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De eerste 3 weken van de bezoekersregeling zit er weer op.
Vanaf maandag de 15de gaan we verder uitbreiden.
We gaan dit doen in twee fases:

Blijf in beweging
Een kijkje in de keuken
Hollandse nieuwe
Buitenoptreden

1.De komende twee weken mogen er verschillende mensen
op bezoek komen, maar wel nog 1 tegelijk.
Voor het verzorgingshuis moeten daar nog afspraken over
gemaakt worden met de afdeling, voor de flat hoeft dit niet
meer. Belangrijk is wel dat u, als bezoeker, met elkaar af gaat
stemmen wie er wanneer komt.
2.Als alles goed gaat gaan we twee weken later kijken of
er ook meer mensen tegelijk op bezoek kunnen komen.
Vanaf maandag de 15de mag het bezoek met de bewoners
van het verzorgingshuis ook weer een wandelingetje buiten
de Koperhorst maken als men daar zin in heeft. Belangrijk is
wel om ook buiten de Koperhorst afstand te houden en ook
echt buiten te blijven.
Zo is een mogelijke kans op besmetting het kleinst.
We krijgen vragen waarom er nog geen (klein) kinderen op
bezoek mogen komen. De reden is dat de scholen nu net
allemaal open zijn en we nog niet weten wat dit betekent.
Verder is er nu wel bekent dat kinderen en jongeren zonder
klachten, wel het virus bij zich kunnen dragen.
Door fasegewijs uit te breiden hopen we dat we zo de risico’s
om toch ziek te worden voor de bewoners zo klein mogelijk te
maken.
We zijn nu aan het onderzoeken of we per 1 juli weer met de
bewoners uit de flat in het restaurant kunnen gaan eten.
Ook wordt er nagedacht op welke wijze we volgende maand
bepaalde activiteiten weer op kunnen gaan pakken en of een
deel van de vrijwilligers – die dat ook willen – weer naar de
Koperhorst mogen komen.
Kortom we zitten niet stil en proberen zorgvuldig te handelen
en weer meer te gaan doen.
Wordt vervolgd.
I.W.M. Vriens, bestuurder

Blijf in beweging
Drie studenten Sportkunde gaven afgelopen donderdag
een work-out verzorgd voor de bewoners van de
Koperhorst. Met enthousiasme en muziek werden de
bewoners zowel in de tuin als op het balkon gestimuleerd
om mee te bewegen. Het was een geslaagde middag!

Een kijkje in de keuken
“Elke dag bereiden wij 200 warme maaltijden”, aldus
Jeanette Gaasbeek. Jeanette is één van souschefs in
keuken. Sinds de Corona crisis is er ook in keuken nogal
wat veranderd. En dat is met name in de logistiek van de
maaltijden. Doordat het restaurant nu dicht is worden
alle maaltijden bij de bewoners bezorgd.
Ook daarbij proberen we zo min mogelijk contactmomenten
te handhaven. Voorheen haalden de medewerkers van de
afdelingen zelf de etenskarren op bij de keuken. Nu zetten
de medewerkers van het restaurant de karren in de lift.
De medewerkers van de afdelingen staan dan boven klaar om
de karren eruit te halen, om vervolgens de maaltijden
uit te serveren bij de bewoners.

“Uiteraard kijken we uit naar het moment dat het restaurant
weer open kan”, aldus Jeanette. Maar we blijven met
plezier smakelijke en gevarieerde maaltijden bereiden.

li-achter Jaenette Gaasbeek(sous-chef), midden Nellie Espacia (ass. kok)
voor, Anita Kox (ass.kok)
Alle drie nog altijd met plezier aan het werk.

Hollandse nieuwe
Tijdens de tapasbar op vrijdagmiddag was het vandaag extra
feest. Voor de liefhebber was de echte Hollandse nieuwe te
koop. Voor slechts €1,50 was het smullen geblazen.

Buitenoptreden
Als Koperhorst zijn wij in de gelukkige omstandigheden dat
sinds de Coronacrisis diverse artiesten kosteloos optredens
aanbieden de tuin. Vandaag traden Peter Mohr en Jan
Munnerik op. Meneer Klomp, kreeg een ereplekje. De drie
heren kennen elkaar van de muziek, en hebben met elkaar
gezongen in het verleden.

De heren zongen prachtig met ondersteuning van toets en
gitaar. Nummers zoals Laat me van Ramses Shaffy, Het
dorp van Wim Sonneveld, engeltalige nummers, maar ook
Malle Babbe van Rob de Nijs werden allemaal ten gehore
gebracht. Het was een gevarieerd aanbod, met voor ieder
wat wils.

