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Waar de zorg om mensen gaat

Jubilarissen in het zonnetje!
Gedicht

Gré van Erk-Poort
1 februari is Gré in het zonnetje gezet. Zij was die dag 12,5 jaar in dienst,
waarvan de laatste jaren bij het kleinschalig wonen op woning 45.
Gré vond het gezellig om dit feestje te vieren bij de bewoners. De woonkamer was vrolijk versierd met slingers en vlaggetjes. De bewoners
zijn het feest zelf begonnen door te gaan zingen voor Gré. Dit was heel
spontaan en daarom zeer gewaardeerd. Na warme woorden, felicitaties,
cadeau en bloemen van Marian Verweij en collega’s was het tijd voor een kopje koffie met
een heerlijk gebakje. Gré heeft er samen met de bewoners zichtbaar van genoten. “Ik ga het
nog wel 12 ½ jaar volhouden” aldus Gré. Daar gaan we je aan houden!

Ik zie de twijfel in jullie ogen
En de gaten in jullie hoofd
We weten als geen ander
dat deze ziekte je beroofd
Ik ben geduldig en luister
keer op keer
Jullie een gevoel van

Wim Ansen
Op 1 december 2016 was Wim Ansen 12,5 jaar in dienst bij de Zevenster. Deze mijlpaal
hebben wij op deze dag in kleine kring gevierd. De afgelopen 12,5 jaar heeft de Zevenster
een grote transitie doorgemaakt en ook vandaag de dag zijn er nog uitdagingen voor de
Zevenster. Wim, bedankt voor je inspanningen en succes de komende jaren.

eigenwaarde geven
is mij een hele eer
Michelle en Charlotte
(stagiaires)

Mariel Goud
Eind november was Mariel Goud 12 ½ jaar in dienst bij de Zevenster. Met heel veel inzet en
toewijding heeft zij in deze periode voor onze bewoners gezorgd. Tijdens een koffie moment met het team hebben we dit jubileum gevierd. Mariel kreeg bloemen en een beeldje.
Mariel bedankt!!!

Tijden veranderen,
het goede blijft!
Ouderwetse service
en kwaliteit bij:

SCHOTTE
www.bergbanket.nl

Dorpsstraat 151 - Zevenhuizen -Tel.: (0180) 63 81 47
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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
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Van de redactie
Het was ontzettend leuk om positieve reacties op de nieuwe vorm van de
Kontaktster te ontvangen. De ‘buitenkant’ staat kunnen we wel zeggen.
Nu gaan we verder werken aan de inhoud. Natuurlijk wil de Kontaktster
ook aantrekkelijk blijven om te lezen. De inhoud is belangrijk!
Of het nu om feitelijke informatie gaat, om leuke weetjes, om interviews
met bewoners, cliënten en medewerkers, terugblikken op leuke momenten, het delen van ervaringen enzovoort. Dat is waar het om gaat.
Hiervoor hebben we wel redactieleden nodig! Mensen die het leuk vinden om in de huid van interviewer, reporter of fotograaf te kruipen. Die
mee willen denken hoe we het blad met leuke artikelen gevuld kunnen
krijgen. Vanuit het directiesecretariaat kan ik de redactie ondersteunen en
ben ik de verbinding met het communicatiebureau marketing2mix die de
uiteindelijke opmaak en het drukwerk voor ons verzorgt.
Dus, aankomend redactielid: hierbij je kans! Interesse? Loop even bij mij
langs en ik zal je er graag nog meer over vertellen.
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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Lieve mensen

