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Waar de zorg om mensen gaat

Een persoonlijke
afscheidsnoot van
Wouter IJzerman
‘Hoogdravend’, ‘overbodig’ en ‘sentimenteel’. Dat
waren mijn in aarzeling gehulde gedachten bij het
schrijven van een stukje als afsluiting voor mijn
waardevolle tijd bij de Zevenster. Tegelijkertijd heb
ik, als bescheidenheid het toestaat, mijn openhartigheid, eerlijkheid en toewijding niet eerder als zwaktes
gezien. Hoe ouder ik word, hoe meer waarde ik begin
te hechten aan mijn jeugdige onschuld.
Vijf en een half jaar geleden begon ik als huishoudelijk
medewerker bij de Zevenster. Vijf en een halfjaar later
ben ik vele ervaringen rijker, uitgegroeid tot een beter
persoon en dankbaar voor de tijd die ik hier heb mogen
doorbrengen. Hierbij heb ik mij zo verdienstelijk mogelijk
gemaakt, voor zowel bewoners als voor collega’s. Ik heb
ook geleerd dat anderen bewust, maar ook onbewust,
hun stempel bij mij hebben achtergelaten.
Na het verstrijken van het eerste jaar leerde ik dat Nel van
Erk, werkzaam als verzorgende, was komen te overlijden. ‘Dat Wouter, dat was dus de vrouw die je toen heeft
geholpen toen je plotseling zo ziek werd!’, reageerde mijn
moeder toen ik haar vertelde over het condoleanceregister dat voor haar in het leven was geroepen. Ik draaide mij
om en wilde graag meer horen.

In mijn peuterjaren leerde mijn moeder op moeizame
wijze dat ik met verschillende allergieën te kampen had.
Tijdens een bezoek aan de Albert Heijn bleek ik opnieuw
iets te hebben gegeten waar ik niet tegen opgewassen
was. Het moet een fraai tafereel zijn geweest. Een onthutste moeder IJzerman die werd overvallen door haar
jongste zoon, die zijn halve maaginhoud op de supermarkt vloer leegde. Een ogenschijnlijk beledigde bakker
én een vastberaden vrouw wiens verzorgende instinct
het heft in handen nam en zich met vele broodzakjes naar
mij spoedde. Waar ik eerst weinig voelde bij het tragische
nieuws dat een collega was komen te overlijden, veranderde dit binnen de loop van enkele minuten. Misschien
is het wel de belangrijkste les die ik heb geleerd bij de
Zevenster: draag zorg voor de mensen om je heen, ongeacht hoe goed je ze kent.
Een mooie noot om op te eindigen.
Ik wens jullie allen het beste!
Wouter IJzerman

Uitgestorven ondergoed
Bij het opruimen van een doos vol oude knipsels
vond ik een knipsel met een lijstje van uitgestorven
ondergoed. Dit leek mij ook leuk voor in de Kontaktster. Velen van u zullen vast wel enkele stukken op dit
lijstje met ondergoed van vroeger herkennen.

Tot slot:
petticoat, reformlijfje en sokophouder. Zelf herken ik
alleen de lange onderbroek die mijn vader droeg en
de petticoat die ik zelf nog vol trots gedragen heb.
Bij het dragen van de petticoat voelde ik mij net een
prinses.
Tineke van Tol
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Van de redactie
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

De dagen worden steeds korter, de kerstdagen komen eraan en het
nieuwe jaar komt steeds dichterbij. Voor u ligt de laatste editie van de
Kontaktster dit jaar met allerlei nieuws van en over de Zevenster.
Zoals over de prestaties van Team Tandem, onze nieuwe rolstoelen en de
daglelie. Ook praat de cliëntenraad u weer bij en kunt u lezen wanneer
het kerstdiner bij ons klaar staat. Schuift u gezellig aan?
Wij wensen u veel leesplezier en hele
fijne feestdagen!

Redactie:
de Zevenster
Leliestraat 3
2761 HD Zevenhuizen
Tel: 0180-637111
redactie@de7ster.nl
www.de7ster.nl

Kontaktster
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Lieve mensen
Voor u ligt de laatste versie van de Kontaktster, editie najaar 2018. Op het
moment dat ik dit schrijf, heb je er werkelijk geen idee van dat het herfst is.
Het is stralend weer! Ik geniet ervan, maar aan de andere kant merk ik dat de
gedachte ‘wat is nu aan de hand’ me wel bezighoudt. Mijn moeder van 93
nuanceerde dit recent behoorlijk. “Ach, zei ze, ik ben in oktober 1949 getrouwd
en toen was het ook zulk stralend warm weer, zo warm dat velen in hemdsmouwen rondliepen”. Dat hoor ik vaker van mensen met veel levenservaring
en dat stelt me wel weer wat gerust.

