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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar
en gaan we weer de feestdagen tegemoet. De
kerstbomen zijn door onze trouwe vrijwilligers
alweer opgetuigd en we hopen dat we, zij het
hier en daar aangepast, fijne feestdagen met
elkaar kunnen vieren. Onze medewerkers doen
er in ieder geval alles aan om de bewoners
ondanks de huidige maatregelen mooie dagen te
geven. Ook kijken we weer hoopvol toe naar een
nieuw jaar binnen de Zevenster.

Ik wens iedereen goede kerstdagen en alle voorspoed voor 2022 toe!
Een hartelijke groet,
Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster
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Mevrouw Kruis- Bemond, zij wilde
graag Door genoemd worden. Door
had een groot hart met ruimte voor
veel mensen. Door stond voor
iedereen klaar en gaf van alles weg, als
we het niet in de gaten hielden gaf zij
nog haar laatste jurk weg aan iemand
die het harder nodig had dan zij.
Vele jaren heeft zij zich voor de
Zevenster ingezet als vrijwilligster, nog
steeds horen we hilarische verhalen uit
de oude doos, met Door verkleed als
zwarte Piet die de hele boel in de
Zevenster op stelten zette. Vol lof was
zij over de medewerkers in de
Zevenster, vele bewoners hadden haar
hart gestolen. Bij leven had Door
geregeld dat er na haar overlijden een
bedrag naar de Zevenster zou gaan om
voor alle afdelingen cadeautjes te
kopen, die langdurig gebruikt kunnen
worden.
Dit is de Zevenster gelukt. Er zijn onder
andere nagelbadjes gekocht voor de
uiterlijke verzorging, robot poezen,
waar veel mensen met dementie rustig
en blij van worden. Diverse spellen en
niet te vergeten muziekattributen en
klankschalen, waar onze muziektherapeute samen met de bewoners
volop gebruik van gaat maken.
Door, namens de bewoners en
medewerkers van de Zevenster;
bedankt!

De afgelopen tijd hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners welkom
mogen heten in de Zevenster:
* Mevrouw C. Kunstman - Heemsbergen
* Mevrouw. B.C. Bassant - Kleij
* Mevrouw J.W. van Dommelen - van der Wal
* Mevrouw P.P. Hermus - Klein
* Mevrouw W.J. van Leeuwe - van Weelde
Nogmaals van harte welkom! Wij gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat
u zich snel bij ons thuis voelt!

Zondag 5 december zijn de hulpjes van de Goedheilig
man in de Zevenster langs gekomen om iedereen van
een chocoladeverrassing te voorzien. Uiteraard
vergezeld van warme chocolademelk en heerlijke
kruidnootjes. Iedereen heeft ervan genoten!

Wie komt er alle jaren?

Hoor wie klopt daar kinderen?

Hoor de wind waait door de bomen

Zwarte Piet, wiedewiedewiet

Jongens, heb je 't al vernomen?

* Activiteitenbegeleider (32 uur per week)
* Zorghulp PG nachten (16 uur per week)
* Verpleegkundige nachten (12-24 uur per week)
* Verpleegkundige niv. 4 Somatiek (min. 24 uur per week)
* Verpleegkundige niv. 4 Psychogeriatrie (min. 24 uur per week)
* Verzorgende IG Somatiek (min. 24 uur per week)
* Verzorgende IG Psychogeriatrie (min. 24 uur per week)
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 functieprofielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website.

Op 7 december hebben onze
vrijwilligers de kerstbomen al
weer opgetuigd. Ze zijn prachtig,
hartelijk dank hiervoor.

Onze bewoners hebben ook meegewerkt aan de kerstsfeer binnen
de Zevenster door zelf kerstboompjes in elkaar te knutselen!

maar met een team van 3 personen voor het hele huis
aanwezig en niet iedereen slaapt. Bewoners moeten
bijvoorbeeld wel eens geholpen worden bij de toiletgang
en soms gebeurt het ook dat het dag- en nachtritme
wordt omgedraaid. Bewoners die snel vallen hou je
extra in de gaten, hiervoor wordt een sensor gebruikt.
Deze sensor staat in verbinding met de telefoon van de
dienstdoende medewerkers, zodat zij kunnen zien naar
welke kamer zij moeten gaan.
Shanna werkt volgens rooster van half 11 ’s avonds tot
7 uur ’s ochtends. Ze werkt met heel veel plezier hier in
de Zevenster en heeft het ergens anders nog nooit zo
naar haar zin gehad, dat is heel goed om te horen.
Dan laat ze eerst de honden uit. Ze heeft 2 pomsky’s, dit
is een kruising tussen een husky en een keeshond. De
ene lijkt op een mini husky en de andere meer op een
keeshond. Daarna gaat ze lekker slapen: een uur of 6,
langer lukt meestal niet. Ze werkt 10 nachten per
maand. Gelukkig kan ze goed tegen de wisselende
ritmes.
Voornamelijk wandelen met de honden! Bijvoorbeeld bij
de Rottemeren of in de bossen bij Leersum. Hier gaan
heel wat uurtjes in zitten. Daarnaast leest ze graag en
houdt ze van gamen. Haar favoriete vakantieland is
Oostenrijk.

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.

