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Nieuwsbrief 
Voorwoord 
 
Thuisisolatie van enkele bewoners in de flats. 

De medewerker die ziek was steeds is goed aan het 
opknappen.  

Ook in het gezin van de betreffende medewerker is iedereen 
gezond gebleven.  

Voor de bewoners, die ter preventie in thuisisolatie waren 

zijn, tot hun grote geluk, deze maatregelen opgeheven. 
Geen enkele bewoner en ook geen enkele medewerker  

heeft de afgelopen twee weken corona verwante klachten  
laten zien. 

Kortom, niemand is verder ziek geworden en dit betekent dat 
de bewoners van de Koperhorst allen tot op heden Corona vrij 

zijn. 
 

14 dagen thuisisolatie na bezoek ziekenhuis of tandarts: 
Tot op heden werd door ons gevraagd of bewoners na een 

bezoek aan het ziekenhuis 14 dagen thuisisolatie wilde 
toepassen.  

Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei jl. en het 
weer op gang komen van de reguliere zorg en de maatregelen 

die men treft om deze zorg veilig te krijgen, heffen we deze 

maatregel op.  
Wij  blijven de bewoners wel op klachten uitvragen.  

Ook vragen wij of men zelf goed op zichzelf wil letten en te 
melden als men zich niet lekker voelt.  

Na een opname in het ziekenhuis blijft 14 dagen thuisisolatie 
wél van toepassing. 

 
Tuin 

Nu het weer steeds mooier wordt en het goed gaat in de tuin, 
hebben we besloten om het aantal bewoners dat tegelijk in de 

tuin mag zijn tot max. 20 personen op te hogen.  
Tevens kunnen nog 4 bewoners onder begeleiding van 

een medewerker naar buiten.  
Om de bewoners in de tuin zoveel mogelijk te spreiden 

zijn er, door de tuinen heen, verschillende zitjes gemaakt.  

Op die wijze zorgen we er samen voor dat de afstand van 
minimaal anderhalve meter wordt gewaarborgd.  

Het is niet de bedoeling dat deze zitjes samengevoegd worden.  
De overige regels blijven van toepassing: hou 1.5 meter 

afstand, houdt u aan de gegeven tijd, geen afspraken met 
mensen van buitenaf bij het hek. We blijven hier op toezien. 

 
 

 



 
 

Bezoekersregeling 
Als wij goed naar de persconferentie geluisterd hebben is de 

kans groot dat op of na 25 mei de bezoekersregeling 
versoepeld kan worden. 

Wij zijn nu al aan het nadenken over de wijze waarop we hier 
invulling aan kunnen gaan geven en ( beperkt) bezoek in de 

Koperhorst mogelijk kunnen maken zodra de overheid dit toe 
staat. 

Dit wordt een hele puzzel, want je wilt alle bewoners de 
mogelijkheid geven om bezoek te ontvangen in hun 

appartement, maar we willen ook niet dat u hier met 200 
mensen tegelijk voor de deur staat. 

Er zal een afsprakenregeling gaan komen, zeker voor 
de eerste periode. 

Zodra het bekent is op welke wijze we het mogen en kunnen 

regelen laten wij dit weten. 
 

I.W.M. Vriens, 
bestuurder 

 

Terugblik 4 en 5 mei 
Een lege dam, geen herdenkingsdienst. Anders dan andere  

jaren, maar niet minder indrukwekkend. Rondom de  
Koperhorst werd de taptoe geblazen vooraf aan de twee 

minuten stilte. Na de twee minuten stilte bliezen zij het 
Wilhelmus. Aan elke kant van het gebouw stond een  

trompettist. Verschillende bewoners kwamen naar hun  
balkon of deden het raam open. 

Het was indrukwekkend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De vlag wapperde met een blauwe lucht op de  

achtergrond, het oranjegebak smaakte heerlijk, 
en de hele dag kon er gekeken worden naar een  
fotoshow over Bevrijdingsdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci dat jij er bent 
Afgelopen weekend kwamen de zoon en dochter  
van mw. Kamphorst raambellen. Als verassing voor  

de medewerkers was er voor elke afdeling een grote  
doos merci meegebracht. Na het uitdelen kreeg ik  

nog een paar telefoontjes van medewerkers dat mw.  
Kamphorst toch echt niet op hun afdeling woonde, 

en of het wel klopte dat dat voor hun was. En dat klopte  
dus wel. Dankjewel. Het was lekker. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Dansshow 
Afgelopen zondag trad een groep kinderen van dansschool 
MoviesStar op. Omdat bij deze leeftijdsgroep  

de Coronaregels versoepeld zijn , konden zij weer  
samen dansen. En dat hebben we geweten. 

Het plezier spatte er vanaf.  
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje fam.v/d Wetering 

 
Een vrolijk bedankje werd  

bezorgd op de afdeling van   
mw. vd Wetering. Als dank  

voor alle goede zorg.  
Hartstikke leuk, dankjewel!! 

 

 

 

Gift van de Etos    
De Etos op het Stastokerf 
vroeg de afgelopen weken     

aan de klanten om naast 
hun aankopen een product te 

doneren voor medewerkers in de zorg. 
                                                 Dat leverde deze leuke   

                                                 voorraad aan producten op,                   
                                                 welke gedoneerd werden  

                                                 aan de Koperhorst voor de 
                                                 medewerkers.  
                                                 Heel hartelijk dank!!!! 

 

                                                  



 
 

    Verjaardag mw. Koot 
   De kinderen van mw.Koot hebben alles uit de kast  
    gehaald om hun moeder een onvergetelijke verjaardag  

    te geven. Er waren slingers gebracht om de woning van  
    mw. Koot te versieren. ’s Morgens kwam een zoon van  

    de jarige haar toezingen bij het hek. En ’s middags kwam  
    er een draaiorgel. Het was prachtig weer, waardoor het  

    feest nog beter werd. 
       

       
 

      
        

 

 