Op naar het nieuwe jaar
In ieder geval is het einde van het jaar weer in zicht en maken we ons weer op voor
de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor de organisatie betekent dit dat er volop
gewerkt wordt aan plannen voor het komende jaar. Plannen zijn er genoeg, maar
we moeten het ook wel weer zo inrichten dat deze ook uitvoerbaar zijn. Dat is soms
lastig, omdat de dagelijkse zaken vaak ook veel aandacht vragen. Het blijft daarin
wikken en wegen en accepteren dat zaken soms anders lopen dan dat we graag
zouden zien.

Zorgtoppers
Wat de Zevenster betreft hebben we in meerdere opzichten een goed jaar achter
de rug. Hoewel het vinden van goede medewerkers toch wel het lastigste punt is.
Er is overduidelijk een tekort aan gediplomeerde medewerkers die op zoek zijn naar
een nieuwe baan in de zorg. Elke zorgorganisatie is er naar op zoek. Er zijn dus vele
vissers in het stille beekje! Dat maakt het soms erg lastig en kijk ik altijd weer met bewondering naar onze zorgmedewerkers. Wat een onvermoeibare toppers. Ze zetten
alles op alles om iedere bewoner toch weer de beste zorg te geven.
Er zit ook een keerzijde aan hun inzet en we moeten er voor blijven waken dat zij
zichzelf niet voorbij lopen. Dat is ook wat we proberen, maar ik merk steeds weer dat
het lastig is om een ‘merel niet te laten zingen’. Een diepe buiging en de organisatie
doet er alles aan om weer medewerkers te vinden. Mocht u nog iemand weten die
binnen onze prachtige organisatie wil werken, stuur ze dan naar ons.
Wim Ansen
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Team Tandem fietst
voor Alzheimer Nederland
Zaterdag 22 en zondag 23 september 2018 is team Tandem, werkzaam als casemanagers dementie
in de regio Midden-Holland, een sportieve uitdaging aangegaan. Het team fietste de vergeet-mijniet-route van 2bike4alzheimer (Alzheimer Nederland). We delen graag onze ervaringen met u.

En route…
In 24 uur hebben wij maar liefst 400 kilometer afgelegd
op een tandemfiets. De route van de vijf etappes van 820
kilometer vormen op de kaart een vergeet-mij-nietje: het
symbool voor een toekomst zonder dementie. De 24 uur
staat voor het aantal uren aandacht en zorg per dag die
iemand met dementie nodig heeft.
Door ’s nachts te fietsen hebben wij ervaren wat mensen
met dementie en hun dierbaren meemaken: het kwijtraken
van een dag- en nachtritme. De weersomstandigheden
waren vooral overdag zwaar, door intensieve regenval en
wind. Toch heeft het team de route volbracht en daarom
zijn we erg trots op het resultaat!

Een gigantisch bedrag!
Onze deelname als casemanagers was om meer aandacht
voor dementie te vragen en om geld in te zamelen voor
wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar is de opbrengst
bestemt voor financiering van onderzoek naar depressie
en risico op dementie, om tot betere preventie en tijdige
behandeling te komen. In totaal is er door de actie een
gigantisch bedrag van maar liefst € 127.361,00 opgehaald.
Doneren blijft mogelijk via de website
www.2bike4alzheimer.nl.

Kontaktster

Het team Tandem bedankt iedereen voor de emotionele,
praktische en financiële steun van de afgelopen negen
maanden tijdens de voorbereiding en op de fietsdagen
zelf. Meer informatie over deze actie is nog terug te vinden
op www.facebook.com/tandemfietstvooralzheimer.
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Van de cliëntenraad
Ook in de zogenaamde ‘rustige zomermaanden’
gaat de cliëntenraad gewoon door. Het behartigen van de belangen van de bewoners van de
Zevenster staat bij ons voorop. Een belangrijk
onderdeel daarbij is wat men de communicatie
noemt. Dat betekent dat iedereen de benodigde
informatie heeft om zijn of haar werk goed te
kunnen doen. Ook voor de cliëntenraad is dit
belangrijk.

