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De afgelopen week is er weer veel gebeurd. Iedereen
houdt de moed erin, hoewel het gemis van naasten voor
de bewoners groot in. Er wordt veel gebruikt van het
beeldbellen, en er is nu ook de mogelijkheid tot
raambellen. De bewoner in kwestie gaat bij het raam
zitten voor bij de receptie. De familie kan dan aan de
andere kant gaan staan, en via de telefoon kunt u met
elkaar spreken. Wel vragen we u, om drukte te voorkomen, om hier een afspraak over te maken. Als u de
receptie belt, verbinden zij u door met 313.

Kaarten
Dagelijks komen er nog steeds veel kaarten binnen.
Een ontvangen kaart brengt altijd een lach op het
gezicht. Afgelopen week zijn we bezig geweest om vanuit
de Koperhorst kaarten naar familie en vrijwilligers te
sturen.
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Buitenoptredens
Afgelopen week hebben we kunnen genieten van diverse
muzikale optredens. Lodewijk trad weer op, maar nu in
een ander gedeelte van de tuin. Afgelopen woensdag
trad zangeres Heleen op.

Bloemenactie
In deze tijd worden zowel de medewerkers als bewoners
door de buitenwereld enorm verwend met leuke
attenties.
Elke dag staat daar een bericht van op facebook.
Deze week wil ik van Wiefferen interieurinrichting
uitlichten. Zij brachten voor elke bewoner een bloeiende
plant mee, en voor de medewerkers een bittergarnituur.
Zoals u kunt zien, werd dit enorm gewaardeerd.
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Fit in de tuin
Afgelopen week is Mariska begonnen met “fit in de tuin”.
Binnen de maatregelen wordt deze activiteit gehouden
van ma t/m donderdag. Maximaal vijf bewoners kunnen
er aan mee doen in de tuin met gepaste afstand. Wat
leuk was om te zien, dat er vanaf de balkons ook
enthousiast werd meegedaan.

Oproep
Omdat de dodenherdenking dit jaar niet zo herdacht kan
worden zoals we willen, hebben wij het idee om
voorafgaand aan de twee minuten stilte de Last Post te
laten spelen door trompettisten rondom het gebouw.
Ik heb al een oproep op facebook gedaan, en tot nu toe
heb ik drie trompettisten. Bent of kent u iemand wil u
dan mailen naar w.polhoud@koperhorst.nl
We zouden in totaal graag tien trompettisten hebben.
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Dankwoord
We willen van de gelegenheid gebruik maken om u allen
te bedanken voor de hartverwarmende reacties. We
ontvangen van zowel familie/naasten/vrijwilligers en
anderen betrokkenen dagelijks telefoontjes, kaartjes
en mailtjes. Het spreekt voor zich dat iedereen gemist
wordt, maar meer dan eens zijn we verbonden met
elkaar. Pas goed op uzelf. We doen het met elkaar.

Vooruitblik
Dit weekend staan er weer twee buitenoptredens
gepland. Volgende week krijgen we bezoek van wel
hele bijzondere glazenwassers. Speciaal voor de
bewoners van groepswonen zullen de cleaning clowns
hun opwachting maken. Volgende week kunt u in
deze nieuwsbrief de foto’s verwachten.

