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Het is al bijna twee weken dat er weer bezoekers in de
Koperhorst komen.
We zijn blij dat het allemaal goed gaat.
Nog geen zieken, iedereen is blij dat men -zij het beperktop bezoek mag en bezoek ontvangt.
Het is fijn dat het bezoek zich houdt aan de afspraken en
richtlijnen.
We zijn ons nu aan het buigen over een mogelijke
versoepeling van het bezoek vanaf 15 juni.
Halverwege volgende week zullen we u hier over berichten.
Wat in ieder geval gehandhaafd zal blijven is dat bezoek
van te voren een afspraak moet maken en dat we met zijn
allen de richtlijnen van het RIVM zullen blijven volgen.
Een van de eisen van het RIVM en de GGD is dat we weten
wie er in de Koperhorst op bezoek komt. Dit is nodig om,
als er toch een bewoner ziek wordt, heel gericht een
contactonderzoek uit te kunnen voeren.
Ook bij een mogelijke verruiming van het bezoek blijft het
zo dat er alleen bezoek op het appartement van de bewoner
mag komen en niet verder door de organisatie.
De komende week blijft het zoals het de afgelopen 2 weken
gelopen is en wij berichten u zo spoedig mogelijk
wat er wel en niet mogelijk is vanaf 15 juni.
I.W.M. Vriens,
Bestuurder

Mw. Overeem 100 jaar
Normaliter is het niet netjes om de leeftijd van een dame te
noemen. Maar als je de respectabele leeftijd van 100 jaar
bereikt is dat het vermelden en een feestje waard.
En als die verjaardag dan ook nog valt op een mooie
pinksterdag met de zon aan de lucht, en niet te vergeten,
maar het belangrijkste , de kinderen in de buurt dan is
het een geslaagde verjaardag. Nogmaals van harte
gefeliciteerd.

Optreden Lodewijk
Op eerste Pinksterdag trad ook Lodewijk weer op.
Deze artiest in de laatste maanden al drie keer
geheel belangeloos wezen
optreden. Met zijn piano
en prachtige stem zingt hij
de mooiste liedjes, die
de stemming er goed
inbrengen.

SARA
Robot SARA is deze maand loge in de Koperhorst.
De bewoners kunnen dan ervaren hoe het is om activiteiten
met SARA te doen. SARA kan verhalen vertellen,
muziek laten luisteren en leuke spelletje doen.
Vandaag werd SARA hartelijk ontvangen op dagbesteding de
Koperwiek.

SARA die muziek aan het spelen is

Creatief bezig zijn op de Koperwiek

Dagbesteding de Koperwiek weer open
Dagbesteding de Koperwiek is met de benodigde
maatregelen weer open. Bezoekers vanuit de flat en vanuit
de wijken worden beide in een andere ruimte opgevangen.
Ieder met een vaste begeleider. Het was erg fijn om elkaar
weer te kunnen ontmoeten.

Een gezicht achter de 313
“Bel 313”, is een veel gehoorde kreet binnen de Koperhorst
sinds de Coronacrisis. Achter de 313 zit een team van
verpleegkundigen die zich inmiddels deskundig kunnen
noemen op Corona gebied. Zij staan ook in nauw contact
met het ziekenhuis. Nu de Koperhorst weer beperkt open is,
ontvangen zij het bezoek om de juiste instructies te kunnen
geven. “Het is fijn dat we in deze tijd de bewoners en hun
familieleden weer wat perspectief kunnen geven” aldus
Oege Reeskamp.

Bezoek wordt ontvangen door de 313, in dit geval
Oege Reeskamp.