Wim Ansen Foto: Hart van
Holland/ Pepijn de Groot

In deze maand van de verkiezingen krijg ik de indruk dat de bomen weer tot in de hemel
groeien. Wanneer ik de programma’s van alle politieke partijen lees. belooft de een nog meer
dan de ander. Alle terreinen waarin de afgelopen jaren het nodige op financieel gebied
gekort is, krijgen er fors geld bij. Zeker de ouderenzorg staat in het middelpunt van de
aandacht en als ik het moet geloven zijn we verzekerd van extra middelen. De politieke
realiteit na 15 maart zal aantonen wat er nu echt van alle beloftes terecht gaat komen.
Tenslotte is politiek een realiteit van compromissen. Dat is, althans in mijn beleving, ook maar
goed. We zijn er in de wereld te vaak getuige van dat overheidsbeleid gemaakt wordt door
de visie van één partij of leiders die hard toevallig kunnen schreeuwen en daarmee denken
ook de wijsheid in pacht te hebben. Oplossingen zijn altijd gebaat als partijen het belangrijk
vinden om naar elkaar te luisteren en samen te zoeken.
Uiteraard is het al fantastisch nieuws dat de problemen binnen de ouderenzorg herkend en
erkend worden. Uit ervaring kunnen we zeggen dat er de afgelopen tijd veel afgebroken is
en dat extra geld hard nodig is. Ik zie veel collega instellingen waar het water aan de lippen
staat en waarvoor het van groot belang is dat er weer vet op de botten komt. Gelukkig kan
de Zevenster zeggen dat we de afgelopen jaren, door alle maatregelen die er genomen zijn,
redelijk goed doorgekomen zijn. 2016 sluiten we naar verwachting met een mooi resultaat af.

Werkgelegenheid in de zorg
Een ander punt is dat de overheid verlangd dat er steeds meer gespecialiseerde vakkrachten
binnen de ouderenzorg komen. Een idee wat op het eerste oog ook logisch klinkt, maar hoe
krijgen we deze mensen geïnteresseerd in de ouderenzorg? Ervaring is dat de gemiddelde
verpleegkundige liever in de dynamische wereld van de ziekenhuiszorg wil werken en niet
direct in de, in hun ogen, minder dynamische wereld van de ouderenzorg. Op dat gebied
mag zeker geïnvesteerd worden in het imago van de ouderenzorg. Ik wil toch ook een lans
breken voor alle niet altijd voldoende geschoolde medewerkers. Zij leveren heel vaak erg
goed werk en zijn even gemotiveerd als de gediplomeerde medewerkers. Helaas is het
ons niet allen gegeven om dat diploma te halen, maar dat zegt niet altijd wat over de
deskundigheid waar mee gewerkt wordt!
Ook op een ander gebied heeft de zorg een imago probleem opgelopen. Tot voor een aantal
jaren geleden was de (ouderen)zorg een betrouwbare werkgever. Inmiddels weten we beter
en zijn veel medewerkers gedwongen uit de zorg gegaan. Het wordt een lastige klus om deze
mensen nu weer te motiveren om in de zorg terug te komen en heeft ook zeker invloed op
mensen die overwegen of zij een zorgberoep gaan kiezen.

Verkiezingen in de Zevenster
Ook binnen de Zevenster zijn er verkiezingen (geweest). De OR heeft een nieuwe samenstelling gekregen en op 24 mei zijn er verkiezingen voor de Cliëntenraad. Beide inspraakorganen
zijn van belang voor de Zevenster. Zij zijn een van de voelsprieten van de organisatie en
bestuur en hun inbreng voegt zeker belangrijke elementen bij aan het beleid van onze organisatie. Het vergt zeker tijd en aandacht, maar het biedt ook de mogelijkheid om rechtstreeks
invloed te hebben. Mocht u meer willen weten praat dan eens met de huidige leden of kom
eens bij me langs.
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BrainTrainerPlus:
voor hersengymnastiek en ontspanning!
BrainTrainerPlus: voor hersengymnastiek en ontspanning!
Dankzij de opbrengst van de herfstfair, een aanvraag bij
het premieplan, een donatie van een cliënt en een bijdrage
van de Stichting Vrienden van de Zevenster kunnen wij een
BrainTrainerPlus aanschaffen! Hiervoor natuurlijk allereerst
onze hartelijke dank! Graag leggen wij u uit hoe BrainTrainerPlus ouderen met beginnende dementie of Alzheimer helpt.

Wat is de BrainTrainerPlus?
De BrainTrainerPlus stimuleert het denkvermogen en
het geheugen van ouderen en mensen met beginnende
dementie of Alzheimer. En dat geeft meer dan plezier. En
dus ook ontspanning. Maar dat is niet alles wat het doet.
Ouderen die ermee werken voelen zich prettig. Ze hebben
het gevoel aansluiting te houden bij het hier-en-nu. Op
het systeem kunnen niet alleen individueel spelletjes en
quizzen gespeeld worden, maar ook samen met u en
andere familieleden een familieboek of een quiz gemaakt
worden. Op die manier wordt het contact makkelijker en
intensiever.

