
Waar de zorg om mensen gaat
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Warme dranken

€ 1,50
Thee € 1,50
Cappuccino € 1,80
Espresso € 1,80
Warme chocomel € 1,80

Frisdranken
Coca cola/light € 1,65
Sinas € 1,65
Zeven up € 1,65

€ 1,65
Cassis € 1,65
Tonic € 1,65
Chocolademelk € 1,65
Glas appelsap € 1,65
Glas jus d’orange € 1,65

Bier
Flesje bier € 2,15
Flesje Palmbier € 2,65

Gedestilleerd
Jonge jenever € 2,85
Bessen jenever € 2,85
Citroen jenever € 2,85
Whisky/Cognac € 2,85
Advocaatje € 2,15
Tia Maria € 3,05

Wijn 
Wit/rood/rosé € 2,05
Fles huiswijn € 10,20

Versterkte wijn
Port € 2,55
Sherry € 2,55
Vermouth € 2,55

Soep
Soep van de dag € 1,10

Lunchgerechten
Personeelslunch € 2,75
Broodje gezond € 3,05
Broodje kaas € 1,65
Broodje ham € 1,65
Boterh. kaas of ham € 0,85
Broodje omelet € 3,05
Uitsmijter(3xboterh) € 3,30

€ 1,65
Broodje € 0,60
Boterham € 0,25

Snacks
Vleeskroket € 1,30
Kroket Kwekkeboom € 1,65
Frikandel € 1,25
Loempia € 2,30

€ 1,65
€ 1,65
€ 3,50

Diverse schotels
Wordt geserveerd met frites,  
rauwkost en saus
3-gangen Dagmenu € 7,85
Vlees/Vis comp. € 2,30
Rauwkost € 0,60

Desserts
Toetje v/d dag € 1,00
Dame Blanche € 2,80
IJs met  advocaat € 2,80
Stukje fruit € 0,50

Pannenkoeken
Wordt geserveerd met boter 
en suiker
1 Pannenkoek € 1,00
2 Pannenkoeken € 1,50

Drankenkaart Menukaart

Lunchrestaurant dagelijks geopend van 12.00-13.30 uur

Kom gezellig lunchen  
in ons restaurant
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Stichting ‘Vrienden van  
de Zevenster’
Het doel van deze stichting is het 
geven van materiële steun, welke 
 ten goede komt aan de bewoners 
van de Zevenster. U kunt ons steunen 
door uw gift(en) te storten op  
rekeningnummer  
NL45RABO 0375 0479 99
ten name van ‘Vrienden van  
de Zevenster

Kontaktster is een uitgave 
van de Zevenster.
Editie: december 2016

Met dank aan alle mensen die 
een bijdrage stuurden.
Voorpagina: mw. Meijer,  
bewoonster de Zevenster
Foto’s: in eigen beheer
Vormgeving: marketing2mix

Inhoudsopgave

Van de redactie
Voor u ligt de nieuwe Kontakster.  En als ik ‘’nieuwe’’ zeg, bedoel ik ook echt 
NIEUWE. U ziet de vorm en opzet van het blad heeft een metamorfose 
ondergaan. Het blijft echter een blad voor en door bewoners, familie,  
vrijwilligers en medewerkers. Het is dan ook fijn om te merken dat er  
steeds meer enthousiasme ontstaat  om een bijdrage hieraan te leveren. 
Hopelijk inspireert deze nieuwe look nog meer om met z’n allen te zorgen 
dat de Kontakster een leuk en informatief magazine blijft. Leuk om te  
ontvangen en leuk om te lezen.
 
Meer ideeën en suggesties hiervoor zijn welkom. Zou u het leuk vinden  
om deel uit maken van de redactie?  Nog beter! Laat mij dit even weten en 
we gaan aan de slag voor de volgende editie. 

Karin Vear (directiesecretariaat)

Redactie:
Karin Vear
de Zevenster
Leliestraat 3
2761 HD Zevenhuizen
Tel: 0180-637111
redactie@de7ster.nl
www.de7ster.nl
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De afgelopen periode is er hard gewerkt om de presentatie van de Zevenster te  
verbeteren. U heeft het mogelijk al gezien aan onze nieuwe website. Vandaag kunt u het 
zien bij uitgave van deze Kontaktster. Ik hoop dat het nieuwe uiterlijk u bevalt. 
Ook ons logo is vernieuwd. Misschien niet direct opgevallen, maar we schrijven voortaan 
de Zevenster niet meer met een hoofdletter D maar met een kleine letter. De letter Z 
staat nog steeds wel met een hoofdletter. Dat staat symbool voor dat waar wij goed in en 
trots op zijn, onze Zorg. De ster is in ere gehouden en is een aaneenschakeling van het 
cijfer 7. Het symboliseert de dynamiek van onze organisatie die continu in beweging is 
om zich aan te passen. De Zorg die wij bieden moet blijven aansluiten bij de vraag van 
onze bewoners en cliënten. 

Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt of dit in deze tijd van bezuinigingen allemaal wel 
nodig is. Van de Zevenster wordt verwacht dat zij haar informatievoorziening aanpast en 
moderniseert. We kunnen daarin niet stil blijven staan. Het past bij een moderne organi-
satie om zich goed te presenteren en te zorgen dat haar (toekomstige) cliënten over alle 
benodigde informatie kunnen beschikken. De komende periode worden er nog een aantal 
stappen gezet waardoor onze cliënten en hun naasten nog beter geïnformeerd worden. 
Dit vraagt tijd en een goede voorbereiding. Vandaar dat  de veranderingen stapsgewijs 
doorgevoerd worden.  Ook de inrichting en uitstraling van onze organisatie in zijn geheel, 
zal aangepast worden. Na de ingrijpende reorganisatie is er ruimte en tijd om weer naar de 
inrichting van ons gebouw te kijken. Dat dit aangepast moet worden aan de eisen die de 
zorgverlening van onze doelgroepen stelt, is bekend. Sinds kort is hiervoor de draad weer 
opgepakt en verwachten we u daar in het komende jaar weer meer over te kunnen informe-
ren. Ook hiervoor geldt dat dit stapsgewijs zal verlopen, maar dat er terdege met een grote 
mate van urgentie rekening gehouden moet worden. 
De vraag naar een zorgplek in de Zevenster is onverminderd hoog. In 2016 is de zorgvraag 
aan de Zevenster hoger dan dat er in aanvang met het zorgkantoor afgesproken is. Mede 
hierdoor heeft onze organisatie voor 2017 goede afspraken met het zorgkantoor en de 
zorgverzekeraars kunnen maken. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is mag duidelijk zijn. 
Het gebeurt niet vanzelf en vereist dat de Zevenster voor een goede zorgverlening garant 
moeten blijven staan. Dit legt druk op onze medewerkers, maar bevestigd ook dat zij goed 
werk leveren en er bestaansrecht voor de Zevenster is! Daar zijn we trots op!
 
Zo aan het eind van 2016 mogen we stellen dat de Zevenster een turbulent jaar achter de 
rug heeft met veel wijzigingen en een voorzichtig begin van verbetering. De effecten van 
de wijzigingen worden steeds duidelijker en zijn over het algemeen positief. Voor een aantal 
zaken geldt dit nog niet en hiervoor wordt alles in het werk gesteld om deze op te lossen. 
Dat vraagt tijd maar ook zeker begrip. 
Wat 2017 ons weer gaat brengen is voor een deel duidelijk maar voor het overgrote deel 
nog (gelukkig) onbekend. We treden het in ieder geval met vertrouwen tegemoet.
Mede namens de organisatie wens ik u fijne feestdagen toe, met uw dierbaren in uw hart, 

en een goed 2017.

Wim Ansen

Lieve mensen Wim Ansen Foto: Hart van 
Holland/ Pepijn de Groot
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Activiteiten
Computeren voor senioren
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 
12.00 en woensdag van 14.00 tot 
16.00 uur

Welfare
Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur

Inloophuis De Daglelie
Ontmoetingsmoment voor alle  
senioren uit Zevenhuizen.
Maandag tot en met donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bibliotheek
Donderdag van 15.00 tot 16.30 uur

Ouderengym
Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Naar de markt
Elke donderdagochtend. 
 
