woonzorgcentrum Godelinde/Jozef Israëlslaan 1
1401 CM Bussum
(035) 6 918 551 - dagverzorgingbussum-naarden@vivium.nl
Dagverzorging in Woonzorgcentrum Oversingel
Hugo de Grootlaan 30
1381 DE Weesp (Gratis Wifi op deze locatie)
(0294) 239 670 - dagverzorging@vivium.nl
Dagactiviteiten Amsterdam
A.J. Ernststraat 1013-1015
1082 LP Amsterdam
(020) 4 041 591 - dagverzorgingISA@vivium.nl
Vivium Zorggroep helpt mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in
elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook nemen we
partners en familie zorg uit handen. Wij geloven in de kracht van mensen.
Onze klanten en hun naasten weten zélf het beste welke ondersteuning
ze nodig hebben. Wij luisteren en bieden een oplossing die past. Of het
nu gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, goede zorg, een passende
woonsituatie of plezierig leven: Vivium helpt mensen verder.
Bel naar (035) 6 924 924
Of kijk op www.vivium.nl

Vivium Dagverzorging
Postbus 406
1270 AK Huizen
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Meer informatie of kennismaken?

