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Wat te doen bij brand 
 

Brand melden: 

o Overal in huis zijn rookmelders die direct alarm slaan als er ergens 
iets aan de hand is.  

o Op verschillende plaatsen in de gang hangen rode alarmkastjes. Die 
kunt u bij brand inslaan. Het alarm komt bij de receptie aan en bij 

de meldkamer van de brandweer. 
o Via de rode knop in uw kamer de verzorging waarschuwen. 

 
 

 
 

 
 

Actie na de brandmelding: 
Voor u is het belangrijk dat u, indien mogelijk, bij de brandhaard weggaat. 

Na een brandmelding komt de bedrijfshulpverlening gelijk op gang.  

Zij gaan naar de plaats van de brandmelding en kijken wat er aan de hand 
is. Zij melden, als het nodig is, bij receptie en de brandweer dat er brand 

is en proberen de brand te blussen.  
Zij bepalen wat er verder moet gebeuren (bijv. ontruimen) totdat de 

brandweer komt.  
De bedrijf hulpverleners regelen de hulp die er nodig is om iedereen te 

evacueren.  
U als cliënt moet de aanwijzingen van de medewerkers van  

de Koperhorst of de brandweer volgen.    
 

 
Binnen de Koperhorst zijn allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen om 

verspreiding van de brand te voorkomen. 
Zo gaan bij een brandmelding de branddeuren automatisch dicht, zijn de 

deuren van een woning 30 minuten brandvertragend en doen de liften het 

niet meer. 
 

 
Hoort u dat er brand is, maar ziet u geen brand, blijf dan in uw 

appartement en wacht de instructies van de medewerkers af.     
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Dankbetuiging 
 

 

Beste mensen van de Koperhorst, 
 

Gedurende vele jaren heeft onze (schoon-)moeder Gees Kattenberg, 
gewoond in haar appartement nummer 475. 

Zij heeft genoten van alles wat men hier de bewoners biedt: het 
gebruikelijke koffie-uurtje ’s morgens en de bijeenkomsten ’s middags, 

eventueel met een “hapje en een drankje” gaven haar veel plezier en 
ontspanning.  

Hoogtepunt elk jaar was natuurlijk de boottocht van enkele dagen, geheel 
verzorgd door het personeel en vrijwilligers van de Koperhorst. Ook 

denken we graag terug aan de goed verzorgde kerstdiners en de 
paasdiners. 

 
Onze dank gaat uit naar het personeel én de vrijwilligers die niets teveel 

was om het haar naar de zin te maken. Wij zullen dit niet vergeten. 

 
De kinderen van Gees Kattenberg 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Van de bestuurder 

 

 
De maand mei is regenachtig en nat. Gelukkig hebben we binnen de 

ruimte. 20 Mei hebben we het afscheid van mevr. Vriens georganiseerd 
voor bewoners en medewerkers. Het is een feestelijke dag geworden. Ik 

zag hoe gastvrij iedereen ontvangen werd. Dat doet me goed. Mevr. 
Vriens heeft een bank onthuld die bij de groene wand staat waarop het 

motto van het strategisch beleid staat ‘je doet ertoe, je hoort erbij’ met 
haar naam erop gegraveerd. Een plek om even samen te zitten. Als 

sluitstuk kwam burgemeester Lucas Bolsius haar de Sint-Joris penning 
uitreiken.  

Het is gelukt om dit tot het laatste moment geheim te houden. Ze was 
verrast. Wat fijn dat ze zo heeft genoten van de dag. Daarover heeft ze 

zelf een stuk in deze Bijblijver geschreven. Niet alleen zij heeft genoten. 
Al wie ik sprak, genoot er van om weer iets groots samen te vieren. 

Vanwege de coronabeperkingen was het afscheid in drie groepen 

georganiseerd en bleven alle gasten op de eigen plek aan tafel zitten. 
Mevr. Vriens liep rond zodat ze iedereen gedag kon zeggen. Ze is 

overspoeld met mooie woorden en cadeaus. Een groot dank je wel is op 
zijn plaats voor de wijze waarop ze de afgelopen 20 jaar de Koperhorst 

heeft bestuurd. Irene, dank voor de warme overdracht en alles wat je 
hebt betekend en zult blijven betekenen voor de Koperhorst. 

 
De nichten van de zangeres kwamen ook langs al mochten ze niet zingen. 

Ze hebben een leuke act neergezet. Het proeft naar meer. Gelukkig 
kunnen we langzamerhand meer activiteiten opstarten voor onze 

bewoners. Zo gaan we gezellige avonden organiseren als het Nederlands 
elftal voetbalt tijdens het EK. Uiteraard met inachtneming van het houden 

van 1,5 meter afstand. Wellicht ten overvloede wil ik nog benadrukken dat 
er conform de landelijke richtlijnen momenteel twee bezoekers per dag op 

bezoek mogen komen.  

Afgelopen woensdag ging ik op de koffie bij Groepswonen 6/7. Wat een 
warme ontvangst. Iemand die op de afdeling werkte, zei: ‘het is voor mij 

een tweede thuis’. Dat is een compliment. Ik voel me ook steeds meer 

thuis in de Koperhorst. Op naar een zonnige maand juni ! 