Hondencontactochtend
Woensdagochtend 1 x per  
14 dagen 
 
Duo fiets
Bewoners hebben de mogelijkheid 
om op de duofiets te fietsen. Het is 
voor ouderen in Zevenhuizen ook 
mogelijk om tegen een kleine  
vergoeding van €2,50 euro per uur 
de duofiets te lenen.

SAR
Spelmiddag en koersbal
Maandag vanaf 14.00 uur

Zanguurtje
Donderdag vanaf 14.00 uur

Bingo
Tweewekelijks op woensdag vanaf 
14.00 uur

Eten en drinken
Recreatiezaal
Geopend maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 13.30 uur

Koffie & Thee
Iedere ochtend van 10.00 
tot 10.30 uur

Lunchrestaurant
Dagelijks geopend van 12.00 
tot 13.30 uur

Uiterlijke verzorging 
Dames/herenkapper
Kapsalon Patries
Patricia den Hollander 
Tel: (0180) 63 72 31
Mevrouw E. Rijckenberg 
Tel: (0180) 63 80 92

Pedicure
Mevrouw A. van Mechelen 
Tel: (0180) 63 17 18 of (06) 48 64 63 77

Kerk
Kerkdiensten
De Nederlands Hervormde Kerk  
begint om 10.00 uur en is te  
beluisteren in Zaal 1 en 2 (wordt 
tevens bezocht door bewoners  
behorendebij de Gereformeerde 
Kerk)

Ontmoeting rond de Bijbel
Iedere eerste donderdag van de 
maand. Staat nader aangegeven in 
‘Ontmoeting in Kerkklanken’

Organisatie
Spreekuren
- Directie via het secretariaat.
-  Hoofd van de keuken  

van 13.30 tot 14.30 uur.

Reparaties
Opgeven aan het hoofd Interne 
Services

Algemene informatie

5Kontaktster



6 Winter 2016

Wat moet ik controleren voor het rijden 
met de rollator?
Er zijn drie dingen die u moet weten voordat u uw 
rollator gaat gebruiken:
1. Werken de remmen goed.
2. Is het frame volledig uitgeklapt.
3. Is de zitting volledig uitgeklapt.

Hoe en wanneer gebruik ik de parkeerrem?
Wanneer u de remhendels naar boven klemt, remt u  
direct. Als u deze weer loslaat kunt u verder lopen.  
De remhendels kunnen ook naar beneden geklemd 
worden om de rollator op de parkeerstand te zetten. Door 
de remhendel naar beneden te bewegen tot dat deze 
‘vastklikt’, zet u de rollator op de parkeerrem. 

U kunt de parkeerrem gebruiken als:
1. U op de rollator gaat zitten.
2. U gaat opstaan uit de rollator.
3. U in een lift bent.
4. U stopt op een oneffen oppervlak.

Wat is een goede houding om achter  
m’n rollator te lopen?
Voor een goede houding moet u goed letten op het 
volgende:
1. Probeer zo rechtop mogelijk te lopen.
2. Blijf tijdens het lopen altijd dicht bij de rollator.
3. Steun niet te veel op de handvatten.
4. Zorg er altijd voor dat u direct de rem kunt bedienen.
5.  Voorkom dat u uit vermoeidheid krom gaat lopen.  

Rust tijdig uit.

Waar moet ik opletten als ik buiten met mijn 
rollator loop?
1. Pas op voor losliggende stoeptegels.
2.  Til tijdens het lopen uw voeten goed op om te voorko-

men dat u struikelt.
3.  Loop eventueel met uw vingers door de remhendels. 

Mocht u struikelen kunt u zo direct remmen.
4.  Maak zo veel mogelijk gebruik van rolstoelopritten bij het 

op- en afgaan van stoepen.
5.  Rust bij vermoeidheid altijd even uit op het zitje van de 

rollator. Zorg er wel voor dat de rollator op de parkeerrem 
staat.

Jaarlijks belanden er naar schatting zo’n 2400 senioren van 55 
jaar en ouder op de spoedeisende hulp  na een ongeval waarbij 
er een rollator betrokken is geweest. Eén derde van deze  
ongevallen vindt plaats in huis, een kwart in een instelling en de  
resterende ongevallen vinden plaats op straat. 
 
Ongevallen met een rollator kunnen ontstaan doordat er 
bijvoorbeeld onvoldoende onderhoud is gepleegd, omdat de 
rollator verkeerd is afgesteld, door een oneffen ondergrond en/ 
of doordat de gebruikers onvoldoende informatie hebben over 
het gebruik van hun rollator.  Het leek het ons daarom  handig 
om een informatieochtend te organiseren omtrent het veilig 
gebruik van een rollator. 
 
Deze informatieochtend werd verzorgd door fysiotherapeute 
Astrid Peterbroers. Astrid heeft ons niet alleen voorzien van veel 
informatie over de rollator, maar heeft de rollators van de aanwe-
zige gebruikers ook nog eens goed afgesteld. Hieronder staan 
wat antwoorden op vragen die zij zoal heeft behandeld.  

Informatieochtend veilig gebruik 
van de rollator

Wij wensen u vele veilige kilometers met uw rollator toe! 
Groeten van Sunita Autar
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Gedicht

Zorgen voor een persoon,
inhoud geven aan leven.
Kwestie van gevoel,
empathie, medeleven.

De eerste levensbehoefte,
is slechts een begin.
Zorgen voor,
houdt veel meer in

Een luisterend oor,
geruststellend woord.
Er gewoon zijn,
liefst ongestoord.

Een arm om de schouder,
zorgen voor veiligheid.
Vinger op de zere plek,
zorgen, een veelzijdigheid.

Zorgen, een hele verantwoordelijkheid.
Zien! Wat zorgen inhoudt.
Om die ene enkele reden,
dat op jouw kwaliteit wordt vertrouwd.

Ingestuurd door Marian Verweij

Lekker eten met de bewoners van woning 43!
De afgelopen tijd hebben we een aantal keer lekker gegeten met de 
bewoners van woning 43. Eerst vond er een echte Engelse High Tea plaats. 
Alle medewerkers hadden thuis iets lekkers gemaakt om dit vervolgens in 
de mooi versierde huiskamer van woning 43 met de bewoners op te  
gaan eten. 

Buiten de deur eten
Op vrijdag 28 oktober hebben het personeel en de bewoners heerlijk  
gegeten bij ‘De Viergang’ in Zevenhuizen. Iedereen heeft erg genoten  
van de lunch. Het was een groot succes!
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Vormgeving van:

Schriftelijke vragenlijsten 

Grafische rapportages

Huisstijlen, folders,
brochures, boeken e.d.

Mantext
Kerkewater 2, 2751 BZ Moerkapelle

T +31 (0)79 593 22 04

info@mantext.nl

www.mantext.nl

Verweij Caravans 

 
 Rottekade 9 Zevenhuizen  
 (einde Middelweg rechts) 
 Tel: 0180-633115/ 632482  
 www.verweijcaravans.nl 
 
Geopend maandag t/m vrijdag 8.30-17.00uur, zaterdag 9.00-16.00uur 

 

Verkoop, stalling,  
onderhoud en reparatie van 
alle merken caravans,campers 
en vouwwagens 
 
Bovag en  
Focwa 
Gecertificeerd  
vakbedrijf 

Dealer van 

Berg-skelters 
en  
Trampoline’s 

Verkoop van o.a. Gasflessen, 
Caravan-accessoires,  
Kampeermeubelen, 

 
Zie ook onze webwinkel: 

 
www.verweijcaravans.nl 

    Montage van alle merken  
       MOVERS 

 
   Bel voor info en prijzen 

0180–633115 
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Sam en Sara zijn therapeutisch opgeleide honden 
en worden ingezet in ziekenhuizen en verzor-
gingshuizen. Honden maken steeds vaker deel 
uit van een behandelproces bij o.a. depressie en 
dementie. Door hun herkenbare uiterlijk doen zij 
een beroep op iemands gevoel. Honden zijn te 
vertrouwen en kunnen tegelijkertijd een gevoel 
van troost, warmte en veiligheid bieden. 

