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Voorwoord
Creatief bezig
Hoog bezoek
‘Het kan weer’

Voorwoord
In de vroege morgen reed ik naar de Koperhorst.
De mist hing boven de weilanden. De zon scheen volop.
Dat beeld past bij waar we staan.
De mist die ons omhult, begint op te trekken.
Na een jaar dat in het teken staat van corona is het fijn om
weer na te mogen denken over versoepelingen.
Eind maart zijn onze bewoners voor de tweede keer
gevaccineerd.
Sinds afgelopen weekeinde mogen bewoners twee bezoekers
per dag ontvangen (in plaats van één).
Afgelopen maandag voelden we de levendigheid
beneden in de ontmoetingsruimte.
Bewoners zaten weer samen aan tafel en dat proefde naar
meer!
Burgemeester Lucas Bolsius is 15 april op bezoek
gekomen om de sfeer te proeven.
Dat werd erg gewaardeerd door ons allen.
De medewerkers van ’s Heerenloo maakten van
de gelegenheid gebruik om een foto te schieten met de
burgemeester.
Stap voor stap zoeken we naar mogelijkheden om
elkaar weer in nabijheid te ontmoeten al is het nog steeds
op 1,5 meter afstand.
Voorzichtigheid blijft geboden.
Het coronavirus is niet weg en niet alle medewerkers,
bezoekers en vrijwilligers zijn gevaccineerd.
Helaas is vanwege een besmetting van een medewerker
afgelopen woensdag een groep preventief in quarantaine
geplaatst.
Laten we er samen voor zorgen de risico’s te beperken.
Al met al is fijn dat we in een nieuwe fase zijn aangekomen.
Daar geniet ik van. Samen met u.
Evelien van Dijk
Bestuurder

Creatief bezig
Een medewerker van de Koperhorst heeft tientallen
houten vormen van onder andere bloemen en dieren
geschonken aan de afdelingen.
Er was meer dan genoeg, zodat elke bewoner
met behulp van verf en andere materialen
prachtige creaties kon maken.

Hoog bezoek met de paasdagen
Twee lammetjes kwamen tijdens de paasdagen
de bewoners opzoeken. Hoeveel vreugde en mooie
momenten dat opleverde kunt u op de foto’s zien.

‘Het kan weer’
De gemeente Amersfoort maakt momenteel een YouTube
serie over wat er weer kan, nu er weer kleine versoepelingen
mogelijk zijn. In de Koperhorst kunnen de bewoners vanaf
12 april weer in kleine groepjes gebruik maken van de
maaltijd in de ontmoetingsruimte.
Donderdag 15 april bezocht burgermeester Lucas Bolsius
de Koperhorst tijdens de maaltijd om de sfeer te proeven
en de bewoners te ontmoeten.
In onderstaand filmpje kunt u het bezoek
bekijken.
Het kan weer: samen aan tafel in De Koperhorst - YouTube

