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Oog voor naasten
Wat hebben we de afgelopen maand kunnen genieten
van het prachtige zonnige lenteweer.
Ook bruist het weer van de activiteiten in de
Zevenster zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief. We
konden zelfs weer het jaarlijkse lentediner
organiseren met natuurlijk heerlijke asperges.
Onze nieuwe activiteitenbegeleidster Annette heeft
de Zevenster omgetoverd in lentesferen, vooral het restaurant ziet er heel
gezellig uit. Wist u dat we een nieuwe brasseriekaart hebben?

U bent van harte welkom in het restaurant voor een kopje koffie met iets
lekkers. Nog wel op 1,5 meter en een chirurgisch mondneusmasker.
Hartelijke groet,
Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster
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Wij hebben onlangs een kooi met
parkiet Sam mogen ontvangen van
een lieve dame. Ze gunde de parkiet
meer aandacht en liefde. Daarom
mogen wij hem bij ons gezellig in de
huiskamer zetten. De bewoners
vinden het geweldig en natuurlijk
gaan we goed voor hem zorgen.

In de maand maart hebben wij weer een nieuwe bewoner en een aantal
nieuwe medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.
* Mevrouw Thiyagarajah is per 8 maart op kamer 004 komen wonen.
Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.
* Stagiaire Jaimy Sleeuwenhoek
* Assistenten Welzijn Ingrid Versluis en Ilona Marck
Voor afdeling P&O zijn er 2 nieuwe medewerkers aangenomen: Lily Cheung
(Salarisadministratie) en Nicole van Leeuwen (Personeelsadministratie). Zij
starten beiden op 1 april. Lily is op maandag en/of dinsdag aanwezig in de
Zevenster en Nicole op dinsdag en/of woensdag.
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.

Een smakelijk compliment voor de zorgmedewerkers van
De Zevenster en Beth-San voor hun werk tijdens de extra
moeilijke coronatijd: met de tegoedbon die zij kregen na de
Lions Zuidplasrally kunnen ze voor een hapje en drankje
terecht bij de lokale horeca.
De elfde editie van de Van der Hammen Notarissen Lions
Zuidplas rally werd verreden in september en leverde zo’n
10.000 euro op. Onder de extra goede doelen die met de
opbrengst ondersteund werden, waren de medewerkers
van de woonzorgcentra in Zevenhuizen en Moerkapelle.
In verband met uitstel door de coronaperikelen in de afgelopen maanden, zijn de restaurant-tegoedbonnen pas in
de maand maart overhandigd aan Sjanna van Leeuwen van de Zevenster en Martin van der Elst van Beth-San.

Carolien Hakkesteegt

Op vrijdag 18 maart werd bij woonzorglocatie de Zevenster de Nationale
Pannenkoekdag gevierd. Groep 5, 6, 7 en 8 van basisschool ’t Reigerbos
gaven in de tuin een mooi optreden en zongen het Pannenkoekenlied.
Hierna konden de bewoners van de Zevenster genieten van maar liefst
100 heerlijke pannenkoeken die door de keukenbrigade vers gebakken
werden. En als toetje kreeg iedereen nog een ijsje. Een aantal kinderen
van ’t Reigerbos hielp met het uitdelen van de pannenkoeken op de
afdelingen. Iedereen liet het zich goed smaken en de jonge bezoekertjes
werden enthousiast toegelachen en toegezwaaid.
De Nationale Pannenkoekdag is een initiatief van Tefal en Koopmans om
elk jaar een dag te organiseren waarop ouderen met kinderen verbonden
worden. De organisatie was in handen van de Zevenster, WelThuis,
Palet Welzijn en basisschool ’t Reigerbos.

Op 28 en 31 maart was er voor alle bewoners een heerlijk
5-gangen lentediner. Dit stond er op het menu:
Mini Ragoutbakje met eiersalade
Lente ui soep
Asperges met ham en eisalade
Voorjaarscoupe
Koffie met een bonbon.