Hoe gaan we het systeem inzetten?
Binnen de Zevenster gaan we een schema maken wanneer

de BrainTrainerPlus in de huiskamers/woningen te vinden
is. Daarnaast wordt het mogelijk om in de middaguren het
systeem te reserveren bij Team Welzijn.

Hoe werkt het systeem?
Wij helpen iedere oudere eerst met het aanmaken van
een eigen account. Dit heeft als voordeel dat het systeem
steeds weet met welke moeilijkheidsgraad een onderdeel
aangeboden kan worden. Ook kunnen familieleden thuis
een leuke quiz maken en in de Zevenster laten zien.

Gevraagd: een BBRP-Buddyvrijwilliger
Als BRP-Buddy onderzoek je zelfstandig de vele mogelijkheden die er zijn en ben je tot steun voor medewerkers
en familieleden om samen veel plezier met elkaar en het
systeem te beleven.
Vind je het leuk om de ouderen te helpen met hersengymnastiek? Dan is dit de ideale klus om te doen! Interesse?
Neem contact op met Cora Heppe dagopvang@de7ster.nl
of bel 0180- 637275
Ingestuurd door Cora Heppe

Nieuws van de Ondernemingsraad
De afgelopen 3 jaar heeft de ondernemingsraad met veel
plezier met elkaar samengewerkt. De ondernemingsraad
bestond uit de leden Angelique Dekelver, Carola Rietveld,
Henny den Besten, Janneke den Toom, Karin Rijneveld,
Leon de Knegt en Marco van der Akker. Conform de regelementen is er in februari een nieuwe ondernemingsraad
aangesteld die we graag even aan u voorstellen.

Leden nieuwe ondernemingsraad
De verkiezingscommissie heeft op 21 februari 2017 de
kandidaatstelling gecheckt volgens het OR-reglement
en deze is in orde bevonden. Voor de 7 te verdelen zetels
waren er 5 kandidaten en zijn er dus geen verkiezingen
nodig. De nieuwe ondernemingsraad zal per 1 maart 2017
aantreden.

Herkiesbaarheid bestaande leden
Henny is 1 juli 2016 gestopt met werken en Karin is tussentijds met de OR gestopt, omdat ze het te druk kreeg
met andere taken. Carola, Leon en Marco hebben zich niet
herkiesbaar gesteld voor de komende 3 jaar. Angelique en
Janneke hebben zich wel herkiesbaar gesteld.

Van links naar rechts: Anne Systema en Janneke den Toom
(zittend), Angelique Dekelver, Jeanette Tuitel en Yvonne
Sinnema
Kontaktster
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Van de cliëntenraad
Namens de cliëntenraad praat ik u graag even bij
wat ons de laatste tijd heeft bezig gehouden. Ik
start met het jaarplan, volgens de reglementen
moeten wij zo’n plan maken: wat gaan we het
komend jaar doen. De praktijk is echter dat wij vaak
deze maand niet weten wat er over 2 maanden
op ons af komt. Dus we maken geen jaarplan, we
spelen gewoon in op wat er zich aandient.

Informatiebord

Zorg jij dan voor een
lijstje kandidaten?
En dan gaat het weer
over, want goede
kandidaten vinden is niet eenvoudig. Maar goed:
we moeten er nu aan geloven en gaan ijverig op
zoek naar mensen, die wel eens een tijdje willen
‘meedraaien’ in de cliëntenraad. Waarom zou je dat
doen ?

Manager Zorg

In de eerste plaats is de cliëntenraad heel nuttig om
de kwaliteit van zorg bij de Zevenster te bewaken
en indien mogelijk op een hoger plan te brengen.
Wij spreken elke maand met de bestuurder over
punten van zorg voor de cliënten, die verbeterd
kunnen en soms moeten worden. Leden van de cliëntenraad horen veel en zien veel bij de Zevenster
en kunnen dat dan voorleggen aan Wim Ansen.

Wij hebben al een hele tijd gepleit om de organisatie te versterken. De interimmanager Robert
Derksen heeft zich hierover gebogen en is met een
voorstel gekomen. Naast een goed bedrijfsbureau
en een (onafhankelijke) controller, komt er nu ook
een Manager Zorg. Deze maatregelen moeten
vooral de bestuursstructuur verstevigen. De cliëntenraad is nauw betrokken bij het vinden van een
stevige Manager Zorg.

