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Zorgeloos wonen bij Vivium
Prettig wonen,
midden in het leven,
met alle zorg dichtbij?
Wonen in een prettig appartement,
met gezelschap en faciliteiten
dichtbij? Dat kan bij Vivium.
Betaalbaar en in een fijne
omgeving. Als u wilt, krijgt u
ondersteuning. Bijvoorbeeld bij
klusjes in huis of zorg bij u thuis.
Met Zorgeloos wonen kiest u ook
voor veiligheid en comfort. Door
het scheiden van wonen en zorg,
houdt u zelf de regie over uw leven.
U huurt een eigen appartement
om op uzelf te kunnen zijn. En
heeft u zin in een praatje? Dan
is gezelschap altijd in de buurt.
Bijvoorbeeld in het sfeervolle
restaurant of bij de diverse
activiteiten die georganiseerd
worden.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over
hoe u zorgeloos kunt wonen bij
Vivium?
Bel dan naar (035) 6 924 924.

Al snel na het overlijden van haar man, wist Deliaantje van den BoschBleijenberg (84) het zeker: ‘Ik hield het alleen in die flat niet meer uit. Nu ben ik
weer onder de mensen; gezellig.’ Ze verhuisde naar een appartement bij Vivium
Oversingel in Weesp.
Samen was het echtpaar al eens
naar een open dag geweest. Toen
ze ineens alleen op zeshoog aan de
Ingelandenstraat woonde, wist ze dat
het tijd was om te verhuizen. Ook al
heeft ze zelf geen zorg nodig. ‘Van mijn
zoons hoefde het ook echt niet’, bena
drukt ze. ‘Maar ik zei meteen ‘ja’ toen
Vivium dit appartement aanbood. Ik
vind: je kunt er maar beter op tijd bij zijn.’

Naar eigen smaak inrichten
Sinds vier weken woont en huurt mevrouw
Van den Bosch-Bleijenburg nu bij Vivium
Zorgeloos wonen. ‘Niet het grootste
appartement, maar wel met mooi uitzicht. Kijk: mijn jongens hebben voor een
hele nieuwe inrichting gezorgd. Zelfs
de inbouwkast mocht eruit om plaats te
maken. Als mijn zonen nu komen, heb ik
het niet zo moeilijk als ze weggaan omdat

Komt u 18 maart
naar de Open dag
Zorgeloos wonen?
U bent van harte welkom voor een
rondleiding, bijvoorbeeld tijdens
de Open dag op zaterdag 18 maart
van 11.00 tot 14.00 uur in De Gooise
Warande en Godelinde in Bussum en
in Oversingel in Weesp. U kunt dan ook
kennismaken met Vivium Services.

ik hier niet alleen hóef te zitten.’ Ze vertelt
over de gezamenlijke koffie- en theemomenten en de aanspraak die ze nu heeft.
‘Bovendien kan ik hier een ander even
helpen met de rolstoel, door samen te
wandelen of een spelletje te doen.’

Veiligheid en genieten
Naast haar nieuwe bed ligt een zorgalarm
om te dragen; de alarmknop aan de muur.
‘Ik ben geen patiënt, hoor. Maar als er
iets gebeurt, dan is de zorg dichtbij.’ Een
fijn en veilig idee voor haarzelf, en voor
haar zonen. En mocht er in de toekomst
iets veranderen, dan biedt Vivium extra
services en zorg. Zo koos mevrouw voor
drie extra warme maaltijden naast de
vier die onderdeel zijn van het Zorgeloos
wonen-arrangement. ‘Ik vind het eten
hier heerlijk. Ik zit nu ook weer een uur
aan tafel. Gezellig, hoor.’ Ook de visite en
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mensen uit de buurt zijn van harte welkom
in de restaurants van Vivium.

Comfort en extra services
Zorgeloos wonen is behalve veilig en met
zorg dichtbij ook comfortabel wonen.
Vivium Oversingel biedt allerlei services
en activiteiten. ‘Zelfs de kapper en pedicure zijn in huis. De was doe ik hier nog
zelf, maar kun je ook laten doen.’ Het half
uur schoonmaak dat bij de woonservicekosten is inbegrepen, is voor haar voorlopig voldoende. Ontbijt en lunch verzorgt
ze zelf. Boodschappen doet mevrouw of
in het inpandige winkeltje of in het dorp.
Dinsdagmiddag staat bingo op het programma en ook aan het Rad van Fortuin
doet ze graag mee. ‘En als er een dagje
uit met de bus georganiseerd wordt, ga ik
zeker mee’.

–
‘Ook als je nog goed bent:
ga eens kijken bij een
open dag.’

Ze raadt lezers van harte aan: ‘Ook als
je nog goed bent: ga eens kijken bij
een open dag. Ik ben blij dat ik hier snel
terecht kon. Heb ik al verteld over het
stampottenbuffet gister? Het was geweldig. Met warme griesmeel en bessensap
toe. Daarna hebben we ook nog gedanst
op live accordeonmuziek. Echt waar: we
hebben genoten!’
Tekst: Miriam Vijge - Foto: Petri Bakker

Kijk voor meer informatie op
www.vivium.nl/zorgelooswonen

Colofon

Vivium helpt
mensen verder
Vivium Zorggroep helpt mensen om
hun eigen leven te blijven leiden, in
elke levensfase.
Zo gezond, vitaal en zelfstandig
mogelijk. Ook ondersteunen we
partners en familie indien gewenst.
Wij geloven in de kracht van mensen.
Onze klanten en hun naasten weten
zélf het beste welke ondersteuning ze
nodig hebben.
Wij luisteren en werken samen aan een
oplossing die past. Of het nu gaat om
zelfstandig wonen, revalidatie, goede
zorg, een passende woonsituatie of
plezierig leven:
Vivium helpt mensen verder.
Op deze pagina leest u meer over
Zorgeloos Wonen.
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