 

Evelien van Dijk  

 

 



Een dag met een gouden randje 

 

Na 20 jaar bestuurder te zijn geweest van de Koperhorst is voor mw. 
Vriens het moment aangebroken om van haar pensioen te mogen gaan 

genieten.  
Achter de schermen is er nagedacht hoe we dit het beste vorm konden 

geven, omdat we nog steeds aan Corona maatregelen gebonden zijn. 
 

Uiteindelijk is ervoor gekozen om op 20 mei bewoners en 
medewerkers/vrijwilligers de kans te geven om mw. Vriens gedag te 

zeggen in tijdsvakken.  
 

Het werd een feestelijke dag vol met verrassingen. Mw. Vriens werd met 

de WijkMobiel opgehaald en mocht gaan genieten van een dag vol 
feestelijkheden, ontmoetingen, mooie woorden en verrassingen. De rode 

loper was uitgelegd. De ontmoetingsruimte en het restaurant waren 

prachtig versierd. Er waren vele mooie woorden en cadeaus voor mw. 
Vriens. De grootste verrassing kwam aan het einde van de dag. Terwijl 

mw. Vriens aan het einde van de dag haar dankwoord sprak, liep de 
Burgermeester van Amersfoort binnen en nam de microfoon van haar 
over. 

Uiteraard wist mevrouw Vriens van niets en haar blijdschap was dan ook 
zichtbaar toen zij de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort mocht 
ontvangen. 

(Verderop in de bijblijver kunt u hier meer over lezen) 

Omdat foto’s vaak meer zeggen dan woorden zijn onderstaande foto’s 
geplaatst van een prachtige dag. 

Vanaf deze plek willen wij mevrouw Vriens bedanken voor alles en wensen 

wij haar een hele fijne tijd toe, waar meer ruimte zal zijn voor 
ontspanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sint-Jorispenning voor mw. Vriens  

 

Op donderdag 20 mei ontving Irene Vriens bij haar 
afscheid als bestuurder van woonzorgcentrum De 
Koperhorst de Sint-Jorispenning van de stad 
Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas 
Bolsius. Zij ontving de gemeentelijke onderscheiding 
voor haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van de 
ouderenzorg, haar inzet voor de bewoners en haar 
maatschappelijke betrokkenheid in diverse 
nevenfuncties. 
 

Mevrouw Vriens neemt afscheid als bestuurder van De Koperhorst wegens 
het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd. Burgemeester Lucas 

Bolsius: “Irene Vriens zette zich ruim 45 jaar in voor de ouderenzorg, 
waarvan de laatste 20 jaar als bestuurder van De Koperhorst. 

Onvermoeibaar zette zij zich in voor alle (buurt) bewoners, medewerkers 
en vrijwilligers van het woonzorgcentrum. Haar maatschappelijke 

betrokkenheid en inzet kwam ook tot uiting in een groot aantal 

nevenfuncties, onder andere voor de kerk”. 

 

Mevrouw Vriens heeft de Koperhorst positief op de kaart gezet. Haar visie 

is dat elke cliënt en bewoner in Amersfoort en specifiek in de wijk op zijn 
eigen manier van het leven kan en mag genieten. Deze visie is de 

afgelopen periode onder andere gewaardeerd met het waarborgzegel 

fixatievrije zorg met drie sterren en vijf sterren voor gastvrijheidszorg. 

 

Daarnaast zette zij zich de afgelopen jaren in voor het bestaansrecht van 
kleine zorginstellingen. Ze nam deel aan Actiz, de branchevereniging voor 

chronische zorg voor ouderen en jeugd, was voorzitter van de IVVU, 
vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht en 

haar bestuurslidmaatschap van Utrechtzorg, de regionale 
werkgeversorganisatie voor Zorg- en Welzijn voor 72 deelnemende 

organisaties. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burgermeester Bolsius reikte 

 mw. Vriens de Sint-Jorispenning uit. 

De broer van mw. Vriens mocht de penning opspelden. 

 

 



Dank U wel!! 
 

Dank u wel voor het gezellige afscheid op donderdag 20 mei jl. 

Het was de eerste dag van mijn werkelijke pensioen. 
Ik heb van de dag genoten!  
 

Het was fijn dat ik van zovelen persoonlijk afscheid heb kunnen nemen. 
Wat heeft u mij verwend met kaartjes, goede wensen, 120 wensen op 

vogels van de Koperhorst, bloemen, cadeaus.  
Het hield niet op. 

Mijn hele huis staat nog vol met bloemen en het ruikt heerlijk! 
Vrijdags heb ik, op mijn gemak, alles uitgepakt en gelezen. 

Ik werd een beetje stil van al die mooie wensen, de vele dank je wels en 
de cadeaus.   

 
Het is leuk dat ik voor mijn afscheid een bank heb gekregen die in de 

Koperhorst blijft staan. Waar u wat op kan weg mijmeren als u wacht op 
de lift naast de keuken, of er gewoon even uit wilt uitrusten. 

