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Nieuwsbrief 
 

Voorwoord  
In deze tijd is het van belang om met elkaar in contact te 
blijven. Aangezien dat live nauwelijks mogelijk is, hebben 

we besloten om u wekelijks een nieuwsbrief toe te sturen 
zodat u extra op de hoogte blijft wat hier gebeurt. Het 

telefoonnummer 313 is inmiddels een begrip in de 
Koperhorst. Iedereen die vragen heeft omtrent Corona 

en alle maatregelen kan hier naartoe worden 

doorverbonden. Een verpleegkundige kan u op de meeste 
vragen direct antwoord geven of overlegt.  

Verder kijken we vooral naar de mogelijkheden, naar wat 
nog wel kan. Zo brengt medewerkster Danielle 

regelmatig een vlog uit. De zorgmanager en de 
bestuurder houden u ook regelmatig per vlog op de 

hoogte. Deze vlogs worden gepubliceerd op onze 
facebookpagina, en zijn ook te zien op ons you-tube 

kanaal:  
https://www.youtube.com/channel/UCYNNXI4UPfMALXjryVpr7JQ 

We zien dat medewerkers steeds creatiever worden in 

het aanbieden van vrijetijdsbesteding. Op facebook 
worden hier regelmatig foto’s van geplaatst.  

Daarnaast is de steun van de buitenwereld 

hartverwarmend! Kaarten, bloemen, gebak, paaseitjes, 
het is te veel om op te noemen wat we ontvangen van 

familie, wijkbewoners, bedrijven en andere betrokkenen. 
Het steunt ons enorm. Wij willen u allen fijne paasdagen 
wensen. Zorg goed voor uzelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYNNXI4UPfMALXjryVpr7JQ


2 
 

 

Buitenoptredens 

Afgelopen week hebben we kunnen genieten van diverse 
muzikale optredens. Zo traden Wim en Martin op met 

diverse hits van de jaren zeventig. En Lodewijk zong 
vanachter zijn piano diverse herkenbare hits. Lodewijk 

trad maar liefst twee keer op. De artiesten treden elke 

keer op een andere plek op, zodat zoveel mogelijk 
bewoners vanuit hun woning hier van kunnen genieten. 

 
 
Beeldbellen 
In deze tijd dat bewoners hun familie niet kunnen zien 

is het hartstikke leuk om te beeldbellen. Diverse 
bewoners hebben hier al gebruik van gemaakt.  

Wilt u dit ook graag doen  met uw familie, dan kunt u 
mailen naar:  

w.hoosbeek@koperhorst /w.polhoud@koperhorst.nl 
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Zomaar een ochtend op een huiskamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapper aan huis 

Of je nu 4 bent, of 84, een goed kapsel is  

belangrijk. Gelukkig zijn de medewerkers  

van alle markten thuis, “als je haar maar goed zit!” 
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Bewegen 
Ook aan het bewegen wordt gedacht.  

 
 

 

 

 

 

 

Pasen  

Rondom Pasen worden er normaal gesproken, vieringen 

georganiseerd vanuit de PKN-gemeente en de Katholieke 
kerk. Helaas is dat i.v.m. Corona niet mogelijk. De leden 

van deze Kerken hebben afgelopen weekend een boekje 
ontvangen met lezingen, overwegingen en gebeden voor 

de goede week en Pasen. 

De gezamenlijke brunch in het restaurant te vervallen. 
Uiteraard zal er in de woningen en op de afdelingen voor 

een zalig alternatief worden gezorgd. 

 
 

Vooruitblik 
Voor volgende week staat er weer een buitenoptreden 
gepland. Ook zal Mariska van de afdeling welzijn een 

bewegingsactiviteit vanuit de tuin gaan geven. Er 
kunnen per keer vijf deelnemers in de tuin meedoen met 
gepaste afstand.   

 

 

 

 


