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U bent gewend dat er in de Koperhorst altijd veel
activiteiten werden aangeboden voor zowel bewoners,
als wijkbewoners. De afgelopen tijd heeft dit allemaal
stilgelegen. Inmiddels hebben wij een plan gemaakt om
per 1 augustus de meeste activiteiten die u van ons
gewend bent, weer op te starten. Ook bij deze
activiteiten geldt ,dat wij dit doen binnen de grenzen
van wat mogelijk is ,met het in acht nemen
van de Coronaregels.
Er zullen dus aanpassingen zijn, zoals een maximaal
aantal deelnemers. En ook van de betrokkenen vrijwilligers
zal dit aanpassingsvermogen vragen.
De bewoners zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.
Helaas zullen deze activiteiten nog niet toegankelijk zijn
voor wijkbewoners.
Daarnaast zal de Wijkmobiel vanaf half juli weer gaan rijden.
Inmiddels zijn daarover de voorbereidingen in volle gang.
Vanaf maandag 6 juli heten wij onze collega’s van
’s Heerenloo ook weer welkom. Wat hebben wij jullie
vrolijkheid gemist. Fijn dat jullie er weer zijn!!
Wilma Polhoud
Teamleider Welzijn en Vrijwilligers

Jan de Bloemenman
Jan de Bloemenman, is al jaren een vertrouwd gezicht
in de hal van de Koperhorst. Met een lach en een praatje
voor iedereen verkoopt hij dan de prachtigste bloemen.
Na maanden hier niet meer te zijn geweest, mocht Jan
ook weer zijn bloemstal opzetten. I.v.m. de
veiligheidsmaatregelen nog wel buiten.
Maar het weerzien was er niet minder om.

Vanuit de dagbesteding

Heel blij zijn we ook dat er weer
bezoekers op de
dagbesteding mogen komen.
Van huis tuin en keuken spullen
weet men daar de mooiste
creaties te maken.
Deze week werden pollepels
omgetoverd tot boefjes.

PrO De Baander
Afgelopen week konden de bewoners wederom genieten
van een optreden. Deze week werden er mooie nummers
gezongen door leerlingen van PrO De Baander.
Het weer werkte ook goed mee.
Dankjewel meiden, we hebben er van genoten.

Het restaurant weer open
Wat was het fijn om de bewoners weer in het
restaurant te zien zitten, waar ze gezamenlijk de
warme maaltijd gebruikten. Iets wat voor de Corona
crisis zo vanzelfsprekend was, is nu weer extra genieten.

