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Voorwoord 

 
 
De minister heeft besloten dat vanaf 25 mei de bewoners 

weer beperkt bezoek mogen ontvangen.  
Afgelopen woensdag heeft u per mail de bezoekersregeling 

ontvangen en zijn ook alle bewoners van de Koperhorst 
geïnformeerd. 
Om de risico’s zo klein mogelijk te maken mogen de deuren 

ook niet wagenwijd open gezet worden. Dat is de reden waarom er 
maar één en dezelfde persoon op bezoek mag komen.  

En daarom mag het bezoek ook alleen maar naar het appartement 
van de bewoner en niet naar de huiskamer,  
het restaurant of de tuin.  

Op deze wijze zijn de contacten zo klein mogelijk. 
 

De eerste twee tot drie weken worden spannend: blijft iedereen 
gezond? of komt de corona toch binnen? Om die reden worden de 
afspraken nu voor 3 aaneengesloten weken met dezelfde persoon 

gemaakt.  
U mag twee maal per week 1 uur op bezoek komen bij  

de bewoners met een WLZ indicatie, ofwel de bewoners van 
groepswonen, wonen met zorg en het logement. 

 
Voor de bewoners uit de flat, die zelfstandig hier een woning huren, 
geldt een andere regeling. Zij mogen vanaf 25 mei weer buiten de 

Koperhorst als men dat wil. Voor het ontvangen van bezoek in de 
Koperhorst geldt ook bij hen dat één en dezelfde persoon de 

komende 3 weken, 2 maal per week op een afgesproken tijdstip 
mag komen. 
Wij raden de bewoners van de flats met klem aan om verstandig te 

zijn: Nog niet zelf boodschappen doen, 1.5 meter afstand houden 
en geen grote groepen opzoeken en bij ons melden als er toch 

verkoudheidsklachten optreden. 
Dit is ook ter bescherming van de overige bewoners. 
 

Als u op bezoek komt, houdt u zich dan aan de aanwijzingen bij 
binnenkomst. Deze zijn duidelijk aangegeven op de parkeerplaats 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

De volgende vragen zijn al gepasseerd: 
 Mag de ene week mijn zoon op bezoek en de andere week 

mijn dochter? 

 Nee, voorlopig niet 
 

 Mag mijn huiskapper komen? 

 Het antwoord is nee, tenzij er verder de komende weken 
niemand anders op bezoek komt. 

 
 Kan ik nog raambellen? 
 Ja, u kunt de receptie bellen om een afspraak maken. 

 
 

 Blijft de regeling van de was en de post ed. gehandhaafd? 
 Ja, u kunt dat nog gewoon in de sluis leggen en ophalen. 

 

 Mag ik als bezoeker met mijn vader of moeder de tuin in? 
 Nee, het is niet de bedoeling dat u als bezoeker op ander 

plekken komt dan het appartement van uw vader of moeder 
en de weg erheen en weer terug. 
 

 Kan ik elke keer op een andere tijd komen? 
 Dat kan mitst u het wel in één keer voor 3 weken afspreekt. 

 
 Komen de kapper en de pedicure weer naar de Koperhorst? 
 Ja, vanaf 25 mei komt de pedicure weer en vanaf woensdag 

a.s. de kapper.  
Zowel de kapper als de pedicure zullen een mondkapje  

dragen. 
Er mag maar één kapster aan het werk zijn, die maximaal 2 
mensen tegelijk kan helpen.  

Dan kunnen we de 1.5 meter afstand goed handhaven. De 
“wachtkamer” van de kapper is in de hal en niet bij  

de kapper zelf. 
 

 
Wij zijn blij dat er weer bezoek mag komen. Aan de andere kant is 
het best spannend. Wat gebeurt er als de “buitenwereld” weer naar 

binnen komt. 
Nu is er nog steeds geen enkele bewoner besmet,  

maar blijft dat zo? 
Dat weten we niet, maar het is de moeite van het proberen waard! 
Wij gaan ervoor! Ik hoop u ook.  

En als we samen ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en 
ook de aanwijzingen hier in de Koperhorst opvolgen, 

dan gaat het vast goed komen! 
 
I.W.M. Vriens, bestuurder 

 

 
 
 



 
 

 
Televisieopnames 
Onze collega Danielle van Kuiken werd een dag gevolgd  

tijdens haar werk door het televisieprogramma “Nederland 
Zingt”. Zo werd er gefilmd tijdens het raambellen en bij  

de activiteit “fit in de tuin”. Alle opnames speelden zich  
buiten af i.v.m. de maatregelen. Maar gelukkig was het  

prachtig weer. De uitzending is de zien op maandag 1 juni. 
Tweede Pinksterdag om 9:00 uur in de ochtend op NPO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blijde reacties  
 
Bewoners waren zichtbaar 

blij toen ze de brief ontvingen 
met verruimde maatregelen. 

We zijn er nog lang niet, 
maar het begin is er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Stroopwafelactie 
Nadat we hebben kunnen 

genieten van een prachtig 
concert van drie blazers 

van het Amersfoorts Koper 

Ensemble, werd iedereen 
verrast met een pakje  

stroopwafels in zijn of  
haar brievenbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

  



 
 

 


