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Vanaf zaterdag de 27 juni kon echt iedereen weer op bezoek
komen, wat heel fijn was voor alle bewoners,
en dat hebben we ook gezien!
Op zondag 28 juni zijn er ruim 250 bezoekers geweest!
En we zagen allemaal blije gezichten.
Gelukkig kwam men goed gespreid over de dag en hield
iedereen zich goed aan de richtlijnen om zich te registreren.
In overleg met de medewerkers zijn er voor groepswonen
nog wel bezoektijden. De reden hiervan is dat we, tijdens de
periode dat er geen bezoek mocht komen we ervaren hebben
dat het voor de bewoners heel prettig is om tijdens de
maaltijden rust op de groep te hebben.
Er wordt dan beter gegeten en hebben we ook meer tijd om
mensen te helpen.
Daar komt nog bij dat de huiskamers te klein zijn,
in het kader van de 1.5 meter afstand, om daar bezoek te
ontvangen.
De bezoektijden op groepswonen zijn dagelijks :
10.30 uur tot 11:30 uur
14:00 uur tot 17:00 uur
19.00 uur tot 21.00 uur
Het beneden in het café met het bezoek koffiedrinken
zit er nog niet in. We zijn aan het onderzoeken of en op welke
wijze we dit in de toekomst weer mogelijk kunnen maken.
Een van de problemen is het ruimtegebrek, wederom in het
kader van de 1.5 meter samenleving.
Bij mooi weer kunt u wel gebruik maken van de tuin en het
terras.
Per 1 juli eten de bewoners uit de flat, die dat willen,
tussen de middag weer in het restaurant.
Waarschijnlijk kunnen over een aantal dagen daar ook weer
een aantal bewoners van wonen met zorg bij aansluiten.
Het restaurant is zo ingericht dat we ons kunnen houden aan
de 1.5 meter richtlijn.
De vrijwilligers uit het restaurant zijn weer aan de slag.
Zowel zij als wij zijn daar heel blij mee.
Op dit moment worden de vrijwilligers benaderd die mee
hielpen met de activiteiten.
Zodra dat rond is kunnen we een groot deel van de
activiteiten van voor corona, op een aangepaste wijze, weer
opstarten voor de bewoners.

Wij verwachten wel dat iedereen zich blijft houden aan de
algemene richtlijnen van het RIVM als u op bezoek komt dus:
1.5 meter afstand van elkaar, de hygiëne richtlijnen van het
RIVM volgen, u mag geen verkoudheidsklachten of andere
corona gerelateerde klachten hebben en ze mogen ook niet in
uw huishouden/ omgeving voorkomen.
Daarnaast is het een eis dat iedereen die in huis komt
geregistreerd wordt, dus u dient u te blijven aanmelden.
Deze eis komt van de GGD. De reden is dat als er toch corona
binnen de Koperhorst krijgen de GGD direct een goed
contactonderzoek kan doen. De registratie lijsten worden
maximaal 3 weken bewaard en daarna vernietigd.
Langzaam, beetje bij beetje komt alles weer op stoom.
De frequentie van deze nieuwsbrief zal daarom naar om de
week gaan i.p.v. elke week.
I.W.M. Vriens, bestuurder

Mooie actie steunt Horeca en Zorg
Bij het uitbreken van de Coronacrisis heeft een
aantal ondernemers de handen ineen geslagen
met het opzetten van het project www.doneerdiner.nl
Deze actie heeft als doel om een zorgmedewerker
een avondje uit te geven, en om de horeca te
ondersteunen. Wat ons betreft een mooie actie.
Vanmorgen mocht de Koperhorst maar liefst 20
dinerbonnen ter waarde van €50,00 ontvangen uit
handen van Dayenne Rademaker van restaurant het
kannetje. Deze zullen worden verloot.

Wilma Polhoud ontving namens de Koperhorst 20 dinerbonnen
uit handen van Dayenne Rademaker van bistro ‘t Kannetje

Vrolijke gezichten
De collega’s van ’s Heerenloo zijn weer aan het werk
binnen de Koperhorst. Uiteraard door de maatregelen is nog
niet alles mogelijk, maar het plezier is er niet minder om.
Wat was het leuk om elkaar weer te zien. En ook al is lekker
luieren op zijn tijd best fijn. Het voelt toch goed om nuttig
bezig te zijn. Op onderstaande foto’s zie je Noah en Lisa
bezig om papier te versnipperen.

De stem achter de telefoon
Vandaag spreken we Caroline Nuijten, één van de
receptionistes van de Koperhorst. Het werk veranderde
volledig voor de dames van de receptie, tijdens Corona.
Vanaf 17 maart toen alles op slot ging waren er nog veel
vragen die bij hen binnenkwamen. Alle was ,pakketjes,
spullen van leveranciers werden in de sluis gezet.
Vervolgens zorgde de receptioniste dat alles dan weer op
de goede plek terecht kwam.
Em naast de telefoontjes is de receptie ook vaak het
aanspreekpunt voor de bewoners.
“Je merkt aan de bewoners dat ze erg blij zijn dat ze
hun familie weer kunnen zien”. Dat is mooi om mee te
mogen maken.