Nicole is geboren en getogen in Moerkapelle. Zij is 34
jaar jong en woont al 13 jaar samen met haar partner. Zij
hebben 2 zoontjes Jelle (6) en Thijs (3). Sinds 2½ jaar
werkt zij in de Zevenster, maar heeft in eerste instantie
een opleiding voor kapster gedaan en heeft dit beroep
ook een aantal jaren uitgeoefend. Daarna heeft ze 6 jaar
bij Livera in Gouda gewerkt middenin het gezellige
centrum.
Op een gegeven moment was zij toe aan iets anders en
vond het steeds leuker om met ouderen mensen om te
gaan. Daarom werd zij ADL (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen) assistent in opleiding bij Focus
Wonen, ze vond dit heel leuk, maar ook heel zwaar. De
combinatie van werken/leren, haar jonge gezin en de
verbouwing van hun nieuwe huis werd iets teveel,
daarom is zij gestopt met deze opleiding.
Door een bekende werd ze gewezen op een vacature
van Assistent Welzijn in de Zevenster, na haar sollicitatie
is ze direct aangenomen en zegt zij nu dat dit de beste
beslissing ooit is geweest.

Nicole is altijd erg enthousiast over haar werk en de
bewoners. Zij vindt het erg dankbaar werk en dat zij het
verschil kan maken voor de bewoners, die altijd zo blij
wanneer je er bent. Het zijn vaak van die kleine dingen,
waar de mensen zij dankbaar voor zijn. Zij gaat met heel
veel plezier naar haar werk en houdt wel van een grapje.
Ook lekker wandelen met de bewoners is heel fijn om te
doen. Nicole geeft ook aan dat zij het met het team ook
heeft getroffen, want zij kan heel goed opschieten met de
andere welzijnsassistenten en de zorgmedewerkers. Wat
natuurlijk heel fijn is om te horen.
Creatief bezig zijn en knutselen met de kinderen. Verder
gaat zij graag op Wintersport in Oostenrijk. Deze zomer
gaat ze met haar gezin naar Duitsland. Lekker wandelen in
de bossen, zij kijkt er al naar uit. Heerlijk borrelen met
vrienden blijft ook altijd leuk om te doen en zou wel wat
vaker mogen. Verder heeft zij onlangs een gitaar gekocht
en hoopt zij nog eens wat liedjes te kunnen “pingelen” voor
de bewoners, dat klinkt goed Nicole, we zien er naar uit.

Op dinsdag 28 juni organiseert de Zevenster opnieuw een familieavond in het restaurant van de Zevenster. Het belooft weer een
interactieve en inspirerende avond te worden. Op deze informatieavond staat het onderwerp 'Gedragsveranderingen' centraal.
We gaan tijdens deze avond in op gedragsveranderingen veroorzaakt
door beroerte, traumatisch hersenletsel, hersentumor en dementie.
Sprekers zijn Carolien Hakkesteegt & Dita Versteeg. Tijdens de avond
is er ook voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en om
ervaringen met elkaar delen. U bent van harte welkom.
Vanaf 18.30 uur start de inloop met een kopje koffie, de presentatie
begint om 19.00 uur. De avond is uiterlijk rond 22.00 uur afgelopen.
Tussendoor wordt er een pauze gehouden. Iedereen die belangstelling
heeft voor gedragsveranderingen is van harte welkom; wij kijken er
naar uit om u op deze avond te ontmoeten.
U kunt zich voor deze informatieavond aanmelden door een e-mail te
sturen naar dversteeg@de7ster.nl. Geef in de e-mail aan met hoeveel
personen u komt.

De Welkoop in Zevenhuizen heeft ons
verschillende moestuinbakken geschonken.
Na een oproep op Facebook hebben Julian
en Lois (op de foto) zich aangemeld om de
bakken voor onze bewoners in elkaar te
zetten. Er komen uiteraard nog poten
onder, zodat ze op de goede hoogte staan.
We willen er onder andere bloemen en
aardbeien in gaan verbouwen.

Iedere dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in het restaurant.

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in nieuwe huiskamer op de eerste verdieping.

Op 8 maart heeft zanger Harald
opgetreden met een volle zaal en
veel oude bekende liedjes, het was
echt een feestje.

Afgelopen maand hebben
wij een hond, kittens en
een papegaai op bezoek
gehad wat onze bewoners
fantastisch vonden.

* 11 april bloemschikken
* 13 april eieren schilderen
* 14 april eieren zoeken en bezoek van de paashaas
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.

* 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

"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 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!"

* 5 april shantykoor Kraaiennest
* 12 april shantykoor Albatros
* 21 april Perry Zuidam
* 26 april Peter Gayle

