Nieuwsbrief

Mei 2022
________________

Goed gesprek
met...
De maand april was een heerlijk zonnige maand en
zag ik bewoners vaak in het zonnetje buiten zitten en
genieten. We hebben zelfs al een buitenoptreden
gehad van het Shantykoor Albatros.
De paashaas heeft bij iedere bewoner een traktatie
gebracht, wat goed smaakte. Veel bewoners hebben
prachtige boeketten gemaakt, wat een creativiteit
hebben wij in huis.

Geniet van deze nieuwsbrief en een hartelijke groet,
Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster
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In de maand april hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en nieuwe
medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat de Welkoop in
Zevenhuizen ons een aantal
moestuinbakken heeft geschonken.
Er moesten nog poten onder, zodat
de bakken op de goede hoogte
staan. Dat is nu gelukt dankzij de
lieve hulp van een paar vrijwilligers,
waarvoor onze dank!
Nu nog even geduld hebben en dan
hopen we van mooie bloemen en
heerlijke aardbeien te kunnen gaan
genieten!

* Sinds 7 april woont mevrouw van den Broek op kamer 324
* Mevrouw van Swieten woont per 20 april op kamer 407
* Per 21 april is mevrouw de Haas de bewoonster van kamer 221
* Sinds 21 april woont mevouw Verburg bij ons op kamer 006
Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.
Vanaf 1 mei komen er vanuit de Meridiaan 2 nieuwe collega’s bij ons werken:
Jose Vermeulen - van den Hengel en Cora Zuiddam. Ook komt Noura Bairarou
per 1 mei ons team versterken.
Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

* Weekendhulp Keuken
* Medewerker Schoonmaak
* 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 functieprofielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website.

Karin komt uit Moerkapelle, waar zij is geboren en
getogen. Karin is getrouwd en heeft een dochter, zoon
en twee kleindochters van 10 en 5 jaar oud.
Al bijna 20 jaar werkt Karin in de Zevenster. Op 6 januari
2003 is zij in dienst gekomen. Zij kwam hier via haar
schoonzus Jolanda, die in de keuken werkt. Ze is weer
gaan werken toen de kinderen wat ouder waren en vindt
het nog steeds heel leuk in de Zevenster om te werken.
De sociale contacten op de werkvloer zijn heel belangrijk
voor haar.
Zij werkt nog steeds voor het team Huishouding, nu in
de linnenkamer. Daarvoor werkte ze in de kamers van de
bewoners en daarna in de algemene ruimtes. Daarnaast
werkte zij vroeger ook vaak in het weekend in het
restaurant en bediende bij verjaardagen, die toen nog
uitgebreid gevierd werden. Zij vindt het eigenlijk nog
steeds een gemis dat dit niet meer wordt gedaan. Ook
heeft zij verschillende jaren in de OR gezeten.
Allereerst wordt in de linnenkamer de kleding van de
bewoners gewassen, gestreken, gemerkt en rond-

gebracht. Het bed- en tafellinnengoed, de keuken- en
handdoeken worden weliswaar gehuurd en dus voor
ons elders gewassen, maar worden wel weer door de
linnenkamer verdeeld. Daarnaast wassen zij al het
schoonmaakmateriaal (inclusief de schorten) en doen zij
de was voor de kapsalon.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor de uitgifte en inname
van alle bedrijfskleding. Deze kleding wassen zij niet
zelf, behalve de kleding voor de uitzendkrachten en de
stagiairs. Die worden wel door de linnenkamer
gewassen. Karin zorgt voor de registratie en de
administratie, daarnaast bestelt zij de bedrijfskleding
voor de medewerkers.
Karin heeft veel hobby’s, zoals Diamond Painting,
haken, puzzelen en samen met haar man vissen. Dat
laatste vindt zij heel ontspannend. Spanje is hun
favoriete vakantieland, deze zomer gaan ze met de hele
familie naar Ibiza. Dit is een uitgestelde reis naar
aanleiding van hun 25-jarig huwelijk. Ook is zij een paar
jaar geleden samen met haar man in Florida, USA
geweest. Dit was een prachtige ervaring. Ze willen nog
graag een keer terug naar een ander deel van de USA.

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.
"Mijn moeder vond het net een goed hotel! Het is er
enorm schoon. Aardige mensen van de verzorging.
Lekker eten en goed brood van een warme bakker. De
kamers zijn wel wat ouderwets maar dat werd niet zo
ervaren daar de zorg op en top was. Tot de arts toe,
iedereen was buiten gewoon aardig, behulpzaam en
goed."
"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 cruciaal 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!"

* 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
* Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur muziektherapie
Let op! In verband met de vakantie van onze activiteitenbegeleider Annette vervallen bovenstaande activiteiten in
de eerste week van mei.

* Dinsdag 10 mei Eric Newman
* Zaterdag 14 mei Shantykoor Moordtzangers
* Dinsdag 24 mei Carlo
Alle optredens starten om 14.00 uur.

