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Nieuwsbrief 
 

Voorwoord 

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.  
Met deze zin eindigde ik de vorige nieuwsbrief. 

 

Tot grote vreugde van de bewoners kan er tussen de middag 
weer samen gegeten worden.  

De vrijwilligers zijn allemaal benaderd, de vrijwilligers in het 
restaurant en voor het koffieschenken zijn alweer vol bezig en 

vanaf 1 augustus startten de overige vrijwilligers ook weer. 
 

Concreet betekent dit dat dan ook bijna alle activiteiten weer 
startten. Alleen het koor gaat nog niet door en de activiteiten 

zijn voorlopig alleen toegankelijk voor de bewoners van de 
Koperhorst.  

Vanaf 1 augustus is er ook weer elke zaterdag om 17.00 uur 
een kerkdienst in het restaurant. 

Natuurlijk kunt u het programma vinden in de Bijblijver. 
 

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. 

 
Een belangrijke manier om niet overvallen te worden met 

corona in huis, is testen en nog eens testen.  
Vanaf het begin tot op heden zijn er 37 bewoners en 69 

medewerkers getest, waarvan gelukkig maar een keer bij de 
medewerkers een positieve test.  

We hebben goede afspraken met het ziekenhuis, 
kunnen heel laagdrempelig testen en hebben binnen 24 uur 

de uitslag binnen.  
We testen alle bewoners met beginnende  

verkoudheidsklachten of andere klachten die op corona  

kunnen duiden.  
Vanaf de constatering van de klachten totdat de uitslag 

bekend is worden deze bewoners besmet verpleegd en  
moeten op hun appartement blijven als dat mogelijk is.  

 
Medewerkers met klachten moeten voor hun dienst bellen.  

Ze worden dan diezelfde dag getest en mogen niet komen 
werken totdat we de uitslag weten. 



 
 

Toch is nog lang niet alles bij het oude.  
We blijven op onze hoede, vooral nu in Nederland het aantal 

besmettingen weer toeneemt.  
We willen de bezoekers dan ook echt vragen, let op uzelf en 

kom niet op bezoek als u, al is het maar een beetje, 
verkouden bent.  

Ook kunt u, als u dat wenselijk vindt, voor de zekerheid een 
mondkapje dragen als u op bezoek bent.  

Neemt u uw vader of moeder mee naar een plek buiten de 
Koperhorst, laat ze dan, voor de zekerheid , een mondkapje 

dragen. Dat is het minste wat we kunnen doen.  
 

Verder verwachten wij dat iedereen zich blijft houden aan de 
algemene richtlijnen van het RIVM als u op bezoek komt dus:  

 1.5 meter afstand van elkaar,  

 Ontsmet uw handen,  

 Volg de hygiëne richtlijnen van het RIVM ,  

 U mag geen verkoudheidsklachten of andere corona 

gerelateerde klachten hebben en ze mogen ook niet 

in uw huishouden/ omgeving voorkomen.  

 Iedereen die in huis komt registreert zich.  

Deze eis komt van de GGD. De reden is dat als er toch 

corona binnen de Koperhorst wordt geconstateerd, de 

GGD direct een goed contactonderzoek kan doen. 

De registratie lijsten worden maximaal 3 weken  

bewaard, en daarna vernietigd. 

 

Als we met zijn allen onze schouders er zo onderzetten en 
oplettend blijven, kunnen we steeds verder groeien naar, 

binnen de grenzen van de 1.5 meter, ons leven voor corona. 
 

I.W.M. Vriens, bestuurder  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Statiegeldactie  

Albert Heijn  
Bij de Albert Heijn locatie Eemplein 

konden de klanten 
afgelopen maand hun 

statiegeld bon inleveren 
om het bedrag te 

schenken aan de 
Koperhorst. 

 
De wens was om van 

de opbrengst een 
robothond aan te 

schaffen 

voor de bewoners van 
groepswonen. 

 
Maar…. met deze actie 

werd maar liefst 
€ 385, 00 opgehaald. 

 
Heel hartelijk dank 

allemaal. We hebben  
inmiddels twee robothonden aangeschaft. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

De robothond reageert op 

aanraking en geluid, de 

vacht van de hond voelt 

zacht. 

https://jobots.eu/robot-

hond.html ht.   

 

https://jobots.eu/robot-hond.html
https://jobots.eu/robot-hond.html


 
 

Optreden 

Maandag 20 juli trad het duo Auqa Azul op. 
Warme vrolijke klanken klonken door de tuin. 

Vele bewoners luisterden, zongen en dansten mee vanuit  
de tuin of het balkon.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

Opstarten activiteiten  
 
Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen gaan we 

vanaf 1 augustus weer beginnen met de activiteiten. 
In de Koperhorst werken maar liefst 200 vrijwilligers  

die zich op allerlei manieren inzetten, waaronder de  
activiteiten. We denken daarbij aan de creatieve middag, 

Varia middag, sjoelochtend, koersballen etc.  
Momenteel zijn er gesprekken gaande met elkaar  

om goed voorbereid weer te gaan beginnen met de  
activiteiten. I.v.m. de afstand zullen alle activiteiten  

plaatsvinden in het restaurant. Anders dan voorheen  
verwachten wij dat bewoners zich opgeven als zij willen  

deelnemen aan een activiteit. Dit is mogelijk bij de  
receptie. Naast deze activiteiten is er momenteel veel vraag  

naar individuele vrijwilligers. Er zijn verschillende  

bewoners die het fijn  zouden  vinden als zij wekelijks 
worden bezocht door een vaste persoon om bijvoorbeeld  

met hen te gaan wandelen. Om aan deze vraag te voldoen  
zijn er vrijwilligers nodig. Uiteraard zijn we daar actief  

naar op zoek. Maar mocht u iemand weten, of lijkt u  
dit zelf leuk om te doen, dan kunt u contact opnemen 

met de vrijwilliger coördinator.  
w.pol@koperhorst.nl 
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