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Er worden op dit moment al veel wensen van onze bewoners vervuld, wat
heel mooi is om te zien hoe onze bewoners hiervan genieten. Uiteraard
kunnen we dit niet alleen en hopen wij ook op uw hulp te kunnen rekenen
om alle wensen te vervullen. 

Ik wens u allen fijne kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Sjanna van Leeuwen

En dan is het ineens al december. De maand is
goed begonnen, omdat we al gezellig Sinterklaas
met elkaar hebben kunnen vieren. De sint had
tijdens zijn bezoek voor iedereen iets lekkers
meegebracht! 

De kerstdiners zijn ook al gepland. Wij zien ernaar
uit om u op 12, 13 en 14 december te ontmoeten.
Wij hopen op gezellige avonden met elkaar in de
Zevenster en vinden het heel fijn dat er ook weer
een introduce meegevraagd mag worden aan tafel.



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

* De heer van de Wiel (kamer 105)
* Mevrouw Metselaar (kamer 204)
* De heer en mevrouw Michielse (kamer 310)
* Mevrouw Pijpers (kamer 314)
* De heer de Snaijer (kamer 315)
* De heer Albers (kamer 404)

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

Per 1 december is Kimberley Majoor als aspirant VIG leerling bij de Zevenster
komen werken. En vanaf 15 december gaat Mireille Schmale op de Open PG
het team versterken.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

* Verzorgende IG Nachten (minimaal 16 uur)
* Helpende PG en Somatiek (minimaal 16 uur)
* Verzorgende IG Somatiek (minimaal 16 uur)
* 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. 



Hallo professionals van De Zevenster,

Ik ben Christine Bos en ga als WOL-coach van Waardigheid & Trots
op Locatie aan de slag op De Zevenster. Ik ben al een half jaar als
coach op De Lindewaard actief.

Jullie hebben begin vorig jaar een kwaliteitsscan gehad op jullie
locatie. Met Tara zijn jullie sinds mei/juni met de uitkomsten van deze
scan aan de slag gegaan. Er lopen allerlei initiatieven zoals de Mikzo,
een pilot met het inhuisproces, dagstart pilot en er is aandacht voor
het thema veiligheid. Ik hoop het stokje van Tara over te nemen en
daar waar nodig jullie te ondersteunen bij de stappen die jullie willen
zetten om te blijven werken aan kwaliteit. Ik ga dus geen nieuw plan
maken; maar pak het stokje van Tara over waar zij is gebleven.



Hoor de wind waait door de bomen
Zwarte Piet, wiedewiedewiet

Jongens, heb je 't al vernomen?











En er is ook weer het maandelijkse koffie-uurtje geweest.
In dat uur ontmoeten verwanten van de afdeling PG elkaar
om ervaringen te delen. U bent welkom, of uw dierbare nog
maar net bij de Zevenster wonen, of dat zij al langer hier
verblijven. 
 
Volgend jaar gaat de CR weer vol goede intenties verder.
Voor nu wensen we u goede en warme feestdagen met
elkaar. 
 
Met vriendelijke groeten van de CR, 

Hendrik Mellegers (voorzitter), Joke Geuze, Erwin
Goldman, Hanny van der Meide, Ruth Windhorst
(ondersteuner van de CR, r.windhorst@hetlsr.nl)

In de afgelopen maand heeft de CR met de OR en met
Sjanna gesproken over verschillende onderwerpen. 

Belangrijk onderwerp was wel het verhuizingsproces:
hoe gaat het nu als u verhuist naar de Zevenster of als
u uw dierbare naar de Zevenster brengt? Wat komt er
allemaal op u af en hoe kan dat nog makkelijker voor u
worden gemaakt. En wat kunnen de verwanten na de
verhuizing nog doen voor hun dierbare en voor de
Zevenster. Dat is meer dan u denkt! De CR denkt daar
graag over mee. 



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 heeft de laatste 2 maanden van haar
leven in de Zevenster gewoond. Zij is daar heel
liefdevol en vakkundig verzorgd en ondanks de
werkdruk werd er altijd tijd voor haar gemaakt. Wij als
familie hebben de aandacht en empathie in de laatste
fase van het leven van mijn moeder als zeer waardevol
ervaren."

"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."

* Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur biljarten & inloop  
   handwerken
* Iedere donderdagochtend om 10.15 uur gymnastiek 

Zaterdag 10 december: 10.00 uur Kerstmarkt
Maandag 12 december: 10:00 uur Clown Toet (afdelingen)
Maandag 12 december: 17:00 uur kerstdiner GPG
Dinsdag 13 december: 17:00 uur kerstdiner OPG
Woensdag 14 december: 17:00 uur kerstdiner Somatiek
Donderdag 15 december: 14.00 uur Vreugde Fabriek
Maandag 19 december: kerststukjes maken (afdelingen)
Maandag 19 december: 19.30 uur Brassband met koor
Dinsdag 20 december: 15.00 uur Gospell koor

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

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