Daarnaast hebben wij inbreng bij belangrijke
beslissingen zoals wijziging van de organisatie,
benoeming bestuurder of leidinggevende van
afdelingen of algemeen beleid met betrekking tot
veiligheid, gezondheid of recreatiemogelijkheden.
Op veel van dergelijke punten hebben wij het recht
op advies en soms verzwaard advies, waar de bestuurder niet zomaar aan voorbij kan gaan.

We horen klachten over het informatiebord bij de
entree. Nu er geen receptie meer is en er een groot
bord is aangebracht met richtlijnen voor bezoekers,
hangt het bord met overlijdenskaarten op een wat
ongelukkige plaats. Geen groot probleem natuurlijk, maar we moeten er wel naar kijken.

De Tovertafel
Nog een puntje waar we aandacht moeten besteden: de Zevenster heeft de beschikking over een
prachtige tovertafel, maar soms wordt het gebruik
ervan ernstig verstoord door ‘omgevingslicht’.
Dan denk je heel eenvoudig: verlaag het lichtniveau van de omgeving en het probleem is opgelost. Maar helaas is het niet zo simpel. Het blijkt dat
die lampen door een computer worden aangestuurd. Om dat te veranderen moet je dieper in het
systeem ingrijpen.

Verkiezingen
Volgens onze statuten/reglementen moeten wij
elke 3 jaar verkiezingen houden. Wim Ansen wijst
ons hier af en toe op met de opmerking: jullie
moeten weer eens verkiezingen organiseren. Ons
antwoord is telkens: prima, gaan we doen.
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op 24 mei zijn
er verkiezingen,
kijk voor meer
informatie op
www.de7ster.nl

En tenslotte hoor je in de cliëntenraad over veel
zaken, die zich afspelen bij de Zevenster. Ik kan
zeggen, dat op dit moment de mensen in de
cliëntenraad met veel plezier samenwerken met
voortdurende aandacht voor de zorg voor de cliënten. Om deze redenen wil ik mensen, die thuiszorg
ontvangen, bewoners van de aanleunwoningen en
natuurlijk bewoners van de Zevenster en contactpersonen oproepen om serieus na te denken om
zich een paar jaar beschikbaar te stellen voor de
cliëntenraad.
We hebben echt een aantal kandidaten voor de
verkiezingen nodig. Jullie zijn welkom !
Kees Smorenburg
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Thema-avonden
in ons restaurant!
Heeft u zin in een ontspannen avond tafelen met
familie, bekenden of buren? Dat kan! Dit jaar organiseren wij 4 thema-avonden in ons restaurant.
U geniet dan van een themadiner met de kwaliteit
van een sterrenrestaurant! Het team van de keuken
werkt elke dag al hard om ervoor te zorgen dat u
een heerlijke en smakelijke maaltijd krijgt. Maar
voor een themadiner doen ze nog extra hun best.
Een zorgvuldig uitgekozen menu, een mooi gedekte tafel, gepoetste glazen en bestek, en sfeervolle
muziek. Alle ingrediënten voor een heerlijk diner
zijn dus in huis!

Eerste thema-avond groot succes
De eerste thema-avond hebben we inmiddels
achter de rug. Het thema-diner was Oudhollands
en we kijken op een zeer geslaagde avond terug.
De gasten waardeerden het als bijzonder smaakvol en sfeervol! Met een amuse, een voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht en als afsluiting koffie met
een bonbon, hebben alle gasten genoten van deze
avond. Leon de Knegt was ‘gerant en sommelier’
(gastheer, ober en wijnkenner tegelijk) en Janneke
was chef keuken en ober/ serveerster.

Overige thema-avonden dit jaar 		Aanmelden uiterlijk:
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

9 mei		
21 juni
10 oktober

Azie			
USA BBQ		
Oostenrijk		

2 mei
14 juni
3 oktober

Kosten
Wijkbewoners, familieleden en andere gasten betalen € 25,- per persoon voor het uitgebreide diner
inclusief 2 consumpties. Bewoners betalen €17,- p.p. inclusief 2 consumpties.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Leon de Knegt, telefonisch via 0180-637285 of per e-mail naar interneservice@de7ster.nl

Kontaktster
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Een goed gesprek met
mevrouw Kunstman
Bij de Zevenster draait de zorg om mensen. Om onze
bewoners en hun familie en mantelzorgers, onze
thuiszorgcliënten, onze medewerkers, onze vrijwilligers en behandeldiensten. In de serie ‘Een goed gesprek met…’ willen wij u graag met deze mensen laten
kennismaken en u meer inzicht geven in het reilen en
zeilen van onze zorginstelling. In deze aflevering deelt
mevrouw Kunstman haar ervaringen met de Thuiszorg van de Zevenster.