Overlegorganen
Wij hebben één keer per maand overleg met de
bestuurder. Dan kunnen wij onze punten aan hem
kwijt en omgekeerd horen wij van hem wat er zich
zo aan nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dat werkt
goed en beide partijen kunnen zo naar behoren
functioneren.
Daarnaast hebben wij één keer per jaar overleg met
de Raad van Toezicht. Dat is ook nuttig voor beide
partijen. Omdat dit overleg de laatste jaren wat minder soepel verliep en het een reglementair verplicht
nummer dreigde te worden, hebben wij het contact
veranderd. Nu sluit, tot ieders tevredenheid, een
aantal keren per jaar onze contactpersoon bij de RvT
aan bij ons maandelijks overleg met de bestuurder.
Op deze wijze kunnen wij onze punten voor de RvT
bij hem kwijt.
Daarnaast hebben wij (op afroep) overleg met de
OR, waarbij we over punten van wederzijds belang
bijpraten. Ook dit werkt zeer bevredigend. Tenslotte
nemen wij ook deel aan het overleg met het zorgkantoor. Daarbij horen wij direct wat er zich op dat
niveau afspeelt en kunnen wij ook vanuit de cliëntenraad melden hoe wij tegen problemen, zoals
krapte in het personeelsbestand, aankijken.

Tuinplan
Er is nagedacht over het opknappen van de tuin voor
de woningen 39, 41 en 43. Dit zat er al enige tijd aan
te komen, maar er is nu een concreet plan gemaakt,
inclusief een begroting. Daar moet natuurlijk toestemming van de directie voor komen. De komende
maanden wordt hier serieus naar gekeken. Ook een
bijdrage van de stichting Vrienden van de Zevenster,
in de vorm van enkele planten-/bloembakken, is zeer
wel mogelijk. Wordt vervolgd.
In dit verband bereikten ons ook klachten over de
toegankelijkheid van woning 39. De poort aan de
achterkant is regelmatig op slot. Mensen staan daar
dan in weer en wind te wachten tot iemand de deur
komt openen. Het alternatief om via de hoofdingang
naar woning 39 te gaan is eigenlijk niet wenselijk. We
hebben het probleem met Leon ter plaatse doorgesproken en op korte termijn zal dit hopelijk naar
ieders tevredenheid opgelost worden.

Opname tevredenheid
In de vorige Kontaktster hebben wij al iets verteld
over de opnamemonitor 2017. Gezien de ingrijpende
overgang van een eigen huis naar het verpleeghuis
vinden wij het zeer belangrijk dat cliënten en contactpersonen een goed gevoel hebben bij de eerste
opvang. Om dit te kunnen meten vindt drie à vier
weken na opname met elke client of contactpersoon
een evaluatiegesprek plaats. Punten zijn dan: eerste
kennismaking, communicatie op de opnamedag,
eerste indruk van de afdeling en uiteraard suggesties ter verbetering. Ook wordt gevraagd om aan de
verschillende punten een cijfer te geven. De resultaten stemmen ons zeer tevreden. Over het eerste half
jaar van 2018 scoorde de Zevenster een ruime 8! Dat
geeft ons als cliëntenraad een goed gevoel en wij
vinden dat de Zevenster hier best trots op mag zijn.
Kees Smorenburg
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Teambuilding bij de Zevenster
Er zijn het laatste jaar veel veranderingen geweest bij de Zevenster, zowel op het gebied van
leidinggevenden als zeker ook binnen het werk op de afdelingen. We hebben collega’s de
keuze zien maken om elders te gaan werken, maar we hebben ook nieuwe collega’s mogen
verwelkomen. Deze nieuwe collega’s ervaren het welkom zijn vooral als een warme deken
en voelen zich al snel thuis. Al deze veranderingen, die soms snel geïmplementeerd worden, vragen veel van jullie. Daarvan zijn wij ons bewust en we spreken daarvoor graag onze
bewondering uit.
Teamavonden
Alles bij elkaar heeft geleid tot negen teamavonden, die we hebben ingevuld met aandacht
en vooral gezelligheid met elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje. De teamleiders hebben op verschillende avonden ondersteuning gekregen van onze Manager Zorg
en de afdelingen P&O en Opleidingen. We hebben de medewerkers gevraagd hun tips en
tops met ons te delen en de resultaten waren vooral positief! Dit sterkt ons om de ingezette
lijn, oog voor de medewerker, voort te zetten in het nieuwe jaar!
Hieronder een indruk van de avonden.

