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Nieuwsbrief 
Voorwoord 

Mogelijkheden om op bezoek te komen. 
De Koperhorst  is niet uitgenodigd voor de pilot 
‘versoepeling bezoekregeling’.  

Voor de regio Eemland is het Pieters en Bloklandsgasthuis, locatie 
Davidshof hiervoor aangewezen.  
 

Ik hoop dat ik u volgende week kan informeren hoe 
“Ontmoeten op maat” door een bezoekersregeling mogelijk gaat 

worden.  
 

Voorwaarden gesteld door VWS en het RIVM waar een 

bezoekersregeling in ieder geval aan moet voldoen. 
 

Organisatie breed 
 De Koperhorst moet op 25 mei vrij zijn van besmettingen 

 Er dient een heldere monitoring op mogelijke besmetting 

met COVID-19 te zijn  

 Er moeten voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen 

aanwezig zijn  

 De (hygiëne-) richtlijnen van het RIVM dienen nageleefd te 

worden  

 
Het bezoek:  

 Er komen afspraken over het tijdstip, de frequentie en duur 

van het bezoek 

 Het bezoek bestaat uit één vaste bezoeker per bewoner 

 Persoonlijke hygiëne maatregelen conform richtlijnen RIVM 

moeten opgevolgd worden  

 Het bezoek zal evenwichtig gespreid worden over de dag en 

over de week;  

 Bezoek vindt, zo veel als mogelijk plaats, op anderhalve 

meter afstand;  

 De bezoeker moet vrij zijn van klachten die kunnen duiden 

op COVID-19 of andere verkoudheidsklachten.  

 
Met deze uitgangspunten zijn wij aan het nadenken op welke wijze 

we een goede bezoekersregeling op kunnen zetten. 
Dit gebeurt in overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. 

 
We zijn ook aan het nadenken en onderzoeken op welke wijze we 
de bewoners uit de flat die nog zelfstandig weer  – beperkt- naar 

buiten kunnen. 
 

We vragen u nog even om geduld. 
Zodra we van de overheid het groene licht hebben laten we u dit 
weten. 

 
I.W.M. Vriens, 

Bestuurder 



 
 

 

Terugblik Moederdag 
Voor deze dag waren er twee ramen gereserveerd. Maar  

liefst 23 bewoners kregen deze dag op deze manier bezoek. 
Daarnaast werden er ontelbaar veel pakjes, bloemen, lieve  

cadeautjes, tekeningen etc. bezorgd. Aan de kant van de  
afdeling waar een bewoonster woont, stond zelfs een  
familie met een spandoek. Het is goed om te zien hoe positief  

en creatief iedereen omgaat met deze maatregelen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verjaardag mw. de Mul 
Op dinsdag 12 mei vierde mw. de Mul haar verjaardag. 
In het geheim waren de kinderen van mw., plannen aan  
het maken voor een leuke dag. Want wat doe je als 

je een kleindochter hebt die zangeres is ? Juist,  
daar maak je gebruik van. 

Mw. de Mul wist van niks , maar voelde wel dat er 
wat gaande was. 

Toen mw. naar de tuin werd gebracht stond daar haar 
kleindochter met haar muzikale collega’s om een privé 
concert te geven van ruim een half uur. Inclusief  

gebak, cadeaus, en de zon werd het een leuke dag.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dag van de Verpleging 
Wie ook geboren is op 12 mei, maar dan in 1820, was  
Florence Nightingale. Zij wordt gezien als de grondlegger 

van de moderne verpleegkunde. Vanaf 12 mei 1965 vieren 
we deze geboortedag als “Dag van de verpleging”.  
Vindt u het leuk om meer over deze achtergrond te lezen, 

kunt u op bijgaande link klikken. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale 

 

    

 

 

 

 

 
Hartstikke leuk, dan 

 

 

 

 
Uiteraard werd ook in de Koperhorst werd aandacht  

besteed aan deze dag. Voor elke medewerker en vrijwilliger staat er 
bij de receptie een mand met een kleine attentie voor iedereen. 

We zullen ze bewaren totdat 
iedereen weer aanwezig is.  

 

 

 

  

  

Florence Nightingale, ook wel "De 
vrouw met de lamp" genoemd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale


 
 

Fotocollage activiteiten en schenkingen 
Het is hartverwarmend dat nu, na twee maanden er  
nog steeds aan de Koperhorst en haar bewoners wordt  

gedacht. Schenkingen, buitenoptredens, kaartjes. 
In onderstaande fotocollage ziet u een selectie van de afgelopen 
week.  

 

 
 

      
        

 

 

Dat was smullen!!! 

Mondmaskers aangeboden door 
Rotary Soest-Baarn. 