Hoe bent u bij de Thuiszorg van de
Zevenster terecht gekomen?
Na een ziekenhuisopname ben ik in een revalidatiecentrum terecht gekomen. Toen ik daar met ontslag
mocht ,vroegen ze mij of ik voorkeur had voor een thuiszorg instelling. Ik wist gelijk dat ik bij de Zevenster wilde
omdat ze toen ook huishoudelijke hulp gaven. Ik kon dus
meteen alles bij de Zevenster krijgen. Daarnaast woon ik
er dichtbij.

Hoe vind u het verzorgend personeel?
Prima, ik zou niet weten wat ik daar op tegen heb. Ze zijn
allemaal even vriendelijk en als je ze wat vraagt krijg je
een duidelijk antwoord.

Hoe vind u dat wij onze zorg leveren?
Ben ik erg tevreden over. De zusters kijken verder dan
alleen waar ze voor komen. Ik heb een keer een wratje
weg laten halen en de zuster komt binnen en ziet dat de
pleister niet meer schoon was. Ze boddt gelijk aan om
deze even te verwisselen en dit hebben ze een aantal dagen gedaan totdat het niet meer nodig was. Ondertussen
konden ze het wondje ook in de gaten houden.

Worden de afspraken die gemaakt zijn
nagekomen?
Ja hoor, de afspraken die in het zorgplan staan worden
keurig na gekomen. En als er een keer wat tussen komt
bellen ze mij om te zeggen dat ze wat later komen.

Kunt u goed overleggen over
eventueel een ander tijdstip
Ja, geen probleem. Als ik een keer ergens vroeg naartoe
moet dan komen ze eerder. Ze houden hier altijd rekening mee. Het gebeurt ook wel dat als ik wat in de Zevenster ga doen in de avond, dat ze dan in de Zevenster mijn
steunkousen uittrekken.

Bieden ze u ook een luisterend oor?
Jawel, als ik ergens mee zit dan kan ik dat altijd bespreekbaar maken. Ze proberen mij dan te helpen wanneer het
nodig is. Ook nemen ze altijd tijd voor een praatje.

Zou u de Thuiszorg van de Zevenster bij
anderen aanbevelen?
Ja, dat heb ik altijd al gedaan en dat zal ik blijven doen.

Heeft u nog tips?
Ik zou heel graag de huishoudelijke hulp van de Zevenster terug willen, maar helaas gaat dat niet. Wat ik nu aan
hulp heb is ook wel goed, maar via de Zevenster werd
het altijd heel goed geregeld. En als er wat was, werd dat
gelijk overgedragen aan de zorg zodat er gelijk wat mee
gedaan werd.

Zou u nog een ervaring willen delen die u
heeft mee gemaakt in het
verleden?
Er was een keer in de Zevenster een herfstmarkt maar ik
durfde in die periode niet over straat. Iemand van de zorg
is mij toen komen halen en heeft mij naar de Zevenster
begeleid. Uiteindelijk heb ik het erg naar het zin gehad en
had gelijk wat afleiding. Het is erg fijn dat de meiden de
moeite dan nemen om je toch te begeleiden en dat heeft
mij gelijk een stuk vertrouwen gegeven.

