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Ook hebben we zwembadjes op de afdelingen staan die voor koele voeten
kunnen zorgen.

Met vriendelijke en zonnige groet,

Sjanna van Leeuwen 
Locatiemanager de Zevenster

Het is nu hoogzomer, waarbij een ieder geniet van de
zon of een welverdiende vakantie. Voor de bewoners
soms ook een lastige periode waarin we onze naasten
missen als zij op vakantie zijn of merken dat er gewerkt
wordt met meer onbekende gezichten. 

We proberen daarom de activiteiten aan te passen aan
de weersomstandigheden, maar ook een praatje of
met elkaar eten beneden in het restaurant in de airco. 



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

Mevrouw J.B. van der Sman-van Gelderen op kamer 004
De heer J.M.J. van Kins op kamer 102
Mevrouw A. Hol-van Bergshoef op kamer 114

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

Per 15 augustus is Leonie Dijkshoorn Team PG komen versterken als Leerling
Helpende. Tanja Rehorst-Groenenberg is per 1 augustus gestart als Assistent
Welzijn, ook in Team PG. Dit geldt ook voor Nikki Keijmel als bijbaan.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

Op zaterdag 3 september organiseert
de Zevenster ter gelegenheid van het
oogstfeest een braderie. U bent tussen
10.00 uur tot 16.00 uur van harte
welkom!

In ons restaurant staan verschillende
kraampjes. Wij verkopen onder andere
zelfgemaakte taarten en decoraties.
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht
voor een hapje en een drankje.

Met de opbrengst van de braderie
sparen wij voor een nieuwe
interactieve fiets voor onze bewoners.

U komt toch zeker ook? Graag tot dan!

NB. Er is geen pinapparaat aanwezig bij
de kraampjes

* Medewerker Facilitaire Dienst (20 uur per week)
* Verzorgende IG Somatiek (minimaal 16 uur)
* Medewerker Schoonmaak (20 uur per week)
* Verzorgende IG Psychogeriatrie (minimaal 16 uur)

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. 

Heeft u ook de wensboom al in de hal
zien staan? Aan alle bewoners zijn we
aan het vragen wat hun wens is. Deze
wensen gaan we de komende periode
vervullen. We houden u op de hoogte
van de voortgang!





In de vorige nieuwsbrief hebben we een stukje
gepubliceerd over de Campus Gouda, waar onze
medewerker Anne Sytsema aan deel heeft genomen.
Naar aanleiding hiervan heeft zij een interview gegeven
aan “Zuid-Holland in beeld”, wat u hier kunt teruglezen. 

Anne Sytsema is verpleegkundige bij de Zevenster in
Zevenhuizen en een van de studenten: “Ik ben in 2007
begonnen bij de Zevenster. Eerst in de huishouding,
toen als zorghulp en na verschillende opleidingen werk
ik nu als verpleegkundige ‘open psycho-geriatrie’. Bij
onze afdeling wonen mensen met dementie in de
eerste fasen, waardoor zij soms nog zelfstandig en
meestal onder begeleiding naar buiten kunnen.” 



We hopen dat u allemaal een goede zomer heeft gehad. Voor de
CR was het een rustige maand; we hebben niet vergaderd. Dat is
heel anders natuurlijk dan voor de verzorging, waar het in de zomer
altijd spitsuren zijn. 

Er is wel weer een koffie-uurtje geweest om, net als in de vorige
maanden, te praten over hoe het is om je dierbare bij de Zevenster
te brengen. Het was wat minder goed bezocht dan de vorige keren,
misschien vanwege de vakanties en de warmte. We merken wel
dat het goed is om wat meer over de vorm van het koffie-uurtje na
te denken, zodat iedereen tevreden naar huis gaat. 

We hopen dat u allemaal een goede nazomer tegemoet gaat.
Hopelijk toch iets minder warm!

Met vriendelijke groeten van de CR. 

Hendrik Mellegers, Joke Geuze, Erwin Goldman, Hanny van der
Meide, Ruth Windhorst (ondersteuner van de CR)

Goed nieuws: per 5 september gaat ons
Inloophuis weer van start. Dit betekent dat
alle senioren uit Zevenhuizen weer kunnen
deelnemen aan onze activiteiten. 

Als zij niet zelfstandig naar de Zevenster
kunnen komen, dan kunnen ze een beroep
doen op onze rolstoelbus. 

Een actueel overzicht van onze activiteiten
vindt u op onze website: www.de7ster.nl >
Welzijn > Actuele activiteiten.



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."

"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"

* Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur biljarten 
* Iedere woensdagochtend om 10.00 uur welness
* Iedere donderdagochtend om 10.15 uur bewegen 

Woensdag 31 augustus:   Kittens op bezoek
Zaterdag 3 september:      braderie oogstfeest
Dinsdag 6 september:       optreden Michel Coenen
Maandag 12 september:   Clown Toet
Dinsdag 13 september:     Heel Zevenhuizen bakt
Zaterdag 24 september:    Burendag
Dinsdag 27 september:     High Tea