Omdat honden voor hun verzorging afhankelijk 
zijn van mensen, spreken ze mensen aan op hun 
verantwoordelijkheidsgevoel. Het verzorgen van 
honden leidt niet alleen af van hun eigen proble-
men, maar zorgt ook voor structuur en regelmaat 
in iemands leven. Ze bieden ontspanning en op 
deze manier zijn ze vaak aanknopingspunten voor 
gesprekken. Zo ontstonden er ook vele gesprek-
ken tussen onze bewoners. Het bracht ze terug 
 
 

 
naar een tijd dat zelf  zorgden voor een eigen 
hond. Ze konden de liefde voor hun hond nog 
goed herinneren en hadden hier vele leuke verha-
len over. Ook vonden de bewoners het fijn om met 
de honden te knuffelen, te spelen en ze te aaien. 
Omdat de baasjes van Sam en Sara koekjes bij zich 
hadden, konden de bewoners de honden ook nog 
wat lekkers geven.  
 
Kortom de bewoners hebben weer eens lekker 
kunnen genieten van de liefde en warmte van 
honden. Omdat het bezoek van Sam en Sara een 
groot succes was, komen ze eens in de twee  
weken terug om met de bewoners te spelen.  
Dit zal afwisselend  zijn met een pg- en een zorg-
groep. Omdat zulke groepen ook best vermoeiend 
kunnen zijn voor de honden, hanteren wij groepen 
van ongeveer 8 tot 9 bewoners.  Zijn er bewoners 
die het leuk vinden om aan te sluiten bij dit groep-
je?  Meld dit dan bij Cora Heppe of Sunita Autar 
(activiteiten@de7ster.nl).

Sunita Autar

Mag ik u voorstellen aan Sam en Sara, 
twee geweldige therapeutische honden!
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Van de cliëntenraad 

De afgelopen periode was er weer veel te doen 
voor de cliëntenraad. De interim bestuurder 
Robert Derksen is, naast zijn dagelijkse (ope-
rationele) werkzaamheden, bezig een plan te 
maken om de organisatie  en besturing van 
de Zevenster steviger te maken en daarmee 
de kwetsbaarheid te verminderen. Die kwets-
baarheid hebben we eerder dit jaar gezien, 
toen Wim Ansen een tijd ziek was  en alle zeilen 
bijgezet moesten worden om het “schip op 
koers te houden”. Hierbij moet gezegd worden 
dat het MT, dat de besturing van de Zevenster 
enkele maanden heeft waargenomen, dit 
werk boven verwachting heeft gedaan. Niets 
dan lof hiervoor. Maar je wil natuurlijk, dat de 
organisatie dit soort tegenvallers wat gemak-
kelijker kan opvangen. De eerste ideeen om de 
Zevenster steviger, zeg maar meer “toekomst-
bestendig” te maken zijn inmiddels met Robert 
doorgenomen. Voor de cliëntenraad leidde dit 
alles ook tot extra contact en overleg met de 
OR en met het MT. En daarnaast gaat het gewo-
ne werk natuurlijk door. 

De laatste tijd wordt de cliëntenraad ook 
steeds meer betrokken bij de voorstellen en 
plannen die bij het zorgkantoor ingediend 
moeten worden. Deze voorstellen moeten ui-
teraard goed onderbouwd worden en voor het 
zorgkantoor is het belangrijk te weten dat ook 
de cliëntenraad hierbij betrokken is. Ook bij 
het overleg met het zorgkantoor zijn wij steeds 
meer aanwezig en laten wij onze stem horen.  
 
Receptie
De entree ruimte bij de Zevenster biedt maar 
een trieste aanblik. De receptie, waar Loesje zat 
is leeg en ook het winkeltje is nu gesloten.  
De ruimte is niet gezellig en nodigt niet uit om 
er te vertoeven. Ook bezoekers, die binnenko-
men weten niet wat zij zien. Er zijn nu plannen 
in de maak om daar wat aan te veranderen.  
Er is een werkgroepje gevormd om ideeën uit 
te werken om de entree levendig te maken.  
Als je de receptie, die nu geen functie meer 
  
 

heeft afbreekt, krijg je wat meer  ruimte om 
aan te kleden voor zoals het heet: contact en 
ontmoeting. Hoe je dat gaat inkleden moet 
nog uitgewerkt worden. Misschien kan dan ook 
het idee van gastvrouwen/heren, die bezoe-
kers kunnen opvangen en de weg wijzen vorm 
krijgen. Tot nu toe is dit bij een idee gebleven, 
maar het zou toch aardig zijn als er iets van 
de grond zou komen. Ook de lege ruimte van 
het winkeltje, al dan niet met de ruimte er 
naast van de thuiszorg kan je gebruiken om de 
ontvangsthal gezelliger te maken. De komen-
de maanden worden de eerste ideëen verder 
uitgewerkt en in 2017 zal de opknapbeurt 
gerealiseerd moeten worden.

Tafeltje dekje
Zoals bekend zorgt een groep vrijwilligers 
ervoor om bij mensen in Zevenhuizen (tot 
Oud Verlaat toe) eten thuis te brengen. Voor 
de reorganisatie kregen de mensen dagelijks 
een warme maaltijd thuis bezorgd, nu worden 
maaltijden koud uit de koelkast bezorgd.  
Deze koude maaltijd moeten de mensen zelf 
opwarmen (in een casserole of in de magne-
tron). Het voordeel is dat zij dan zelf kunnen 
bepalen wanneer zij willen eten. Bij het  
rondbrengen van de warme maaltijd hadden 
zij die keuze niet. 

Er is echter ook een nadeel: soms vergeten 
mensen dat zij een maaltijd in de koelkast  
hebben staan. En zo’n maaltijd, ook in de koel-
kast, heeft toch een houdbaarheidsdatum.  
Het is ook éénmaal voorgekomen, dat iemand 
niet thuis was en een briefje met plastic tas aan 
de deur bevestigd had: doe het eten maar in 
deze tas, ik ben zo terug. En vervolgens hing 
dat eten (met vlees) een aantal uren in de  
brandende zon. Niet zo best dus. Hier moeten 
we bij het rondbrengen extra alert op zijn en 
als er iets fout gaat (of dreigt te gaan) dat  
doorgeven aan de Zevenster.

Kees Smorenburg
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Een dag vol verassingen 
voor de heer Hoogerbrugge
Op een zaterdag 15 oktober was de grote dag voor meneer 
Hoogerbrugge. Zonder dat de heer ervan af wist was er van 
alles geregeld. De heer Hoogerbrugge heeft altijd vracht-
wagen gereden bij bloemen transport A. van den Ende. Hij 
en ik hebben het er vaak over gehad. Waarom? Omdat mijn 
broer Martin er ook werkt. Ik dacht: ‘’er moet iets te regelen 
zijn ‘zodat dat de heer Hoogerbrugge nog eens een keer 
een ritje mee kan”. Na een hoop geregeld kwam de grote 
dag eraan. De heer werd door zijn dochter opgehaald met 
een smoes. Ze gingen een stukje wandelen. Na een minuut 
of 10 wandelen viel zijn mond open van verbazing.  Daar 
stonden ze ....twee grote vrachtwagens van het bedrijf waar 
hij gewerkt heeft. Geweldig vond hij dat. 

