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En dan ineens is het herfst, na een lange warme zomer
is het nu toch echt een stuk koeler. Gelukkig hadden
we nog prachtig weer tijdens de goedbezochte
braderie op zaterdag 3 september. Wat een
gezelligheid in huis met de vele kraampjes, waar
behalve leuke spulletjes, er ook heerlijke taarten waren
gebakken door de collega’s. En dat alles om te sparen
voor een extra interactieve fiets voor onze bewoners, 
zodat we die kunnen aanschaffen. Want bewegen is



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

* De heer J. Zweere (kamer 219)
* De heer H.J. van der Zaan (kamer 123)
* Mevrouw K. Uittenbogaard-Berkelaar (kamer 207)
* Mevrouw G.W. Wiggers-de Ruiter (kamer 303)

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

Per 1 september zijn Joke Kaaden-Verbeek en Laura Daalder gestart bij Team
PG. Joke als Assistent Welzijn en Laura als Verzorgende IG. Ook Team
huishouding heeft 2 nieuwe medewerkers. Op 5 september is Corjan Waar-
denburg in dienst gekomen als Facilitair Medewerker en Semra Gurbuz per 15
september als Huishoudelijke Hulp. Tot slot maakt Naomi van Rooij-van der
Schoot per 15 september deel uit van Team SOM als HBO-V in opleiding.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

* Verzorgende IG Somatiek (minimaal 16 uur)
* Medewerker Schoonmaak (20 uur per week)
* Verzorgende IG Psychogeriatrie (minimaal 16 uur)
* Welzijns assistenten PG minimaal 18 uur
* Helpende Somatiek en PG minimaal 16 uur
* Verzorgende IG nacht 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. 



De ontwerpers van de nieuwe Zevenster hebben in de
zomer niet stilgezeten. Het ontwerp van de nieuwe
Zevenster staat inmiddels grotendeels vast. De
verschillende overlegorganen hebben ingestemd met
de indeling en uitstraling van het gebouw. Er worden
nog een paar punten op de ‘i’ gezet en dan kan het
ontwerp helemaal technisch worden uitgewerkt. Het
ontwerpteam gaat dan alle technische uitdagingen die
(nog) in het ontwerp zitten verder uitwerken zoals het
gebouw ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. 

Desondanks staat een spannende tijd voor de deur! Het
bestemmingsplan waar de nieuwe Zevenster onderdeel
van uitmaakt wordt in oktober door de gemeenteraad
van de gemeente Zuidplas beoordeeld. Daarna zal het
bestemmingsplan ter inzage gelegd worden en start de
bezwaartermijn. In deze periode kunnen
belanghebbenden bezwaren tegen het plan indienen.
Het mag duidelijk zijn dat de projectgroep die het
bestemmingsplan heeft ontwikkeld enthousiast is en
hoopt op zo min mogelijk bezwaren. Zodra alle
bezwaren zijn afgehandeld, is het bestemmingsplan
onherroepelijk en kan het ten uitvoer worden gebracht.

In de bezwaarperiode verwachten we dat de
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw (beter
bekend als de bouwvergunning) zal worden verleend.
Ook hier geldt weer een bezwaartermijn van zes weken 



Dit stond in september onder meer op de agenda:
* Zaterdag 3 september Braderie
* Dinsdag 5 september optreden Michel Coenen
* Maandag 12 september Clown Toet
* Dinsdag 13 september Heel Zevenhuizen bakt
* Zaterdag 24 september burendag
* Dinsdag 27 september high tea





Afgelopen zaterdag heeft de
Zevenster ook meegedaan met de
burendag. Er zijn veel ‘buren’ op visite
geweest. Naast een kopje koffie met
wat lekkers werden er volop spelletjes
gedaan en dit alles werd muzikaal
omlijst door een accordeonist.



Van een groot aantal bewoners hebben wij hun
wensen ontvangen, die willen wij graag zoveel
mogelijk gaan vervullen. De eerste wensen zijn al
vervuld, dit is te zien op het bord in het restau- 
rant. Ook delen we verderop in deze nieuwsbrief
een aantal foto's. 

Wij zijn afgelopen week met 3 bewoners naar het
strand geweest, het was een topdag, iedereen
heeft hier super van genoten.

Om alle wensen te vervullen hebben wij veel hulp
nodig. Er zijn hiervoor intekenlijsten op alle 
afdelingen aanwezig. 

In de wensboom in het restaurant hangen er
formulieren waar iedereen, (familie, mede-
werkers, vrijwilligers en buurtgenoten) zich kan
aanmelden om een wens te vervullen. 

Wij hopen op jullie hulp, want samen kunnen we
meer. 





Biljarten en handwerken:
iedere dinsdag om 10 uur
in het restaurant.



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 & inloop  
   handwerken
* Iedere donderdagochtend om 10.15 uur gymnastiek 

Dinsdag 4 oktober: 14:00 uur Heel Zevenhuizen bakt
Woensdag 5 oktober: 14.00 uur filmmiddag
Dinsdag 11 oktober: 10:00 uur Clown Toet (OPG en GPG)
Zaterdag 15 oktober: 10:00 uur Model treinbaan
Dinsdag 18 oktober: 14:00 uur High Tea
Woensdag 19 oktober: 14.00 uur filmmiddag
Dinsdag 25 oktober: 10:00 uur kledingverkoop H&A mode
Dinsdag 25 oktober: 14:00 uur optreden Peter Gayle 

Meer informatie vindt u op onze website www.de7ster.nl

We hebben deze maand uitgebreid met Sjanna gesproken over allerlei zorg-onderwerpen. Een van de onderwerpen
was de verandering in de voetzorg. De Zevenster heeft haar voetzorg geprofessionaliseerd en werkt daarom alleen nog
maar met gekwalificeerde pedicures. De Zevenster heeft een pedicure gecontracteerd voor de noodzakelijke voetzorg. 

We hebben ook gesproken over de incidentmeldingen. Hoe kan je bijvoorbeeld vallen voorkomen. Daar wordt vanuit
verschillende kanten naar gekeken, door de begeleiding, de arts. Alle incidenten worden bijgehouden. Het blijft soms
heel moeilijk te voorkomen, maar als je weet waar de gevaren zitten, dan ben je beter voorbereid.

De CR was ook bij het oogstfeest van begin september. Dat was een groot succes. Er waren ‘zelf’ gebakken taarten
voor bij de koffie, Dita was de ‘kussen koningin’ en die verkocht kussentjes die door de plaatselijke meubelverkoper
waren geschonken, ook was er een ‘wensboom’ met wensen van bewoners. Gisteren zijn een aantal bewoners van de
PG naar Scheveningen gegaan (als wens). Er wordt stiekem gedacht om ook een kerstmarkt te organiseren.  De CR is
erg blij dat dat allemaal weer kan worden georganiseerd. 

En tot slot natuurlijk corona. Het is nog redelijk rustig gelukkig en misschien hebt u inmiddels weer de boosterprik
gekregen. Laten we hopen dat er niet al teveel mensen ziek worden. 

We wensen u een mooi najaar. 
Met vriendelijke groeten van de CR. 

https://www.de7ster.nl/welzijn-voor-ouderen/actuele-activiteiten-voor-ouderen/

