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Corona perikelen
Het is fijn dat er weer bezoek mag komen.
We zien veel blije gezichten.
Vele familieleden hebben gebruik gemaakt om afspraken
voor de komende drie weken te maken. Onze ervaring,
tot op heden, is dat iedereen zich aan de afspraken houdt,
zich meldt, handen desinfecteert, mondkapje op doet en
rechtstreeks naar het appartement van de bewoner gaat.
De deuren openzetten heeft wel twee kanten:
 Het is fijn dat iedereen weer bezoek mag ontvangen.
 Het is spannend om zoveel mensen weer binnen te laten.
Om de risico’s zo klein mogelijk te houden, gaan de
deuren niet wagenwijd open. Daarom mag er maar
één en dezelfde persoon op bezoek komen en mag het
bezoek ook alleen maar naar het appartement van de
bewoner, en niet naar de gezamenlijke huiskamer,
het restaurant of de tuin. Op deze wijze zijn de contacten
in huis zo klein mogelijk. Om niet iedereen tegelijk binnen
te laten komen en zicht te hebben op wie er binnenkomt,
hebben we nu, tijdelijk , vaste bezoekerstijden op
afspraak.
De komende twee weken worden voor ons best spannend.
Blijft iedereen gezond, of komt de Corona toch binnen?
Wij hopen dat iedereen zijn verantwoording neemt, en
niet met klachten naar de Koperhorst komt.
Als we allemaal goed blijven opletten kan het bezoek
blijven komen, en daar is het ons toch allemaal om te
doen.
In de week van 8 juni gaan we evalueren hoe het gaat.
Afhankelijk van de ervaring en of we nog steeds Corona
vrij zijn kunnen we misschien de regeling versoepelen
in de vorm dat er vanaf 15 juni meer afwisseling kan
komen in wie er op bezoek komt.

I.W.M. Vriens,
Bestuurder

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de
Nederlandse gezondheidszorg. De website biedt informatie
om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past bij uw wensen. Voor ons als organisatie is dit een
meetinstrument waarbij we inzicht krijgen wat volgens de
bewoners en hun naasten goed gaat, en wat verbeterd zou
kunnen worden. U zou ons helpen als u , uw mening
zou willen plaatsen. Juist nu in deze tijd is dat van belang.
Dat kunt u doen door op deze link te klikken, en de
verdere instructies te volgen.
Het kost slechts vijf minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor de moeite.

Roofvogelshow
Afgelopen woensdag werd in
de tuin een echte Roofvogelshow
gehouden. Vogels zoals de Havik,
de Valk, de Uil en de Caracara
kwamen voorbij. Deze middag
werd aangeboden door Settels
Roofvogels. Het was een fanttastische middag.

Superheldenkoekjes
Van de brancheorganisatie Actiz ontvingen we
afgelopen week superheldenkoekjes voor alle
medewerkers. Dankjewel, ze waren heerlijk.
Van J.J. Darboven ontvingen de bewoners heerlijke
verse koekjes. Ook deze koekjes waren heerlijk.

Nationale balkon beweegdag voor ouderen
Vandaag, vrijdag 29 mei is uitgeroepen door het ouderen
fonds tot Nationale balkon beweegdag voor ouderen.
De SRO sloot hier graag bij aan en verzorgde een
bewegingssessie op vlotte muziek. Zowel bewoners vanaf het
balkon en in de tuin deden enthousiast mee. Zelfs een
aantal medewerkers konden de verleiding niet weerstaan
om even mee te doen. Het was een fris en leuk begin
van de dag.