Maar dat was nog niet alles
We hadden er ook gezorgd dat hij met een rit mee kon. 
Via een grote rijplaat kon de heer de cabine in. Iets wat 
hij nooit had kunnen bedenken en waarmee zijn wens 
uit kwam. De hele familie ging mee. Zijn vrouw, dochter, 
schoonzoon, kleindochter en haar vriend en als chauffeur 
mijn broer Martin. Het was de heer zijn dag. Hij mocht be-
palen waar hij die dag heen wilde. Hij wilde graag nog een 
keer naar de bloemenveiling in Rijnsburg. 
Maar eerst hadden we nog een verrassing. We reden naar 
Berkel Rodenrijs waar het bedrijf gevestigd is . Daar ston-
den zijn toenmalige bazen Koos en Cok. Wat een verassing. 
Na een hoop bijkletsen reden we door naar Rijnsburg. Daar 
zijn we uit de wagen gegaan en hebben we op de veiling 
rond gelopen. Daar kwam de heer Hoogerbrugge nog een 
oude bekende tegen. Hij had hem jarenlang niet gezien 
dus ze hadden elkaar veel te vertellen. Daarna zijn wij met 
z’n allen weer de vrachtwagen in gegaan. Op naar Zeven-
huizen waar ons koffie met gebak stond te wachten in de 
Zevenster. We hebben heerlijk zitten na praten. Wat een 
geweldige geslaagde dag. De heer heeft echt, maar ook 
echt,  zitten te genieten. 
Hij heeft ons duizend maal bedankt voor deze mooie dag. 
Een dag met een gouden rand.

Ingestuurd door Mariska Blijleven
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Even voorstellen... nieuwe behandelaars

Afscheid Zorgpartners

Zoals u eerder van ons gehoord heeft, hebben wij vanaf  
1 november een eigen multidisciplinair team van behan-
delaren, bestaande uit een specialist ouderengeneeskun-
de, verpleegkundig specialist, psycholoog, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist en een diëtist. Zij zijn afkom-
stig van Novicare, waarmee de Zevenster een samenwer-
king aangegaan is. De behandelaren werken echter als 
onze eigen behandeldienst, onder de vlag en volgens de 
visie van de Zevenster. Zij nemen daarbij niet alleen  
 

de cliëntenzorg op zich, maar kunnen naar onze wens 
ook taken die daarbij horen op zich nemen. Zoals deel-
name aan bijvoorbeeld de kwaliteits- of MIC-commissie, 
meedenken over protocollen en het algehele kwaliteits-
beleid. Daarnaast behandelen zij ook cliënten aan huis 
en geven zij trainingen op het gebied van behandeling. 
Bijvoorbeeld over tillen en transfers, ondervoeding of 
het herkennen van slikproblemen. De behandelaren zijn 
enthousiast om voor de Zevenster aan de slag gaan en 
voelen zich heel welkom bij ons. 

Na vele jaren prettig samengewerkt te hebben met de behandelaars van  
Zorgpartners, hebben we per 1 november jl. afscheid genomen van dit team.
Vlnr. Astrid Peterboers, Anja de Pater, Melissa Kaat, Lucinda Meihuizen en  
(zittend) Carola v.d. Ree.

Jorien Bijleveld – diëtist
Mijn naam is Jorien Bijleveld en ben 27 jaar oud. Ik ben inmiddels alweer 5 jaar werkzaam voor 
Novicare. Ik heb het erg naar mijn zin, naast mijn taken als diëtist doe ik ook andere dingen 
zoals het schrijven van protocollen en relatiebeheer. Ik ben voor Novicare werkzaam in veel 
verschillend zorginstellingen, en nu dus ook bij de Zevenster! Juist deze afwisseling maakt het 
werken erg leuk. Wanneer kunt u mij tegenkomen? Bij diverse voedingsproblemen, denk bij-
voorbeeld aan overgewicht, ondervoeding, bij diabetes mellitus of nierproblemen. Ik heb veel 
zin om aan de slag te gaan bij de Zevenster, tot binnenkort!

Ze stellen zich graag zelf aan u voor:

Jessica Noordergraaf - ergotherapeut
Ik ben Jessica Noordergraaf. Ik werk bijna 5 jaar als ergotherapeut in de ouderenzorg en sinds 
3 jaar doe ik dit bij Novicare. Ik doe mijn werk met veel plezier en vind het fijn om bij te kunnen 
dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten d.m.v. adviezen en hulpmiddelen. In mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om te lezen en te koken. In juni ben ik moeder geworden van een zoontje, 
waar ik ontzettend van geniet.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met het team van de Zevenster.

Willem Dijs - psycholoog
Mijn naam is Willem Dijs, ik ben 30 jaar, woon in Woerden en ben werkzaam als psycholoog in 
de ouderenzorg. Nu al 3 jaar en met veel plezier voor Novicare. Verder houd ik van voetballen, 
films, familie en vrienden bezoeken. De werkzaamheden van een psycholoog bestaan uit di-
agnosticeren, behandelen van moeilijk en onbegrepen gedrag en bieden van ondersteuning 
aan zorgteams en bewoners. Dit in samenwerking met de andere disciplines en zorgteams. 
Het omgaan met de soms moeilijke en complexe zorgvragen en hier samen een weg in 
vinden met oog voor kwaliteit van leven voor de bewoner, vind ik een belangrijk onderdeel 
van mijn werk als psycholoog. 
Ik kijk met veel plezier uit naar de samenwerking! 
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Hebt u vragen aan de behandelaren, spreek hen dan gerust 
even aan of vraag de zorgteams om contactgegevens! 

Henk Kasbergen 
verpleegkundig specialist
37 jaar geleden begon ik als ziekenverzorger 
(verzorgende IG) in een verpleeghuis. Na vier jaar ben 
ik in ziekenhuizen gaan werken als verpleegkundige, 
aansluitend op de intensive care, hartbewaking en 
katheterisatiekamer. Vijf jaar geleden begon ik in de 
palliatieve thuiszorg bij een specialistisch team en heb ik 
als verpleegkundige een master opleiding gevolgd tot 
verpleegkundig specialist. Hierna heb ik de overstap naar 
de ouderenzorg gemaakt, waarin ik nu al weer drie jaar 
met veel plezier werk. Tijdens de opleiding heb ik geleerd 
om ook met een medische bril naar lichamelijke/geestelij-
ke klachten te kijken. Als verpleegkundig specialist ben ik 
wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoor-
beeld met medicijnen. Ik heb geleerd om beide brillen 
afwisselend of tegelijkertijd op te zetten, om zo te zorgen 
voor goede verpleegkundige en goede medische zorg.
Uiteraard overleg ik zo nodig met de specialist ouderenge-
neeskunde en andere disciplines in het behandelteam, om 
veilige zorg te garanderen bij complexe problemen.
Ik kijk ernaar uit om in de Zevenster te komen werken.

Elisabeth Schrijvers 
specialist ouderengeneeskunde
Ik ben Elisabeth Schrijvers, specialist ouderengeneeskunde. 
Ik ben in 2007 afgestudeerd als arts aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. De jaren erna ben ik werkzaam geweest op 
verschillende neurologie-afdelingen en heb ik wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan naar risicofactoren en voorspel-
lers voor het krijgen van dementie. In 2011 ben ik hierop 
gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Sinds 2012 ben ik werkzaam in het verpleeghuis en dit jaar 
heb ik mijn specialisatie afgerond tot specialist ouderen-
geneeskunde. Ik kijk ernaar uit om in de Zevenster aan de 
slag te gaan om samen met de cliënten, de familie en alle 
medewerkers bij te dragen aan het zo aangenaam mogelijk 
maken van deze levensfase. 

