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Binnen deze kaders blijven we kijken naar wel wat kan. Zo start het koor
weer met zingen en organiseren we wekelijks weer bingo en spelmiddagen.
Ons welzijnsteam, dat zich in deze nieuwsbrief aan u voorstelt, is dagelijks
bezig om met de zorgmedewerkers een mooi aanbod aan de bewoners te
kunnen bieden. In het restaurant zijn we begonnen met een breder aanbod
van dranken en versnaperingen, we hopen u daar weer te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster

Wij zijn allemaal heel blij dat we de laatste weken 
vrij zijn van corona en hopen dat we dit ook zo kunnen
houden. Dit doen we met elkaar! 

Afgelopen vrijdag is de gemeenschap meer open
gegaan. Dit brengt ook risico’s met zich mee, zeker
voor onze kwetsbare bewoners. We vragen u daarom
om waar mogelijk de 1,5 meter aan te houden en een
chirurgisch mondneusmaker te dragen.



In de maand februari hebben wij weer een nieuwe bewoner en een aantal
nieuwe medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

* Dhr. Teekens per 15 februari 

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

* Anne Vonk als Kwaliteitsverpleegkundige
* Annette Gimenez Riera-Derksen als Activiteitenbegeleidster
* Anita Hol-Bruggeman als Assistent Welzijn PG

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

Op 1 maart is Janneke den Toom-Visser 12,5 jaar in dienst van de Zevenster.
Janneke, van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal!



Donderdagavond 10 februari heeft de Zevenster weer
een familieavond georganiseerd over het thema
dementie. Sprekers waren onze medewerkers Carolien
Hakkesteegt en Dita Versteeg. Terugkijkend was de
familieavond weer zeer geslaagd, dat blijkt ook wel uit
de reacties op de foto hiernaast.

De aanwezigen waardeerde de opzet, de sfeer en
bovenal de ruimte die er was om met elkaar ervaringen
en gevoelens te delen. Er is veel opgestoken over de
verschillende vormen van dementie en de (haperende)
werking van de hersenen. Het was een mooie,
informatieve en bijzondere avond, een avond met een
lach en een traan.

Op zaterdag 19 februari hebben De ChristenUnie/SGP 
plantjes bezorgd in de Zevenster. Juist omdat ouderen in
coronatijd eenzaamheid en sociaal isolement hebben ervaren
wilden zij hun graag in het zonnetje zetten. En dat is gelukt!
De plantjes zorgen voor veel gezelligheid op de kamers van
onze bewoners, dus hartelijk dank voor deze actie!

Namens Carolien, Dita en de tafeldames willen
wij alle aanwezigen bedanken voor hun
openheid, zonder dat geen geslaagde avond!





Mijn favoriete vakantieland is Spanje. Ik heb zelfs voor
mijn studie een halfjaar in Madrid gewoond en spreek
een aardig woordje Spaans. Je kunt mij ’s nacht wakker
maken voor krokante gamba’s in tempurasaus, dit wordt
in een restaurant in Madrid geserveerd. Wanneer ik
terug ga naar Madrid reserveer ik die altijd van te voren.
Naast Madrid ben ik in Barcelona, Sevilla, Malaga,
Valencia, Ibiza en Mallorca geweest. Verder heb ik een
goede tip voor wie eens echt goed Spaans wil gaan
eten: Bodega 32 in Gouda. De bijgaande foto is
afgelopen december in Sevilla genomen, waar ik een
weekend met mijn vriendin was.

Mijn naam is Mitch Wolff en ben 27 jaar jong. Ik woon al
mijn leven lang in Haastrecht met mijn ouders en broer. Na
de HAVO heb ik een HBO studie HR gedaan aan de
hogeschool Rotterdam. Sinds september 2020 werk ik op de
HR-afdeling van WelThuis, meestal op het hoofdkantoor in
Gouda. Binnen Welthuis verzorg ik de personeels- en
opleidingsadministratie. Op dinsdag ben ik meestal te
vinden in de Zevenster. Ik vervang op dit moment Joke
Hertog. 

Een aantal keren per week ben ik te vinden in de sportschool
in Gouda, waar ik cardio- en krachttrainingen doe. Daarnaast
doe ik aan hardlopen in de zomermaanden. Voetballen doe ik
zelf niet meer, maar ik kijk wel graag naar wedstrijden.
 

* Activiteitenbegeleiders (16 uur per week)
* Verpleegkundige Nacht (12-24 uur per week)
* Verzorgende IG Somatiek (28 uur per week)
* Verzorgende IG PG (minimaal 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 functie-
profielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website.

Beste collega’s,

Zoals de Ondernemingsraad heeft laten weten in de vorige nieuwsbrief zijn wij op zoek naar 1 of 2 collega’s om de
Ondernemingsraad te versterken. Dit is het laatste jaar dat de ondernemingsraad nog zal bestaan, tot aan de juridische
fusie!

Een jaar waarin nog wel belangrijke punten op de agenda zullen staan voor jou als medewerker. Zoals onder andere de
invlechting van het functiegebouw en de nieuwbouw. Wij willen je vragen om er serieus over na te denken of jij diegene 
bent die plaats wil nemen in de OR! Wil je eerst informatie spreek ons dan aan of mail naar OR@de7ster.nl.

Een hartelijke groet, namens de OR,

Jolanda van der Spek (voorzitter) , Eske Slingerland (lid) , Anne Sijtsema (lid) en Yvonne Sinnema (secretaris)



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.

"Nu een week nadat mijn moeder overleden is wil ik
graag mijn waardering uitspreken naar de
medewerkers van de 7-ster. Als je vader bent en je
brengt je kind naar school is het van ceusiaal belang
dat je vertrouwen hebt in die school. Als je je moeder
weg brengt geldt precies t zelfde. Vol vertrouwen!
Dank ook namens mijn broers"

"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."

* Iedere dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur biljarten
   in het restaurant
* Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur     
   wellness in nieuwe huiskamer op de eerste verdieping
* Op 18 maart is het nationale pannenkoeken-dag en
   worden we verrast met een optreden van kinderen van
   OBS ‘t Reigerbos in de tuin
* Op 14 maart komt er een mevrouw met een hond om
    lekker te knuffelen van 14.00 tot 16.00 uur

De activiteiten van de SAR beginnen weer in de maand
maart in de recreatiezaal: 

* Spelmiddag elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.30
   uur
* Iedere 2de en 4de woensdag van de maand SOOS
* Elke donderdagmiddag zangkoor van 14.00 tot 16.30 uur

 Activiteiten SAR


