
Amersfoort 16 december 2020 
 

Geachte bewoners, familieleden en contactpersonen van de bewoners in de 

Koperhorst, 
 

Update maatregelen in het kader van het coronavirus 
Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte waarin hij een Lock 

Down afkondigde tot in ieder geval 19 januari zijn wij nagegaan wat dit 
betekent voor de Koperhorst. Na overleg met de cliëntenraad zijn de 

komende 5 weken de volgende leefregels binnen de Koperhorst van kracht. 
 

Bezoek 
Dagelijks mag er één bezoeker op bezoek komen. Als bezoeker houdt u zich 

aan de – reeds voor u bekende – richtlijnen: 
 Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren, klachtenvrij te zijn, 

handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. 

 U mag de bewoner waar u op bezoek bent mee naar buiten nemen. 

Laat hen dan een mondkapje dragen. Ga geen boodschappen met hen 

doen. 

 Bent u verkouden en niet getest: kom niet op bezoek. 

 Bent u verkouden en wel getest en is daar uitgekomen dat u geen 
corona heeft dan mag u wel op bezoek komen.  

 Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner ga niet door 
het huis wandelen. 

 Houdt de richtlijnen van het RIVM in acht , zorg voor de 1.5 meter 
afstand. 

 

Bewoners  

Groepswonen en Wonen met Zorg en het logement 

 Aan de bewoners van Groepswonen en Wonen met Zorg worden  

activiteiten op de afdelingen aangeboden. 

 Men kan gezamenlijk in de huiskamer de maaltijd gebruiken.  

 Het is niet toegestaan om beneden koffie te drinken. 

 U mag alleen bezoek in uw appartement ontvangen. 

 U mag één bezoeker per keer ontvangen. 

 Bewoners behouden de vrijheid om zelfstandig in en uit de Koperhorst 

te gaan. Draag dan wel een mondkapje. 

 

De flats 

 De groepsactiviteiten worden stil gelegd tot 20 januari. 

 U mag wel in het café koffie en thee drinken. Maximaal 4 aan een 

tafel en max. 8 tafels en vol is vol.  



 U heeft de vrijheid om in en uit de Koperhorst te gaan en draag  als 

u naar buiten gaat en in winkels/supermarkt een mondkapje. 

 U mag één bezoeker per keer ontvangen.  

 Er mag geen koffie gedronken worden met bezoek in het café 

  

 Medewerkers 

 Alle medewerkers dragen een mondkapjes. Uitzondering:  de 

receptie, want die zitten achter een scherm. 

 De medewerkers blijven op de afdelingen.  

 Iedereen die thuis kan werken werkt thuis.  

 Zodra een medewerker maar enigszins verkoudheidsklachten heeft of 

zich niet zeker voelt meldt hij / zij dit bij de coördinerend 

verpleegkundige en wordt getest. 

 Bij bewoners met corona en op afdelingen waar bewoners in 

preventieve quarantaine zijn wordt gewerkt in volledig beschermde 

kleding. 

Vrijwilligers 

 Zolang bezoek nog welkom is zijn de vrijwilligers ook welkom. 

Koperwiek 

 De Koperwiek blijft open. Zij hebben een eigen ingang en mengen 

zich niet met de bewoners in huis. 

Wat gebeurt er met de feestdagen?  

Het doet ons pijn om te moeten melden dat een aantal activiteiten die we 

nog dachten te kunnen en mogen doen met kerst en oud en nieuw toch 

terug te moeten draaien. Wat kan er nog wel? 

Kerst 

 Kerstavond is er om 19.00 een oecumenische kerstviering waar 
Dominee van de Zwan en Giny Wieringa in voor gaan. Marianne de 

Jong zal het muzikaal opluisteren. Hier moet u wel van te voren voor 
reserveren aangezien er maar 30 mensen mogen komen. Er is GEEN 

koffie met kerstbrood na afloop. 
 Het kerstdiner voor de flatbewoners in het restaurant gaat NIET door 

 Op de afdelingen wonen met zorg, logement en groepswonen wordt 
tijdens de kerstdagen op de huiskamers voor de bewoners een 

kerstdiner geserveerd. Natuurlijk kan men er ook voor kiezen om het 
kerstdiner op de kamer te eten. 

 Aan alle bewoners in de flat wordt, als men dat wil, de kerstdagen 
een kerstmenu geserveerd. Om toch iets van gezelligheid te hebben 

kan u er voor kiezen om samen met een buurman/vrouw of een 

andere bekende het kerstdiner te eten. Als u opgeeft aan de keuken 



dat u uw eten op een andere plek geserveerd wilt hebben dan zorgen 
we daarvoor. 

 
Oud en nieuw 

 De Bingo en het oudejaarsbuffet gaat NIET door. We zullen er voor 

zorgen dat u allen oliebollen en wat lekkers thuis bezorgd krijgt. 

Op de afdelingen zal men het gezellig maken in de huiskamers en 

daar met degene die dit willen het oude jaar uitluiden. In de flat 

geld hetzelfde als met kerst: kijk naar elkaar om en zoek elkaar 

op. Let wel op: niet meer dan een of 2 medebewoners als gast! 

 Er is dit komend jaar GEEN nieuwjaarsreceptie 

 

Bezoek tijdens de feestdagen 

Tijdens de 3 kerstdagen, oudjaar en nieuwjaarsdag is het toegestaan om 

2 bezoekers uit EEN huishouden tegelijk te ontvangen. 

 

Stand van zaken het Coronavirus 

Als er geen nieuwe besmettingen bij komen is dit met de feestdagen de 

stand van zaken: 

De Flat 

zijn er geen bewoners in quarantaine 
 

Groepswonen  
Groepswonen 7 zal met de kerstdagen uit de cohortstatus zijn maar nog 

wel in quarantaine. De enige beperking is dan voor hen dat ze niet de 
afdeling af mogen.  

De overige afdelingen zijn gewoon open. 
 

Wonen met zorg en logement 
De afdelingen zijn allen gewoon open. 

 
December is voor veel mensen een maand met dubbele gevoelens, 

gevoelens van weemoed en verdriet in verband met het verlies van partner 
of kinderen. Dit jaar met al zijn beperkingen dat we niet gezellig bij elkaar 

mogen zijn zal dit nog moeilijker zijn. Ik hoop dat telefoon of beeldbellen 

een beetje troost zal geven. Ik wens u allen dat u binnen de Koperhorst de 
warmte, voor zover mogelijk, zult vinden en kan geven aan de ander. We 

hebben het allemaal nodig.  
Dus laten we er vooral voor elkaar zijn!  

 
I.W.M. Vriens, Bestuurder 