Mariska de Visser - logopediste
Hallo Zevenster! Mijn naam is Mariska de Visser. Sinds oktober 2014 ben ik werkzaam voor Novi-
care als logopedist. En nu, vanaf 1 november, zal ik deel uit maken van het team van de Zevenster. 
Behalve bij de Zevenster, ben ik ook werkzaam in Den Haag, Wassenaar en Capelle a/d IJssel. 
Ik hoop een mooie toevoeging te zijn aan het team en ik hoop dat we een prettige samenwer-
king zullen hebben. Belangrijke kernbegrippen voor mij zijn: kwaliteit, samenwerking, openheid, 
eerlijkheid, vriendelijkheid en enthousiasme. Jullie zullen dit terug zien in mijn handelen en 
omgang. Daarnaast staat de cliënt voor mij altijd voorop. Het welbevinden van de cliënt en zijn/

haar kwaliteit van leven is waar het uiteindelijk allemaal om draait, hier gaan we voor. Ik vind het tevens heel belangrijk 
om goed bereikbaar te zijn. Ik ben bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag. Ik ontvang dan graag vragen/opmerkingen/
suggesties e.d. Is er sprake van bijvoorbeeld slik-, eet-, kauw-, communicatie-, stem-, gehoor-, spraak- en/of taalproblemen? 
Dan kan een logopedist oplossingen bieden. Ik kan op deze gebieden bijvoorbeeld onderzoeken afnemen, behandelingen 
geven en/of adviezen geven. Dit doe ik in samenwerking met de cliënt, familie, andere professionals en de zorg! 
Ik kijk er erg naar uit om samen aan de slag te gaan. Tot snel op de werkvloer!

Wout Janssens - fysiotherapeut
Waarom ik in de ouderenzorg ben gaan werken? Waarschijnlijk om dezelfde reden als velen van jul-
lie; om kwetsbare mensen te helpen en te zorgen dat hun kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk 
is. Dat doel houd ik altijd voor ogen tijdens de therapie. Dit doel heeft ook vaak met de verzorging 
te maken; het behoud van een transfer of een pijnlijke schouder tijdens de ADL. Indien het nog kan 
stem ik dit doel met de bewoner zelf af of anders met familie. Ik werk nu ruim een jaar bij Novicare 
en dat bevalt heel goed. Je komt op veel locaties waardoor je heel veel zaken ziet die verschillend 
aangepakt worden. Deze veelzijdigheid pik ik op en neem ik als ervaring weer mee. 
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Mail: info@kapsalonpatries.nl
Web: www.kapsalonpatries.nl

twitter.com/kapsalonpatries

Openingstijden:
Maandag:  09:00 t/m 17:30 
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  09:00 t/m 17:30

Donderdag: 09:00 t/m 21:00
Vrijdag:  08:00 t/m 21:00
Zaterdag:  08:00 t/m 13:00

Patricia den Hollander

Leliestaat 3
2761 HD  Zevenhuizen ZH

Tel 0180-637231

Jubilaris Joke Boer

Aan het werk

In september was er weer koffie met gebak op de afdeling.  Joke Boer vierde 
samen met haar collega’s haar 25-jarig dienstverband. Uiteraard ontbraken 
de bloemen en kadootjes niet. Een speech wilde Joke niet maar dan toch 
bij deze: Joke, enorm bedankt voor je toewijding en inzet en dat er nog vele 
jaren mogen volgen. 

Op Woning 39 moesten de bloembakken nodig opgeknapt wor-
den en met nieuwe plantjes aangevuld worden. De heer Gorissen 
wilde wel helpen. Dus jas aan en naar buiten. Twee kleuren viool-
tjes hadden we. Om en om in de bakken wilde ik graag. Dit was 
geen probleem, dus wurmden we de potjes van de plantjes af.  De 
heer Gorissen zette alle plantjes in de nieuwe bakken gevuld met 
grond.  Daarna de bezem maar ter hand genomen om de boel  aan 
te vegen en aan kant te brengen. Met een druppel aan de neus 
van de kou maar met een erg tevreden gevoel zijn we weer naar 
binnen gegaan waar de koffie op ons wachtte. 
Ingestuurd door Jolanda van Eijk
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Even voorstellen

Lieve mensen,
Dit keer heb ik de eer om iets over mijzelf te mogen vertellen. 
Ik ben Dita Versteeg, sinds 1 september werk ik 21 uur per 
week als maatschappelijk werker in de Zevenster. Tot nu 
toe met heel veel plezier. Voor mij is het een feest om jullie 
allemaal te mogen leren kennen. Als u ergens mee “zit” of 
vragen heeft kom gerust naar mij toe, ik ben er voor u, ik luis-
ter en denk met u mee. Tenslotte komen we daar verder mee!
 
Even voorstellen
Ik ben 57 jaar geleden geboren in de grote stad Rotter-
dam. Ik ben getrouwd met Theo en heb één zoon van 29, 
die heet Tim. Ik heb daarnaast 5 jaar voor een kind van 
mijn zus gezorgd, zij heet toevallig ook Dita. Ook zij voelt 
voor mij als een eigen kind. Ruim 25 jaar geleden ben ik 
gestart met werken in de zorg, in verzorgingshuis ‘Olden-
oord’ in Rotterdam-Ommoord. Ik kwam daar als groentje 
binnen en weet nog hoe ik voor het eerst iemand op bed 
moest wassen. Met een verrijdbaar tafeltje over stroeve 
vloerbedekking en daar de gevulde waskom op. U raadt 
het denk ik al… ik was nog geen tien centimeter verder 
of die hele waskom vloog door de lucht. Overal spetters: 
op de muur, op de spullen, op het bed, wat een ravage. 
Ik schaamde mij kapot, maar het was achteraf gezien een 
mooi leermoment. 

Emoties
Al snel was voor het voor collega’s en mijzelf duidelijk dat 
ik zeer goed overweg kon met mensen met een demen-
tieel syndroom. Wat heb ik veel van hen geleerd en ook 
veel met hen gelachen. Maar ik heb ook zeker de nodige 
traantjes weg gepinkt. Soms als ik alleen was en soms met 
de bewoner samen. Zoveel onmacht, verdriet, wanhoop, 
eenzaamheid en ontluistering... Maar om het evenwicht 
te behouden, heb ik ook menig traantjes weggepinkt van 
ontroering, blijdschap en geluk. Nog steeds vind ik het 
bijzonder als mensen mij vertrouwen en hun emoties met 
mij willen delen.
 
Werkervaring
Na deze ervaringen ben ik in het verpleeghuis gaan wer-
ken, maar dat was lichamelijk te zwaar voor mij, ik kreeg 
rugklachten. Bovenal was ik het totaal niet eens  
 
 

met de manier hoe  
daar gewerkt werd.  
De bewoners waren 
ondergeschikt aan het 
systeem, er kwam niet 
één zuster om je onder de 
douche te helpen. Nee, dat 
waren er vier: één kleedde 
je uit en bracht je naar de  
douche, de volgende waste je, de derde bracht je terug 
naar je 6-persoonskamer. Met een handdoekje om je 
heen geslagen de gang over en de vierde maakte het 
karwei af. Ik vond dat onwaardig en onmenselijk.  
Als nieuweling en laag in functie had ik natuurlijk geen 
klap te vertellen tegenover de gevestigde orde. Ik heb 
daar ook na een jaar ontslag genomen, want ik werd daar 
dood ongelukkig. 

Daarna heb ik diverse opleidingen gevolgd en ben  
uiteindelijk maatschappelijk werker geworden. Voordat 
het zover was, heb ik nog als uitvoerende in de wijk  
gewerkt met oudere mensen. Daarin heb ik mensen 
met een psychiatrisch ziektebeeld in de thuissituatie en 
Multiprobleem gezinnen begeleid. Plus slachtoffers van 
mensenhandel en mensen met een verslaving.  
Uiteindelijk ben ik weer op een plek terecht gekomen die 
mij het meest aan het hart ligt: OUDEREN. Wat mij betreft 
werk ik nog vele jaren met jullie en de Zevenster samen.
 
