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Dinsdag 21 april tijdens de persconferentie heeft het
kabinet het volgende laten weten:
BEZOEKREGELING VERPLEEGHUIZEN VERLENGD
Het kabinet heeft besloten de bezoekregeling voor
verpleeghuizen op dit moment nog niet aan te passen en
oordeelt dat meer kennis en inzicht in de situatie nodig is
voordat hier besluiten over worden genomen.
Wat betekend dit voor de bewoners van de
Koperhorst?
Zoals u weet is De Koperhorst sinds 17 maart gesloten
voor familie, bezoekers, wijkbewoners en andere
buitenstaanders.
Dit geldt wederkerig: bewoners mogen ook niet meer de
voordeur uit.
Dit geldt voor iedereen die binnen de Koperhorst woont,
ook voor de bewoners in de flats.
De reden is de richtlijn van het RIVM die stelt: als een
wooncomplex met zorg DEZELFDE voordeur heeft als het
verpleeghuis dan gelden de maatregelen voor het gehele
complex.
Aangezien dit bij de Koperhorst zo is, is de deur dus voor
iedereen gesloten en blijft ook gesloten.
Wij beseffen ons terdege, dat dit voor niemand een fijne
situatie is, zeker als het langer gaat duren.
Toch kunnen we niet anders.
In de Koperhorst, ook in de flats wonen veel kwetsbare
mensen bij elkaar.
Wij hebben ons te houden aan de richtlijnen van de
overheid, die, hoe hard ze ook aanvoelen, wel de juiste
zijn.
Voor vragen mag u mij of de verpleegkundigen altijd
benaderen.
Om, binnen de mogelijkheden van deze maatregelen, u en
uw familie toch met elkaar in contact te brengen hebben
we vorige week u laten weten dat u, via de telefoon en een
raam, met elkaar in contact kunt zijn. Afgelopen dagen
merkte we dat dit aan een grote behoefte voldeed, echter
de plek niet prettig was. We hebben daarom de plaats en
de regeling enigszins aangepast:
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Afspraken aangaande raambellen:
 Dagelijks tussen 12.00 -17.00 uur is het mogelijk om
van deze faciliteit gebruik te maken. De belafspraak is
maximaal een half uur.
 De plek waar u met elkaar kunt ‘raambellen’ is de
ruimte links naast de ingang voorbij de daar
aanwezige fietsenstalling. Daar zijn de ramen
groter/lager en is er voor u, bewoners en familie meer
privacy. Binnen is het een afgesloten ruimte
waar u als bewoner rustig kunt zitten en met uw
familie spreken.
 Reservering: De familie belt met receptie met de vraag
om een reservering te maken, U wordt dan
doorverbonden naar toestel 488. Zij maken met u de
afspraak hoe laat u er op welke dag bent. Tevens
regelen zij dat de bewoner op het tijdstip van de
afspraak in de ruimte aanwezig is.
 Op de dag zelf belt u, als u bij de Koperhorst bent, de
receptie (033-4726214) en meldt u dat u een
‘raambel’ afspraak heeft. Zij zullen u dan met elkaar
verbinden.
Om bewoners het leven zo prettig mogelijk te maken
kunnen zij elkaar elke ochtend én middag ontmoeten,
zij het in kleine groepen en op gepaste afstand.
We hebben de algemene toegangen tot de tuin afgesloten,
zodat er een besloten tuin gerealiseerd is waardoor kleine
groepjes bewoners tegelijk gebruik van kunnen maken.
We merken dat bewoners dit fijn vinden, buiten zijn en in
beweging blijven.
Men houdt zich, over het algemeen, goed aan de
afspraken, wat belangrijk is, zodat we dit in stand kunnen
houden en samen deze tijd dragelijk doorkomen.
Dit is dan ook voor iedereen onze wens, focus op dat wat
wél kan en daar van te genieten!
I.W.M. Vriens
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Hondenshow
Nog steeds stromen de aanbiedingen binnen van artiesten
die zelf in deze tijd nauwelijks inkomsten hebben.
geheel belangeloos willen zij voor ons optreden.
Afgelopen week zat daar iets heel bijzonders tussen.
Monique bracht samen met haar honden een prachtige
show ten uitvoering in de tuin. Door ons systeem van
tuinkaarten konden een aantal liefhebbers in de tuin
kijken, en vele andere bewoners keken vanuit hun balkon.
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Cleaning clowns
Speciaal voor de bewoners van groepswonen kwamen de
cleaning clowns langs. Er was zelfs een hoogwerker
geregeld om alle afdelingen te kunnen bereiken.
De interactie tussen de bewoners en de clowns was
ontzettend leuk om te zien.

.
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Fit in de tuin
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Vooruitblik
Maandag beginnen we met Koningsdag, voor dit
jaar omgedoopt tot Woningsdag. Er zullen die dag in totaal
drie optredens zijn verspreidt op verschillende tijdstippen
en locaties. Uiteraard wordt er ook voor wat lekkers
gezorgd. En we zijn nog in gesprek met andere artiesten
voor verderop in de week. De activiteit fit in de tuin
zal volgende week ook weer plaatsvinden.
Laten we hopen dat het mooi weer blijft.
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