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We kunnen weer terugkijken op een maand met volop
activiteiten, wat veel gezelligheid heeft gebracht. De
maand juli zijn we inmiddels ook goed begonnen met
vorige week zondag de oldtimersrit, wat een groot
succes is geweest. Wat fijn dat er zoveel mensen
waren die dit mogelijk hebben kunnen maken.
Daarnaast hebben we met de medewerkers kunnen
genieten van het uitgestelde jubileumfeest in La
Baraque. Voor de zomerperiode hebben we gelukkig weer een aantal
vakantiekrachten gevonden, zodat voor wie met zomervakantie wil gaan dit
mogelijk is. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe.

Hartelijke groet,
Sjanna van Leeuwen
Locatiemanager de Zevenster
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met
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Geachte redactie,
Wij willen graag een stukje schrijven
over mijn moeder voor in de nieuwsbrief.
Mijn moeder, Mevrouw Hart, is op 30
mei overleden. Ze is 3 jaar liefdevol
verzorgd in de Zevenster. Zij kreeg alle
aandacht en is zeer warm en
respectvol behandeld. Ook de mensen
van Welzijn hebben altijd leuke dingen
met haar gedaan.
Wij zijn de mensen van de Zorg en
Welzijn erg dankbaar voor alles wat ze
voor mijn moeder gedaan hebben. Ook
na haar overlijden was alle aandacht
voor ons. We hebben dan ook fijne
herinneringen aan de Zevenster.

In de afgelopen periode hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en
nieuwe medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

Bedankt allemaal voor de geweldige
zorg.

* De heer J. van Etten op kamer 113
* Mevrouw C.N. Jongeneel-de Groot op kamer 005
* Mevrouw H. Voorbrood op kamer 314

Kitty Ross-Hart.

Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.
Deze maand gaan de volgende medewerkers bij ons van start: Sarah Hofman,
Racella Schoonderwoerd en Zara El-Biali, alle 3 als bijbaantje in Team PG.
Meike Klein begint als leerling leerjaar 2 en Henny Kruis-van Kleef versterkt ons
Team Huishouding. Tot slot verwelkomen we Diana Noorland en Nel van der
Graaf in Team PG!
Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

Wij wensen iedereen een heerlijke
vakantie! Geniet, drink, slaap uit en
denk niet aan jullie werk.
Ook willen we iedereen nog attenderen
op het goedgekeurde addendum
opleidingen en gedragsregels in
Mydms.
Fijne zomer!
Team OR

* Medewerker Schoonmaak (20 uur per week)
* Vakantiemedewerkers Zorg & Welzijn
* Kwaliteitsverpleegkundige (minimaal 16 uur per week)
* Verzorgende IG Somatiek (minimaal 16 uur per week)
* Verzorgende IG PG (minimaal 16 uur per week)
* Vooraankondiging: Facilitair medewerker (20 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. Het
functieprofiel van de Facilitair medewerker wordt binnenkort toegevoegd.

Marcella is geboren en getogen in Zevenhuizen en woont
op een steenworp afstand van de Zevenster. Voordat zij
hier in dienst kwam, in oktober 2020 voor het team
huishouding, was ze al heel bekend met de Zevenster.
Jaren geleden heeft ze hier al vakantiewerk gedaan. Ook
heeft haar opa hier gewoond en kwam ze hier vaak op
bezoek. Hij is helaas een paar jaar gelden overleden.
Verder werken haar zus en bonus moeder in de Zevenster,
dus het voelt wel een beetje als een familiebedrijf.
Voordat ze hier aan de slag ging werkte zij bij een
benzinestation in Capelle aan de IJssel, maar dit was met
de kinderen niet meer zo handig te combineren. De
tweeling, Railey en Charlie, zijn nu 4 jaar oud. Railey gaat
naar een kinderdagverblijf, omdat hij extra aandacht nodig
heeft, Charlie zit op de basisschool.
Marcella vindt haar werk lekker ontspannend, want thuis
moet ze constant aan staan voor haar jongens. Werken als
verzorgende ziet ze niet zo zitten, maar ze vindt het wel
belangrijk om mensen te helpen en dat doet ze zeker met
haar werk. Ze maakt nu voornamelijk de openbare ruimtes
schoon, zoals het restaurant, de hal, de toiletten etc. wat
voor iedereen in de Zevenster heel belangrijk is. In het
begin heeft ze ook de kamers van de bewoners schoongemaakt, maar omdat een andere collega het schoon-

Voor Hanum Syarnoebi – Sinaga, Team Huishouding, is
14 juli haar laatste werkdag. Zij gaat per 27 juli met
pensioen. Lydia Jacobs – Bogers, Team Somatiek,
werkt op 11 juli 2022 12½ jaar bij de Zevenster. Op de
foto's ziet u het afscheid van Angelique. Zij heeft van
onze bewoners als dank een leuk cadeau gekregen.

In december 2021 hebben we onze bewoners, familie, medewerkers en de vrijwilligers opgeroepen om een
vragenlijst in te vullen voor het programma 'Waardigheid en Trots op Locatie'. Hierin konden jullie aangeven hoe jullie
vonden dat de Zevenster scoorde op de verschillende thema’s rondom kwaliteit. Hier kwamen mooie punten naar
boven en ook een aantal verbeterpunten.
Naar aanleiding van de verbeterpunten is de Zevenster een project gestart. Er is een kernteam vastgesteld. Zij gaan
met 4 thema’s aan de slag, te weten; persoonsgerichte zorg, wonen & welzijn, veiligheid en leren & verbeteren.
Yvonne Sinnema (locatiecoach van de Zevenster) is de interne projectleider. De Zevenster wordt vanuit het
programma Waardigheid en Trots ondersteund door een externe coach; Tara Koenders. Het project loopt tot en met
december 2022.
Eind dit jaar zullen we jullie opnieuw vragen de vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we goed zien of jullie ook
daadwerkelijk verbeteringen ervaren. Mochten jullie vragen hebben of meer informatie wensen neem dan contact op
met Yvonne Sinnema via YSinnema@de7ster.nl .

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.
"De zorg die mijn moeder in de Zevenster kreeg was
erg goed en respectvol. Wij zijn zeer tevreden over de
zorg en de persoonlijke aandacht van de zorg en
welzijn. Ook na haar overlijden zijn kregen wij, de
familie, aandacht en begeleiding van de zorg. Hun
motto was, eerst waren we er voor je moeder, en nu
zijn we er voor jullie. Een dikke pluim voor de zorg van
de Zevenster."

* Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur biljarten
* Iedere woensdagochtend om 10.00 uur welness
* Iedere donderdagochtend om 10.15 uur bewegen
Let op! In verband met de vakantie van onze activiteitenbegeleider Annette vervallen bovenstaande activiteiten in
de periode 25 juli - 7 augustus.
* Iedere laatste maandagochtend van de maand praatgroep
Hervormde Kerk
Zondag 3 juli Oldtimertour
Dinsdag 5 juli Heel de Zevenster bakt
Maandag 18 juli Bezoek Clown Toet

"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"

* Dinsdag 12 juli Hans & Netty
* Zaterdag 16 juli Koor Lozz
* Dinsdag 26 juli Zangeres Annemarie
Alle optredens starten om 14.00 uur.