En verder
Ik ben goedlachs en ik maak graag een praatje met 
iedereen. Mijn man zou zeggen: “zij praat nog tegen een 
lantaarnpaal aan”. Ik vind het fijn om mensen met elkaar 
te verbinden en om sfeer en onderling vertrouwen te 
creëren. Ik ben sportief en graag in beweging, u ziet mij 
dan ook regelmatig over de gangen en trappen lopen. 
Want heel de dag stil zitten wil en kan ik niet. Ik wandel 
graag, maar kan ook uren op de bank zitten met mijn 
iPad en dan spelletjes doen. Om rust te behouden in mijn 
hoofd beoefen ik een keer of zes per maand yoga nidra.  
Volgens mij heeft u nu een aardig beeld van mij gekregen 
en als u nog een vraag heeft, stel die gerust als we elkaar 
tegenkomen.

Warme groet, Dita

Kontaktster
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Zo maar een dag bij de Zevenster. In de huiskamer op 
de 1e etage is iedereen gezellig bezig. Ik besluit om 
even bij meneer van Ravels binnen te lopen. Kijken of 
hij zin heeft in een gesprekje. Hij heeft wel tijd voor 
me en begint geanimeerd te vertellen.

Meneer vertelde dat hij uit een gezin komt met een heel 
strenge vader en een hele lieve moeder. “Het gezin had 5 
meisjes en 3 jongens. Ik was de op één na de jongste.  
Inmiddels zijn al de meisjes al overleden en ik heb nog 
maar 1 broer over. Tsja, zo gaat dat in het leven”.

Schooltijd
Meneer van Ravels vervolgde zijn verhaal over zijn jeugd 
en schooltijd. ”Ik kon heel goed leren en doorliep de 
kleuterschool en de lagere school met gemak. Ik had een 
goede vriend op school waar ik het buitengewoon goed 
mee vinden kon. Het contact werd na schooltijd wel min-
der, maar de vriendschap is altijd gebleven. Ze woonden 
in Breda in een heel groot mooi huis en er was harmonie 
in het gezin. Er was natuurlijk wel eens wat, maar we kon-
den het goed met elkaar vinden. Na de lagere school ging 
ik naar het Lyceum.”

De oorlog
De oorlog brak uit en meneer van Ravels moet daar nu 
nog vaak aan terugdenken. “Op 14 jarige leeftijd tijdens 
de Duitse bezetting werd mijn 7 jaar oudere broer  
gevangen genomen door de Duitse militairen.  De reden 
was dat mijn broer een radio in bezit had en naar de 
verboden Engelse zender luisterde. Mijn broer zat bij het 
verzet en werd verraden door buren. Vader had vernomen 
dat de Duitsers op zoek waren naar zijn broer en dat er 
een huiszoeking zou komen. Mijn vader zei tegen mij: 
Lo, ga onmiddellijk tegen je broer zeggen dat hij niet naar 
huis mag komen omdat de Duitsers onderweg zijn om 
hem op te pakken. Dat heb ik gedaan, ik ging naar mijn 
broer en zei dat hij niet naar huis kon komen. Mijn broer 
vluchtte toen naar een oom, maar thuis zaten de Duitsers 
maar te wachten en wachten. Dit duurde hun uiteindelijk 
te lang, waarop zij mijn vader arresteerden in plaats van 
mijn broer. Maar dit kon ik niet laten gebeuren. Het gezin 
kon toch niet zonder vader? Mijn broer werd ingelicht 
dat vader gevangen was en mijn broer heeft zichzelf toen 
aangegeven. Vader kwam hierdoor weer vrij en mijn broer 
heeft 9 maanden gevangen gezeten. Dit heeft een enor-
me indruk op mij achter gelaten.”

Gelukkiger tijden
Meneer van Ravels vertelde mij verder dat hij is afgestu-
deerd en uiteindelijk bij het spoor aan de slag ging, o.a. 
als verkeersleider. Hij heeft hier altijd met veel plezier 
gewerkt. Vrij reizen met het spoor en meerdere zomers 
met zijn gezin naar Rome om daar de vakantie door te 
brengen in het huis van zijn broer, die daar woonde. Mu-
ziek is zijn grote hobby. Bij een operettevereniging in 
Breda heeft hij zijn vrouw leren kennen. Samen hebben 
ze ook jaren een eigen vereniging gehad dat regelmatig 
optredens in bejaarden- en verpleeghuizen verzorgde. Ze 
zijn in Breda getrouwd en kregen 3 kinderen: 2 jongens 
en 1 meisje. Ook de kinderen en kleinkinderen hebben 
hun liefhebberij in de muziek gevonden. “Mijn vrouw kon 
vroeger ook heel mooi schilderen” vervolgt meneer van 
Ravels en zichtbaar vol trots liet hij mij een aantal werken 
van zijn vrouw zien. “Ik heb daarnaast ook altijd graag 
op de fiets grote tochten gereden. Zoals van Breda naar 
Amsterdam, bijna 200 km op 1 dag! Of naar België, het 
liefst op zoek naar kleine grensplaatsjes of de natuur in. 
Wandelen en lezen behoren ook tot mijn hobby’s.” 

Passie en trots
Maar de muziek is zijn echte passie. Klassieke en se-
mi-klassieke muziek geniet de voorkeur. Meer dan 50 jaar 
is hij dirigent van diverse koren geweest. Ook begeleidde 
hij 20 jaar zijn eigen zanggroep als artistiek leider en 
dirigent. Hij kreeg hier een koninklijke onderscheiding 
voor en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij vertelde trots te zijn op wat hij heeft bereikt in 
het leven. “’We hebben een mooi gezin. Mijn oudste zoon 
is ook in mijn voetspoor getreden en is ook dirigent/pia-
nist en mijn dochter zingt in een koor. Mijn jongste zoon 
heeft een hele mooie baan. Het gaat ze gelukkig allemaal 
erg goed en dat is een zegen. We hebben een prachtig 
leven en we genieten nog samen van de mooie muziek 
die ik verzameld heb in al die jaren. Lekker hoor, een boek 
lezen, muziek luisteren en een heerlijk wijntje erbij. Dat is 
toch genieten?”.
Ik kan het allemaal alleen maar beamen en ik bedank 
meneer van Ravels voor het fijne gesprek.
Fijne feestdagen voor iedereen en lieve groetjes,

Maja Koole

Een goed gesprek met 
de heer van Ravels
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Op 10 september hebben wij, Marian Verweij, Anne 
Sytsema, Marja Palsgraaf en Marja van Vliet mee gedaan 
met een rally van de Lions Club. De Lions Club organi-
seerde op initiatief van de heer v.d. Wende, een rally om 
geld op te halen voor goede doelen. Eén van die doelen 
was de aanschaf van een tovertafel voor de Zevenster. De 
vraag was nu of wij van de Zevenster dan ook mee wilde 
doen. Nou, dit was niet tegen dovemans oren gezegd 
want dit was natuurlijk een hele uitdaging voor ons.  
 
We verzamelen ons bij Anne thuis en hier begon de voor-
pret al.  Marian, onze bestuurder tijdens de rally, kon Anne’s 
adres niet vinden. We zagen haar een paar keer voorbij het 
huis rijden, maar zij kon het niet vinden. Dat beloofde veel 
goeds voor een puzzeltocht... 
 
Na compleet te zijn gingen we op weg naar La Baraque 
want daar was het startsein van de rit. We kregen de route 
en een tas vol lekkers voor onderweg.  Stickers voor op de 
auto en tenslotte een leuk sponsorshirt dat we tijdens de 
rally moesten dragen. Ik kan u vertellen dat de uitleg over 
de route die we kregen, al voor grote hilariteit zorgde want 
we begrepen er eerlijk gezegd niet veel van. Maar goed… 
we gingen naar buiten om de stickers op de auto te plak-
ken en een bordje voor op de auto te plaatsen. Met wat 
hulp van een lieve rally genoot lukte dit uiteindelijk. 
 