Kontaktster
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Nieuwe rolstoelen!
Op 12 november was de heer Aalderink aanwezig bij
het dagelijkse koﬃe drinken van de bewoners om
namens de Lionsclub Zevenhuizen een zestal gloednieuwe en hypermoderne rolstoelen te overhandigen
aan de Zevenster. Ter gelegenheid hiervan werden de
bewoners op een lekker gebakje bij de koﬃe getrakteerd.

Ook kunnen ze op donderdagochtend mee met het uitje
naar de markt! Mede namens de bewoners bedanken wij
de vrijwilligers van de Lionsclub dan ook hartelijk en wensen hen succes met de voortzetting van hun goede werk in
de regio. Ook bedanken wij Maja Koole als initiatiefneemster van deze actie.

De rolstoelen werden dankbaar in ontvangst genomen
door Wim Ansen die liet weten dat de oude rolstoelen
nodig aan vervanging toe waren. Door deze gift van de
Lionsclub kunnen ook onze minder mobiele bewoners met
lekker weer naar buiten om even een frisse neus te halen.
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Daarbij die molen...
Dierennieuws
De torenvalkjes hebben deze zomer zes jongen groot
gebracht. Het is elke keer weer een feest om te zien.
Die prachtige witte donsjes, die vervolgens zo lelijk en
daarna tot zulke prachtige vogels uitgroeien. Wel heeft
menig muisje daar zijn leven voor moeten laten. Ik heb
ook weer twee konijnen in de opvang. Het eerste konijn
heet Poef, omdat hij een soort baard heeft. Hij is heel
grappig om te zien. Het tweede konijn is wit en werd in
de dierenweide zo geplaagd, dat er een goed thuis voor
hem werd gezocht. Dit konijn zit nu bij Bram in het hok.
Bram is een goedzak van een konijn, die het wel gezellig
vindt om samen te zijn.

Kluswerk

In de vorige Kontaktster vertelde ik u dat het zo
erg gestormd en gewaaid had en dat er veel schade
aan de molen was. Nu, dit is de afgelopen zomer
wel anders geweest. Er was zo goed als geen wind,
zeker niet op de zaterdagen die wij met de molens
moesten draaien. Daarbij was het zo droog in de
polder, dat dit ook niet verstandig zou zijn geweest.
Het kleine beetje water in de sloten kon er beter in
blijven staan, zodat de boeren het gewas konden
besproeien.

Dit jaar ben ik niet op vakantie geweest, maar heb ik
mijn tijd besteed aan het schilderen van de deuren,
kozijnen en alles waar ik bij kon. Ook het hek rond de
molen (veiligheidshek) heb ik geschiderd. Het was wel
een warm werkje, maar het ziet er weer top uit. Volgend
jaar wordt door de molenmakers het hoge werk geschilderd. Dan kan de boel er weer jaren tegenaan.

Groenten en fruit hebben het ook
warm gehad
Ook in mijn groentetuin hadden de planten het moeilijk
met de warmte en droogte. De bonen deden het wel
heel goed en ook de wortels. Maar verder heb ik weinig
groenten kunnen oogsten. De pruimen, appels en
stoofperen hebben veel last van wormsteek gehad, heel
jammer. Dit wordt waarschijnlijk ook door het extreme
warme weer veroorzaakt, want ik heb dit niet eerder
gehad. Wel heb ik veel aardbeien en bessen geoogst;
de jamvoorraad is dan ook groot. Dit tot genoegen van
mijn kinderen, die mijn jam het lekkerst vinden.

Steentje bij dragen

Nu wacht ik op de regen en wind. Dat vind ik beter bij
dit jaargetijde passen. Gezellig binnen met de kaarsjes
aan. Ik op de bank en de kat voor de kachel.
Ik wens u gezellige feestdagen de komende tijd.
Tineke van Tol

Honing heb ik ook geoogst. De bijen hadden goed hun
best gedaan en ik heb ze natuurlijk suikerwater voor de
winter in ruil gegeven. Er staan nu zeven volken in de
tuin. Ik hoop door goed voor mijn bijen te zorgen een
klein steentje bij te dragen om deze voor uitsterven te
behoeden, want dit zou een grote ramp zijn voor onze
voedsel voorziening.

Kontaktster
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Bijkletsen met de Daglelie
Ook op de Daglelie staat de tijd niet stil en zijn er aanpassingen nodig. Zo krijgen wij steeds meer aanmeldingen voor de dagbesteding. Hierdoor zijn we per 22
oktober vijf dagen per week open en hebben we er een
nieuwe collega bij: Habiba Asafiati. Habiba, we wensen
je een fijne tijd in ons nieuwe team en dat we maar veel
creativiteit met elkaar mogen delen.

