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met haar naam onthuld. We hebben nu dus in de Zevenster het Mevrouw

Staal Plein, hoe mooi is dat!

- Lees verder op pagina 2 -

Maandagmorgen 13 september ging officieel en

feestelijk onze feestweek voor het 50-jarig

bestaan van de Zevenster van start. Alles was

prachtig versierd en goed georganiseerd door de

zeer enthousiaste feestcommissie. 

Mevrouw Meijer, onze oudste bewoonster, heeft

symbolisch het 50-jarige lintje doorgeknipt. Een

brasband, Dutch Brass Millennium, zorgde voor

de muzikale omlijsting. Ook werd door onze

oud-directeur mevrouw T. Staal een plaquette 



De afgelopen tijd hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en

medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

* Mevrouw Uyttenbroek per 30 juli

* Per 3 augustus de heer van Schaik

* Mevrouw van der Ham-Molenaar per 11 augustus

Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.

 

Per 1 september zijn Khadija Jahjah en Timon van den Bosch ons team

komen versterken. Khadija in de functie Leerling Verzorgende IG en Timon

als huishoudelijk medewerker. Daarnaast zijn Ariel Mota Ferreira per 17

september en Meike Klein per 7 september aan hun stage bij de Zevenster

begonnen.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

• Helpende gesloten PG (32 uur)

• Verzorgende IG Somatiek en PG (minimaal 24 uur)

• Verzorgende IG gesloten PG (tijdelijk)

• Verpleegkundige niveau 4 Somatiek en PG (minimaal 24 uur)

• Verpleegkundige Nacht (12-24 uur)

Kent u iemand die graag in de ouderenzorg wil werken? U doet ons

een groot plezier als u diegene met ons in contact  brengt. De functie-

profielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website.



In de week van 13 tot en met 17 september hebben

wij het 50-jarig bestaan van de Zevenster gevierd. Op

maandagochtend werd de feestweek officieel geopend

door onze oudste bewoonster mevrouw Meijer.

De brassband Dutch Brass Millennium

zorgde voor de muzikale omlijsting. 

Onze oud-directeur mevrouw T. Staal onthulde

een plaquette met haar naam. We hebben nu  in

de Zevenster het Mevrouw Staal Plein!



Natuurlijk had de feestcommissie tijdens de

feestweek allerlei leuke activiteiten voor onze

bewoners georganiseerd. Het is een hele gezellige

week geworden waar iedereen van genoten heeft!

Liefhebbers konden een ritje maken door

het dorp met de paardenkoets.

De feestcommissie had ook aan de inwendige mens

gedacht. Iedereen kon genieten van koffie met gebak,

een poffertjeskraam en een ijskar. Voor onze

vrijwilligers was op woensdagmiddag een high tea

georganiseerd en voor onze medewerkers stond op

vrijdag patat met een snack op het menu. Tot slot

heeft de stichting Vrienden van de Zevenster onze

bewoners op een lekker pakket getrakteerd. 

Uiteraard stond er ook een bingo-middag

en een Oudhollandse spelmiddag op het

programma!



Hoogtepunt van de feestweek was toch wel de

playback show van onze medewerkers als afsluiter

op vrijdagavond. Alle optredens waren legendarisch

en hier zullen we nog lang over napraten.



zijn er bewoners die hij zeer regelmatig bezoekt.

Naast zijn werk als vrijwilliger in de Zevenster helpt hij

ook (allochtone) kinderen met de Nederlandse taal en

doet hij vrijwilligerswerk voor de bibliotheek.

Bridgen, dichten, tuinieren en cryptogrammen oplossen.

Verder gaat hij graag uit eten en houdt van gezelligheid.

Hij heeft samen met zijn vrouw een zeer uitgebreide

vriendenkring. Autorijden lukt niet meer zo ver, omdat

zijn zicht niet meer zo goed is. Hij vertelt ook dat zijn

vrouw een ongeval heeft gehad, maar gelukkig weer

opknapt.

Iedereen kent Wim in Zevenhuizen. Ook heeft hij veel

administratief werk verricht voor de secretaresse van de

Rijvereniging in Zevenhuizen. Hij heeft amateurtoneel

gespeeld, maar er zijn geen amateurverenigingen meer.

Hij fietst nog graag een rondje, zoals naar Nesselanden.

Hij en zijn vrouw wonen aan de buitenrand van

Zevenhuizen waar zij een huis hebben laten bouwen en

een prachtig uitzicht hebben. Wim heeft als erkenning

voor zijn vele werk een boeket aangeboden gekregen.

Naast zijn vrijwilligerswerk heeft Wim ook in zijn

werkzame leven vele functies bekleed. Hij heeft als

administrateur bij diverse ondernemingen gewerkt en

ook een eigen assurantiekantoor gehad.

Wim vond het heel fijn om de receptie te bemannen,

zodat hij veel contact had met de bewoners. En ook met

de familie van bewoners had Wim toen veel contact. De

balie van de receptie is komen te vervallen net als het

winkeltje. De jarige vrijwilligers kregen altijd, namens de

Zevenster, een attentie en een door Wim geschreven

kaart die hij door weer en wind op de fiets op de dag van

hun verjaardag bezorgde. Verder heeft hij ook altijd veel

geholpen bij het organiseren van feestjes en gezellige

avonden. 

Nu verzorgt Wim de post op woensdagmorgen en legt

nog steeds sociale contacten. Hij sorteert de post op

kamernummer, wat voor hem eenvoudig is, omdat hij

uit zijn hoofd weet waar de bewoners wonen. Ook

wordt de post soms door hem rondgebracht. Daarnaast 

Er is een aangepast Communicatieplan vastgesteld door het MT.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

* Alle nieuwsberichten voor de medewerkers worden voortaan via

   de mail gecommuniceerd.

* Berichten over bewoners en/of diensten worden in ONS

   gecommuniceerd.

Het plan is beschikbaar in MyDMS.





ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor

de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun

ervaringen met de zorg met elkaar delen. Wij delen

hier ook graag een aantal ervaringen met u.

"De zorg en aandacht die mijn moeder heeft gekregen

was professioneel en optimaal. Er werd rekening

gehouden met haar wensen en haar manier van hoe

zij haar dingen wilt doen. Voor familie was ook volop

aandacht en bij vragen werden deze altijd beantwoord.

Alle lof voor de Zevenster.

"Het gaat hierom de hulpaanvraag van onze moeder,

die wij graag in de Zevenster willen laten verzorgen.

Dit na een goede ervaring met de opname van onze

vader in dit zelfde verzorgingshuis. Onze hulpaanvraag

werd gelijk serieus genomen met  veel

inlevingsvermogen.

"Afspraken worden nagekomen en de inbreng van

opname wordt vanuit de maatschappelijk werkster van

de Zevenster gegeven. Er wordt actief meegewerkt,

dit is erg prettig zeker als het voor de familie een grijs

gebied betreft om voor opname van ouders in een

verzorgings- huis in aanmerking te komen."

Aanvang 10.15 uur in ons restaurant.

Om 13.00 uur start de verkoop tot 15.30 uur.

Na de modeshow is er nog een verloting!

28 september Modeshow