Wanneer u een cijfer aan de
Thuiszorg wilt geven welk cijfer zou dat
dan zijn?
Eigenlijk een 10 maar dat zou is wel een beetje overdreven. Ik geeft daarom een 8.5
Voor meer goede gesprekken gaat u naar onze website:
www.de7ster.nl
Door Jacqueline de Wilde
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Daar bij die molen...
Kat en hond
Mijn jongste dochter woont in Almelo. Zij komt regelmatig een weekend naar mij toe en brengt dan haar
hond Japie en haar kater Wies mee. Wies is eigenlijk een
meisjesnaam; ze kwamen er pas laat achter dat er een extra onderdeel aan de kitten zat! Maar mijn dochter heeft
besloten om toch maar dezelfde naam te houden. In het
begin bleef het katje thuis maar toen bleek dat de kleine
op zoek ging naar Japie de hond die hij als zijn vriend
zag namen zij hem mee naar de molen.
Bij aankomst wordt hij uit de kattenmand gehaald en
duikt gelijk de hooiberg in op jacht naar muisjes. Vanaf
de eerste dag heeft hij vrij rond gelopen bij de molen

Wat was het fijn dat we toch nog een beetje echt winter hebben gehad! Het was zelfs zo dat een enkeling
geprobeerd heeft op de Rotte te schaatsen. Dit liep
voor een aantal schaatsers niet goed af en zij werden
afgestraft met een ijskoud nat pak. De sneeuw
leverde ook een sprookjesachtig wit landschap op.
Zo heeft elk jaargetijde zo zijn mooie dingen.

Bijenfeest
Terwijl ik dit stukje voor u schrijf, is het alweer eind
februari en zijn er al enkele mooie lentedagen geweest.
Omdat het boven de 12 graden was, kwamen de bijen
massaal uit de bijenkasten om hun behoeften te doen
(ja dat moeten zij ook!) om daarna de sneeuwklokjes te
bezoeken om weer wat voedsel te verzamelen. Er staan
heel veel sneeuwklokjes in het gras en in de tuin rond
de molen. Dus dat is feest voor de bijen! De bloembollen die ik in de loop van de jaren van de bewoners heb
gekregen als ze waren uitgebloeid heb ik allemaal in de
tuin geplant. En ook die komen nu weer boven de grond.
Over een poosje heb ik mijn eigen kleine Keukenhof!

zonder een periode binnen te wennen. Zo wonderlijk!
Het katje heeft last van grootheidswaanzin en hij denkt
dat hij Japie wel de baas kan. Hij bespringt de hond van
alle kanten en probeert hem dan aan te vallen. Japie
vindt het best en doet gewoon mee. Soms zie je het
kleine kopje van Wies helemaal verdwijnen in de grote
bek van Japie de hond. In het begin vond ik dat best griezelig, maar het is alleen maar spel. Voor Japie is het ook
feest als hij weer naar de molen komt. Hier is heel veel
ruimte om achter de bal aan te rennen en kan hij zonder
gevaar buiten rondlopen. Zo is het altijd weer een feest
als mijn dochter komt met haar beestenboel.

Klus geklaard

Vrolijk Pasen!

Het rietdekken op de ondermolen is nu klaar en de
molen ziet er weer prachtig uit. We kunnen nu dus weer
met de vier molens tegelijk malen. Gelukkig dat er zo
goed voor deze oude monumenten gezorgd wordt. Het
zou erg zijn als zij zouden verdwijnen door gebrek aan
financiële middelen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere
prachtige oude monumenten zoals kerken en kastelen.

En nu gaan we op naar het voorjaar en naar het Paasfeest. De paaseitjes liggen alweer in de supermarkt.
De paasversierselen kunnen weer van zolder gehaald
worden en alles wordt weer geel in huis.
Ik wens u allemaal alvast fijne paasdagen toe vanaf de
molen!
Ingestuurd door Tineke van Tol

Kontaktster
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Terugblik op de activiteiten
Elke dag is er wel wat te doen in ons zorgcentrum. Daarom is het
altijd leuk om een terugblik te geven op wat er geweest is.

Terugblik decemberactiviteiten
Een korte terugblik doet ons met een goed gevoel terugkijken op de
mooie decembermaand. Tijdens het inloophuis zijn er pepernoten
gebakken, kerstkransen gemaakt. Er zijn heerlijke sfeervolle kerstdiners geweest, een mooi kerstoptreden van Flexible sound en op 2e
kerstdag kwam het kerstkoor van de SAR samen met bewoners en
familieleden zingen in de grote zaal!

Kerstkransen maken

Terugblik op de activiteiten in het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar startte met een bezoek aan de nieuwjaarsreceptie
georganiseerd door de ouderenadviseurs van de gemeente Zuidplas.
Dit werd gehouden bij Swanla. Ook al was het niet ver lopen, de deelnemers hebben toch even kunnen genieten van de betovering van de
winter! Wat ziet de wereld er mooi uit als hij wit is!

