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• Bij klachten blijft u thuis en hou te allen tijden de 1,5 meter afstand aan
• Draag tijdens uw gehele bezoek een chirurgisch mondneusmasker
• Registreer uw bezoek!

Voor de bewoners van de afdeling somatiek is het nu dubbel op, omdat zij 
getroffen zijn door het zeer besmettelijke buikgriepvirus: het norovirus. Het
is een virus dat braken en diarree veroorzaakt en erg slecht is tegen te gaan.
Alleen handen wassen met water en zeep is het meest effectief.

Voor de bewoners en het bezoek van de PG-afdelingen is het restaurant
weer toegankelijk. We hopen dat dit ook voor de bewoners van somatiek
weer snel kan. Zeker gezien de komende feestdagen is een bezoek of even
een moment van gezelligheid meer dan waardevol. Onze medewerkers zijn
op creatieve wijze bezig om te kijken naar wat wel kan om de bewoners
ondanks alle beperkingen een fijne dag te kunnen geven.

Ik wil alle bewoners, bezoek en medewerkers heel erg bedanken voor hun
harde werk en geduld! Hopelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten en - al is
het op afstand - spreken!

Een hartelijke groet, 
Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster

Het coronavirus blijft ons in de ban houden. We
hebben net weer een persconferentie gehad en de
regels worden weer aangescherpt. Gelukkig
komen de bewoners en zorgpersoneel als eerste
in aanmerking voor de derde booster vaccinatie.

We hopen dat we het weer buiten de deur kunnen
houden, maar wij hebben uw hulp daarbij nodig!.
Met elkaar staan we immers sterk en doen we er
alles aan. Daarom vragen wij nogmaals dringend 
uw aandacht voor de basismaatregelen: ________________
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De afgelopen periode hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en
medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

* Mevrouw A. den Hollander - Aantjes
* Mevrouw M. Weening 
* Mevrouw M.A.J. Hoogland - Rentinck
* Mevrouw S. Springer

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

Talita van den Berg is per 1 oktober als huishoudelijke hulp in dienst
gekomen. Vanka Martha is per 1 november als zorghulp gestart en per 1
december begint Olivia Martina in de functie Helpende.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

Op 28 september was Anneke van Velde-Graveland 25 jaar in dienst
bij de Zevenster. Anneke, nogmaals van harte gefeliciteerd met het
behalen van deze mijlpaal!



De wintertijd is alweer ingegaan en de dagen
worden steeds korter. Buiten is het guur en de
blaadjes vallen in bossen van de bomen. Kortom:
het is herfst! Voor de medewerkers van de
dagbesteding een mooie aanleiding om met de
deelnemers prachtige herfststukken te maken!

Op 30 september 1971 was de opening van de Zevenster
en het personeel en genodigden kwamen van heide en ver.
De opening werd door Mr. J. Klaasesz, de commissaris van de Koningin, gedaan
Hij stond altijd in voor zo’n leuke baan.
De eerste bewoners waren al vanaf 5 juli 1971 in dit huis
en voelde zich toen al aardig thuis.
De directrice, Mevrouw T. Staal, was daar ook al werkzaam
en kende al snel de bewoners bij naam.
Iedere dag was ze al vroeg present
en de eerste bewoners al aardig verwend.
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat,
staat ze altijd voor iedereen paraat.
Het werken, samen met vrijwilligers en personeel is toch nog veel.

Voor de bewoners worden leuke dingen gedaan en om zich niet te vervelen
kunnen zij iedere week bingo gaan spelen.
Af en toe komt er een muziekgroepje, een zanger of zangeres 
de bewoners vermaken in de recreatiezaal,
maar daar komen ze toch niet allemaal.
Bij mooi weer wel in de tuin buiten
en na het zingen kunnen zij daar ook nog de vogels horen fluiten.
Op 30 september waren er al 82 bewoners in dit huis en alle plaatsen bezet
en al heel wat personeel en vrijwilligers ingezet.
Afgelopen tijd was er ook van superklasse, 
Francis van Broekhuizen, die de bewoners kwam verrassen.
Kortom werk van de Welzijnscommissie. 
Chapeau en houden zo.







Op 28 september hebben we afscheid
genomen van onze ad interim manager
Facilitaire Dienst Cees van Helfteren. Als
dank voor zijn inzet hebben wij Cees
verrast met cadeautjes voor zijn hobby
tuinieren, zoals tuinhandschoenen en
een perenboom. 



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.

"Wat een lieve verpleging op de eerste verdieping. Wat
een warm bad en wat voelden wij ons welkom. Wat fijn
dat we hier mogen zijn. Hou vol in Coronatijd en blijf
zoals jullie zijn!"

"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."

Deze nieuwsbrief is een brief voor en van iedereen
die iets met de Zevenster te maken heeft, zoals
bewoners, medewerkers, familieleden, vrijwilligers
etc. De redactie ontvangt graag uw bijdrage, want
zonder u is er simpelweg geen nieuwsbrief. Heeft u
als bewoner, familie, vrijwilliger of medewerker iets
leuks meegemaakt? Wilt u een aankondiging doen of
een oproep plaatsen? Of wilt u gewoon uw
gedachten eens delen? Stuur uw verhaal, graag met
een foto, naar jkuipers@de7ster.nl.