Na alle voorbereidingen ging we dan om tien voor half tien 
van start. Tijdens de rally moesten we verschillende op-
drachten uitvoeren; dit hield in dat we heel goed moesten 
opletten onderweg. Ziet u dat al voor u met vier van die 
giechelende dames in de auto? Het begon al met de eerste 
vraag: welke sponsors zie je onderweg? Deze bedrijven 
stonden langs de route, maar we hadden de helft al gemist 
voor we aan de vraag dachten. Verder moesten we verschil-
lende afbeeldingen, die op foto’s stonden zien te vinden. 
Bij de foto’s stond een letter en die dan op lijst genoteerd 
moest worden. Ook werd gevraagd naar de naam van 
verschillende gebouwen langs de route. Bijvoorbeeld hoe 
heet de boerderij op nummer 87?  De route die gevolgd 

moest worden werd aangegeven door Marja P.  Anne en 
ik  zaten achterin en moesten heel goed opletten om de 
opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Nou, ik kan u 
vertellen dat we heel wat extra kilometers hebben gereden 
en dat we ook aardig wat opdrachten gemist hebben.
 
Het was soms een prachtig gezicht waar we reden. De 
polder op zijn best. We zouden onderweg langs de route 
lunchen. U raadt al wie er als vermist werden opgegeven 
en waar ze bijna naar op zoek gingen. Juist dat waren wij, 
team de Zevenster een beetje laat. Om niet als laatste 
te eindigen, werkten we snel onze lunch naar binnen en 
vervolgden we onze rit. We reden de parkeerplaats af en 
…. gingen  de verkeerde kant op. We kwamen uit op een 
hoge dijk en moesten daar keren op een grindpad. Dit ging 
heel moeizaam. Er waren diverse pogingen met piepende 
banden en rondvliegende stenen nodig om weer op de 
goede weg te komen. 

Voordat we mochten finishen moesten we nog een soort 
behendigheidsproef doen.  We moesten zo snel mogelijk 
het kleine parcours rijden. Met piepende banden  stoven 
we weg, pionnetje om, bochtje maken, achteruit parkeren 
en weer terug.  Ik denk niet dat we de snelste waren maar 
we hebben het toch maar gedaan en zo de finish gehaald. 
Nadat iedereen binnen was werden de prijzen uitgereikt en 
ik moet u zeggen we waren niet eens de laatste.
We kregen een prachtige cheque van € 7500 uitgereikt 
voor de tovertafel en waren hier uiteraard heel blij mee.  
De tovertafel is inmiddels in huis en er wordt zelfs al 
enthousiast mee gewerkt. We zijn blij dat we dit voor de 
Zevenster hebben kunnen doen hebben erg genoten en 
veel gelachen.

Hierbij willen we de Lions Club nogmaals bedanken voor 
hun inzet voor de Zevenster. Het was een onvergetelijke 
dag voor ons. De rally was schitterend en de route leidde 
ons lang veel mooie plekjes. Wat is Nederland toch mooi!

Ook namens Marian, Anne en Marja P. , Marja van V. 

Team 
de Zevenster 

en de sponsor

Rally Lions Club: een succesvolle dag  
met een mooi resultaat!
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Het jaar is inmiddels weer zo goed als voorbij. Het lijkt 
wel of de tijd steeds sneller gaat. Toen ik nog kind was 
duurde een week heel erg lang. Ik denk dat het te maken 
heeft met het ouder worden of doordat het leven zo 
anders (en dan vooral soms hectisch) is.
 
De pepernoten liggen weer in de winkels, maar ik heb ze 
nog niet gegeten, hoe lekker ik ze ook vind. Het Sinter-
klaas snoepgoed ligt tegenwoordig in september al in de 
winkel. Tegen de tijd dat het echte feest begint, hebben 
veel mensen er al genoeg van.  Ik bewaar het eten van 
die verrukkelijke dingen dan ook tot het echt Sinterklaas 
is. Echter kon ik de verleiding van de gevulde speculaas 
niet weerstaan: zoooo lekker. 

Met de molens wordt voorlopig niet gedraaid. 
Dit is omdat de ondermolen rondom nieuw riet krijgt.  
Een heel karwei. Het duurt wel tot het eind van het jaar 
voordat het werk klaar is en de vier molens het water uit 
de polder kunnen gaan malen. Eerst moet het oude riet 
verwijderd worden. Dit geeft een enorme stofbende!  
Ik heb een aantal jaren geleden ook nieuw riet op de 
molen gekregen en ben daarna echt weken aan het 
schoonmaken geweest. Het stof zat zelfs in de kopjes in 
de kast. Werkelijk alles moest stofvrij gemaakt worden. 
Niet fijn, maar nu zit het riet er zeker weer voor 80 jaar 
op. Wel worden in de loop van de tijd zo af en toe de 
dunner wordende plekken opgestopt met nieuw riet. 

Daar bij 
die molen...
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De laatste keer dat ik een stukje schreef vertelde ik u dat er een groot konijn 
(Vlaamse reus) op de molen zou komen wonen. We hadden al een mooi hok 
voor hem gemaakt en een groot stuk gras afgezet met gaas. Helaas vonden de 
medewerkers van het asiel het hok te klein en wilde men dat ik de gehele tuin 
af ging zetten met gaas. Dit vond ik toch wel iets te ver gaan en het konijn is dus 
jammer genoeg niet gekomen. Maar het duurt nooit zo lang voor ik weer de 
vraag krijg of ik een konijn een goed tehuis wil ge-
ven. Twee maanden geleden kreeg ik er zelfs twee 
tegelijk. Ze waren gevonden op een braakliggend 
terrein, waarschijnlijk door mensen losgelaten 
die op vakantie gingen. Het zijn een mannetje en 
een vrouwtje. Ik zou het fijn voor ze vinden als ze 
voor de winter samen in een groot verblijf kunnen, 
vandaar dat ik het mannetje heb laten castreren. 
Na de castratie moeten ze nog een maand apart 
en daarna kunnen lekker warm tegen elkaar aan 
liggen in de koude wintermaanden. Het zijn leuke 
en lieve diertjes en ik hoop dat ze een goed leven 
zullen hebben.
 
De tuin
De natuur is op momenteel erg mooi met al die warme rode, gele en oranje  
tinten. Hopelijk duurt het nog een tijdje voor het hard gaat waaien. Dan blijven 
de mooie gekleurde bladeren nog even aan de bomen zitten.
In de groentetuin staan nog een paar wortelen en bietjes. Daarnaast staan nog 
wat reuze zonnebloemen die druk bezocht worden door de meesjes. De tuin 
heeft het slecht gedaan dit jaar. Misschien dat de grond te arm is en dat een 
beetje mest nodig is. Het kan ook aan de droge zomer hebben gelegen. Volgend 
jaar misschien een betere oogst. Ook leuk om te vertellen is dat er bijna dagelijks 
een ijsvogeltje zit te vissen. Het prachtige vogeltje zit op het krooshek of op de 
bun en pikt zo af en toe een visje uit het water van de sloot.
 

Ons katje Sjees
Helaas is er ook minder leuk nieuws. 
In de laatste week van oktober kwam 
onze kater Sjees niet meer thuis, ook 
niet na roepen en rammelen met zijn 
voerbak. Dat was vreemd, want hij 
kwam altijd ‘s nachts binnen. Toen 
hij de dag en nacht erop nog niet 
thuis gekomen was werden we toch 
wel echt ongerust. Niet veel later 
heeft een hond van een wandelaar 
Sjees gevonden. Hij was overleden, 

verstopt tussen het riet aan de Rotte. U begrijpt dat dit erg verdrietig voor ons is 
en we zullen hem erg missen. Nooit meer gerammel aan de deurklink als hij naar 
binnen wilde. Hij ligt nu onder de appelboom begraven. Hij is 13 jaar oud  
geworden en heeft al die jaren fijn in de polder gewoond. We gaan nu naar de, 
wat mij betreft, meest gezellige dagen van het jaar. De kerst. Ik hoop dat u fijne 
dagen zult hebben. Dat is wat ik u wens vanaf de molen.

Tineke van Tol
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Terugblik op de activiteiten

Activiteiten met de Stichting Vrienden van:

Dagje Avifauna in de zomer! 3 september tijdens het oogstfeest!