Workshop kettingen maken

Kookworkshop! Na het koken
samen heerlijk alles opeten

Op naar de nieuwjaarsreceptie

Zelfgemaakte carnavalsmaskers

Ga voor alle aankomende activiteiten naar onze website www.de7ster of neem de flyer neem.

Geheugenspelen Woordrijgen
Gymnastiek voor het lichaam is goed, maar voor de hersenen is het ook goed
om regelmatig te doen. Daarom geef ik graag voor voorbeeld van een eenvoudig spel wat eenvoudig met een groepje te doen is.
Een voorbeeld van een geheugenspel is woordrijgen. Dit kun je met twee of
meer personen te doen. En je hebt geen materiaal nodig.
Het idee is dat je met elkaar namen of woorden bedenkt die aan elkaar geregen kunnen worden doordat de laatste letter de eerste letter van het volgende
woord wordt.
Bedenk een onderwerp b.v. plaatsnamen in Nederland, dieren, beroepen etc.
Als iemand er niet alleen uitkomt, mag hulp natuurlijk ook gevraagd worden!
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Voorbeeld:

Poes

Spreeuw

Waterhoentje
Egel

Leeuwerik
Voorjaar 2017

Senioren & Veiligheid
Babbeltruc

Op 7 maart was er een informatieochtend bij de Zevenster
over ‘Senioren & Veiligheid’. Een politieagent heeft tijdens
deze ochtend veiligheidstips aan senioren gegeven. Voor
degenen die de informatieochtend gemist hebben, delen
we nog graag een aantal tips.

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds
vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en
gebruiken een mooie smoes om binnen te
komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere
waardevolle bezittingen. In sommige gevallen
gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/
of geweld. Dieven doen zich soms ook voor
als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen
om een glas water of een pen, terwijl een
handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen
op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij
pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de
dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is
alert op deze vorm van diefstal.

Tips Veilig met financiën

Tips Veilig in huis

• Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand
mee, als u zelf niet meer in staat bent om te pinnen
of geld te halen. Misbruik begint vaak met kleine
bedragen die extra gepind worden of geld dat uit
uw portemonnee wordt gestolen.
• Zorg dat er niet teveel geld op uw betaalrekening
staat. Boek het extra geld over naar uw spaarrekening.
• Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die
‘ineens bevriend’ met u willen worden, uw vertrouwen willen winnen en vervolgens uw financiën
gaan doen/misbruik maken van uw geld.

• Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of
de (digitale) deurspion.
• Gebruik een deurkierstandhouder en gebruik deze
correct. Als u binnen bent, is de haak altijd open.
• Als u niemand verwacht, doe niet open en neem
niets aan als niets besteld heeft omwille van uw
eigen veiligheid. Neem voor de buren alleen iets
aan als u dit heeft afgesproken.

Tips Veilig pinnen
• Accepteer geen hulp bij het pinnen.
• Kijk om u heen of er niemand te dicht bij u staat.
Vraag anders om afstand/privacy.
• Ga dicht op de pinautomaat staan.
• Scherm bij het invoeren van uw pincode met uw
hand of portemonnee de pincode af.
•Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en geld eerst
weg voordat uw wegloopt.

Tips Veilig met telefoon
• Geef aan niemand uw pincode, ook niet aan iemand die zegt van de bank of van de politie te zijn.
Zij zullen u NOOIT bellen voor uw pinpas of pincode. Ook voor het blokkeren van uw bankrekening is
geen pincode nodig.
• Ga niet in op verkoopverhalen aan de telefoon en
geef geen antwoord op allerlei persoonlijke vagen,
maar hang op.

Stichting Veilig Thuis
Bij Stichting Veilig Thuis kunt u terecht voor zaken
met betrekking tot (vermoedens van) financieel
misbruik. De Stichting heeft tevens een meldpunt,
telefoonnummer 0800-2000 (ook anoniem).

Meer tips
Meer tips vindt u in de folder ‘Senioren & Veiligheid’ van de politie. U kunt deze folder op onze
website downloaden: www.de7ster.nl/senioren-veiligheid.

Kontaktster
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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 allerlei 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 Zevenster’ 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.

✁
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

Waar de zorg om mensen gaat