Activiteiten
Ook wat betreft de activiteiten in huis hebben we zeker
niet stil gezeten. We hebben leuke dingen gedaan: van een
high tea tot een manicuremiddag en van een gezellige
ijsmiddag met lekkere sorbets tot poﬀertjes met elkaar
eten; wat veel gezelligheid bracht. We zijn blij om te zien
dat het koor op donderdagmiddag steeds meer door onze
bewoners bezocht wordt. Tevens wordt de gym op vrijdagmiddag steeds beter bezocht. We bedanken hierbij de
vrijwilligers die dit allemaal ook mogelijk maken.

Van optredens naar klompen
Iedere maand verzorgen verschillende artiesten een optreden. Steeds senioren bezoeken deze optredens en dat
brengt een hoop gezelligheid met zich mee. Er wordt flink
meegezongen en er wordt zelfs een dansje gewaagd.

© Omroep Zuidplas

Tot slot werden onze bewoners dit jaar weer opgehaald
door de klompenlooplopers, om tijdens het oogstfeest een
rondje te lopen door het dorp. De bewoners die meegaan
genieten hier altijd heel veel van, daarom is het voor ons
en de klompenlopers zeker weer voor herhaling vatbaar.
Kortom, we hebben genoten van een hoop gezelligheid
met elkaar.
Team Welzijn

Aankomende activiteiten
Optreden Harald met kerst
Donderdag 20 december

Grote zaal | 19.00 uur. Zaal open 18.30 uur
Bewoners: Gratis Bezoekers: € 3,-

Oliebollen middag
met bingo
Maandag 31 december

Grote zaal | 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur
Bewoners: Gratis Bezoekers: € 3,10
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Even voorstellen…
Team opleidingen
Wij zijn beiden aan een nieuwe uitdaging bij de Zevenster begonnen en vormen samen
het team Opleidingen. We stellen ons graag even aan jullie voor!

Wie zijn wij?
Wij zijn Dineke Rademaker en Helmi Troost.
Dineke is sinds 1999 werkzaam in de zorg en
vanaf 2008 als praktijkopleider. Helmi werkt
vanaf 1989 in de zorg en sinds 2009 als praktijkopleider. Wat ons opvalt in de Zevenster is dat
de zorg aan de bewoners liefdevol, met veel
aandacht en respect wordt geleverd! Daarnaast
zien wij dat er veel medewerkers aan een opleiding gaan beginnen of al bezig zijn en dat dit
samen met de werkbegeleiders met enthousiasme gebeurt

Ons doel
Samen met jullie willen wij eraan werken om
de kwaliteit van het leerklimaat in de Zevenster
te verbeteren. Dat kan niet zonder dat iedereen
zijn expertise deelt. Een belangrijk onderdeel
voor ons is dat leerlingen en stagiaires ruimte,
tijd en aandacht krijgen om te leren en om te
ontwikkelen. De werkbegeleider is hierin ook
een belangrijke schakel en stellen wij ons ten
doel om hen daarbij te ondersteunen en te
coachen in deze uitdagende taak.

Want Leren = Werken en Werken = Leren!
Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Dan nodigen wij jullie
van harte uit dit met ons te delen. Loop gerust binnen of bel
of e-mail ons op onderstaande e-mailadressen of telefoonnummers.

Ruimer blikveld
Leerlingen en stagiaires kunnen de organisatie
naar een hoger plan helpen. Gedurende de
opleiding nemen zij namelijk frisse en vernieuwende inzichten mee ten behoeve van de
zorgverlening en de kwaliteit in de Zevenster.
Zij helpen om het blikveld ten aanzien van zorg
verlenen te verruimen en te ontwikkelen.

Kontaktster

Dineke Rademaker:
drademaker@de7ster.nl
of 06-36340588

Helmi Troost:
htroost@de7ster.nl
of 010 - 46725467
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Kerstdiners
Ook bij de Zevenster zijn de voorbereidingen
voor de kerstviering al in volle gang. Inmiddels
zijn de datums van onze traditionele kerstdiners bekend!

Woensdag 12 december
Op de woningen zal er op woensdag 12 december een heerlijk kerstdiner geserveerd worden.

Donderdag 13 december
Onze thuiszorgcliënten worden op donderdag
13 december verwend met een smakelijk diner.

Woensdag 19 december
En tot slot wordt er op woensdag 19 december
voor de bewoners van de afdeling Somatiek een
kerstdiner in ons restaurant geserveerd.

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

Waar de zorg om mensen gaat