Gezellig 
ontbijten met 
de buren tijdens 
Burendag op 
21 september

Uitje 
met de 
paarden-
koets

Oud Hollandse Spelen op 27 september

Herfststukjes  
maken

Haringhappen in Scheveningen
21 oktober Poffertjesmiddag met een 
oud hollands draaiorgel

Winter 2016
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Aankomende activiteiten

Doet u mee met de marktochtend?

Hoe gaat het?
Vanaf donderdag 27 oktober tussen 9.00-11.30 uur staan 
wij paraat om met enkele bewoners boodschappen te 
doen. U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom om alvast 
in de zaal een kopje koffie te komen drinken! Een van 
onze vrijwilligers is er al voor u.

Wat heeft u nodig en wat verwachten we van u:
 Een boodschappenlijstje is wel handig! 
 Geld om te betalen
  Een rolstoel indien nodig. (De Zevenster heeft ook een 

leenrolstoel)
  U betaald zelf uw eigen boodschappen. De medewer-

kers en vrijwilligers komen niet aan uw geld.  
Ook pinnen moet u zelf doen!

Wat kunt u van ons verwachten:
  U mag zelf naar de grote zaal komen, maar wij kunnen 

u ook komen ophalen.
  Wij kunnen u helpen met het maken van een  

boodschappenlijst
  Wij helpen u met het rijden in de rolstoel naar de 

Dorpstraat. 
  Na afloop brengen we u op uw kamer en kunnen  

als u wilt de boodschappen opruimen.
 We doen geen boodschappen zonder U!

Vragen en informatie: Vraag het gerust aan  
Marja, Sunita of Cora!

Op donderdagochtend gaan we in de Dorpsstraat boodschappen doen. 
Gaat u met ons mee?

Sinterklaas middag  
Maandag 5 december

Vanaf 14.00 uur. Op woningen 39, 41, 43, 45, 47.

Voor bewoners etage 1 & 2 in de grote zaal.

Kerstviering
Dinsdag 13 december

Vanaf 19.00 uur in de grote zaal.

Kerstdiners 
15 december

Woningen 39, 41, 43, 45 & 47 vanaf 17.00 uur.

16 december 

Voor thuiszorgcliënten vanaf 16.00 uur

21 december

In de grote zaal voor bewoners zorg op de 1e en 

2e etage vanaf 17.00 uur

22 december 

Kerstborrel voor medewerkers & vrijwilligers van 

de Zevenster vanaf 15.00 uur.

 

Kerstoptreden 
Donderdag 22 december 

Een vrolijk sfeervol kerstprogramma voor u met 

Flexible sound (pop-jazzkoor) van 19.00-21.00 uur

Kosten bewoners: Gratis  |  Kosten bezoekers; 3,50

Inclusief consumptie

Filmmiddag!
Dinsdag 27 december

met oliebollenverkoop vanaf 14.00 uur

Oudejaarsmiddag
31 december

Vanaf 14.00 uur i.s.m. de SAR

Er is een programma met zang en bingo!

Kosten: 4 euro per deelnemer. 

(inclusief consumptie)

Meer activiteiten
Regelmatig organiseren we ook culturele activiteiten, zoals een filmmiddag en  
uitstapjes naar bijvoorbeeld een winkelcentrum, kerstmarkt of een tentoonstelling.  
En 1x per maand kunt u in onze grote zaal genieten van een ontspannen avond  
met muziek en/of toneel.
Kijk voor het actuele aanbod van onze activiteiten op onze website www.de7ster.nl.
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www.bergbanket.nl 

  Dorpsstraat 200 • Postbus 2, 2760 AA  Zevenhuizen • Tel: 0180 - 63 18 66 • Fax: 0180 - 63 31 78
info@veermanadviseurs.nl • www.veermanadviseurs.nl

                         BETROKKEN  •  DUIDELIJK  •  O
PRECHT

VerZekeringen • BAnkZAken
ADminisTrATie • Pensioenen • HyPoTHeken

Dorpsstraat 168 F: 0180-63 20 33
2761 AJ Zevenhuizen hetmekka@gastrovino.nl
T: 0180-63 18 68 www.gastrovino.nl

Wij hebben heerlijke gevulde koekjes 
als traktatie bij de koffie ...

... brood en voortreffelijke gebakjes en 
taarten van Jongerius Bakker.

Wij bezorgen ook in De Zevenster.
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Aan de stichting ‘Vrienden van de Zevenster’

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als donateur van de stichting ‘Vrienden van de Zevenster’,
voor een jaarlijkse bijdrage van 15 / 30 / 45 of   euro *

Naam 

Adres 

Postcode   Woonplaats 

Datum    Handtekening  

*  s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

✁

Word vriend van de Zevenster
Zoals u allen wel zult weten is er een Stichting ‘Vrienden van de Zevenster’. Deze stichting is in 1990 
opgericht en heeft tot doel het geven van materiële steun, die ten goede komt aan de bewoners, 
personeelsleden en vrijwilligers van de Zevenster. Dankzij giften kon er in de loop van de tijd aller-
lei nuttige zaken worden gerealiseerd. In het algemeen zijn dit activiteiten, die door de beperkte 
budgetmogelijkheden anders niet gerealiseerd hadden kunnen worden. U kunt hierbij denken aan 
de banken voor de ingang van de Zevenster of aan de tuintafels met parasols voor de zorgunit. 
Ook is onlangs een bijdrage gegeven aan het internetcafé, waar bewoners nu enthousiast kennis 
maken met de computer. 

Ieder jaar zijn er mensen die trouw een bijdrage storten. 
Als u dit ook wilt doen, zijn wij hier bijzonder blij mee. 
Ook is het mogelijk om donateur van de stichting te 
worden voor een minimum bedrag van € 15,- per jaar. 
Met uw bijdrage kunnen nog meer wensen gerealiseerd 
worden. Daarom nodigen wij u uit ‘Vriend van de Zeven-
ster’ te worden. Het invullen van onderstaande bon is 
daartoe voldoende. 
 
Deze bon kunt u afgeven aan de balie in De Zevenster. 
Eenmalige giften zijn uiteraard ook meer dan welkom en 
wellicht wilt u overwegen om een voorziening te treffen 
in uw nalatenschap t.g.v. ‘Vrienden van de Zevenster’, 
rekeningnummer NL45RABO0375047999. 
Een notaris kan dat eenvoudig voor u regelen. Voor uw 
positieve reactie zeggen de bewoners, het personeel 
en alle vrijwilligers van ‘De Zevenster’ u bij voorbaat 
hartelijk dank.



Waar de zorg om mensen gaat

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de Zevenster of wilt u graag een  

persoonlijk gesprek? U kunt ons bellen of e-mailen.

T: (0180) 63 71 11
E: info@de7ster.nl

Uw bedrijfslogo op de rolstoelbus
van De Zevenster
Laat uw bedrijf extra opvallen en kies voor een advertentie op de rolstoelbus van 
De Zevenster. U kunt uw bedrijfslogo + informatie laten rondrijden in de regio 
Zuidplas door middel van een advertentie op de rolstoelbus van De Zevenster.
U bevindt zich in goed gezelschap; diverse bedrijven gingen u al voor.*

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het directiesecretariaat van
De Zevenster (telefoon 0180-637111).

*   De Zevenster behoudt zich het recht voor om aanvragen van advertenties te weigeren als inhoud niet past binnen de organisatiefilosofie. 

**  De eenmalige kosten van  100,= exclusief BTW om de bestickering te laten maken en aanbrengen, zijn voor rekening van de adverteerder 
en worden bij een door De Zevenster geselecteerd bedrijf uitgevoerd. Indien een contract aangegaan wordt voor 3 jaar, zal bestickering 
eenmalig voor rekening van De Zevenster komen.

Prijzen per advertentie bestickering** per jaar:

De volgende afmetingen zijn nog beschikbaar

 mc 05 jib 02 tnakjiZ € 250,= (beide zijden)