 
20 Jaar Koperhorst is bijna 1/3 van mijn leven en ook voor mij voelde het 

als een thuis.  

Het was niet altijd even makkelijk maar er is geen dag geweest dat ik niet 
met plezier naar mijn werk ging. Dank u dat ik er voor u mocht zijn.  

 
Ik wens u allen nog veel woon- en leefplezier in de Koperhorst en laat de 

bestuurlijke leiding in vol vertrouwen over aan mijn opvolger Evelien van 
Dijk. 

 
Het ga u goed.  

 
Irene Vriens  

 
 

 
 

 

 
 



Verslag vergadering Cliëntenraad dinsdag 13 april 2021 
 

Aanwezig: Mw. A. Noortman (voorzitter), Mw. E. van Dijk, (bestuurder) 

Mw. M. Overberg, Mw. P. Aronstein, Dhr. L. Rooke, Dhr. B. Burm,  
Dhr. J. Roossien, Mw. Ruckert, Mw. A.C. Toonen, Dhr. F. Grabowsky, 

Mw. W.E. Pol (notulist) 
Afwezig met kennisgeving: Mw. M.A. Lassing 

 
1. Welkom en vaststellen agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

2. Notulen vorige vergadering 

Uit de vorige notulen kwam de volgende opmerkingen naar voren: 

Met betrekking tot het onderwerp ‘de oplevering van de woning’ 

wordt gevraagd of de eisen met betrekking tot de vloerbedekking, 

expliciet in de checklist opgenomen kunnen worden. Deze checklist 

wordt namelijk bij de inspectie, bij oplevering van het appartement, 

gebruikt. 

De facilitaire dienst zal dit punt oppakken en uitwerken. 

3. Versoepelingen coronamaatregelen 

De bewoners hebben nu twee dagen in het restaurant gezamenlijk 

gegeten. De Cliëntenraad is vol lof over de wijze waarop alles 

geregeld is. Iedereen heeft genoten. 

Burgermeester Bolsius komt a.s. donderdag tijdens de 

middagmaaltijd op bezoek. In het kader van ‘het kan weer’ wordt 

een YouTube serie gemaakt. Een onderdeel hiervan is het weer 

gezamenlijk gebruik maken van de maaltijd in de Koperhorst.  

Het plan is om vanaf 28 april de gezamenlijke activiteiten weer 

langzaamaan op te gaan starten in de algemene ruimtes. Dit zal in 

aangepaste vorm zijn.   

De WijkMobiel gaat nog niet rijden. 

Dodenherdenking zal gezien de maatregelen qua groepsgrootte 

beperkt worden. 

Op 20 mei wordt het afscheid van mw. Vriens georganiseerd. Dit zal 

ook in aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Binnenkort zullen de 

bewoners hierover geïnformeerd worden door middel van een brief.  

Dit betreft één van de versoepelingen. Medio mei zal worden 

geëvalueerd of verdere versoepelingen mogelijk zijn. 

 
 



4. Bijdrage Cliëntenraad verslag 

Over het opgestelde jaarverslag van de Cliëntenraad zijn geen op- 

en aanmerkingen. Dit zal een onderdeel zijn van het algemene 

jaarverslag. Verder wordt, op verzoek, het jaarverslag van de 

Cliëntenraad in de Bijblijver opgenomen. 

5. Ziekteverzuim de Koperhorst 

Het ziekteverzuim onder de medewerkers is hoog. Het jaar 2020 

eindigden we met 9%. Onder de jongere medewerkers is het 

frequent verzuim relatief hoog. Met de HCC zal een analyse worden 

gemaakt.  

6. Privé telefoontjes door uitzendkrachten 

Er zijn enkele voorbeelden van uitzendkrachten die privé 

telefoontjes plegen bij bewoners of bij groepswonen in de 

huiskamers. Aanbevolen wordt de klachten hierover direct bij de 

verpleegkundigen neer te leggen. Vanuit de Cliëntenraad wordt 

opgemerkt, dat er op deze manier geen terugkoppeling plaatsvindt. 

7. Overlast duiven en eksters 

De overlast van vogels zoals duiven en eksters neemt weer toe. Het 

komt te vaak voor dat bewoners deze voeren. In de Bijblijver zal 

wederom aan dit onderwerp aandacht worden besteed. Op 17 mei 

worden de balkons gereinigd.  

8. Mededelingen en vragen dagactiviteiten Amersfoort 

Gemeente Amersfoort wil toegroeien naar een dementievriendelijke 

gemeente. Voor de dagbesteding wordt vanaf 1 januari 2022 geen 

indicatie meer afgegeven. Dat betekent dat deze ouderen die langer 

thuis blijven wonen, geacht worden van algemene sociale 

voorzieningen gebruik te gaan maken. Evelien geeft aan dat naar 

haar mening onderschat wordt wat cliënten van de Koperwiek nodig 

hebben aan zorg. De Cliëntenraad onderschrijft dit en vult aan dat 

medewerkers van de Koperwiek, op basis van hun kennis en 

ervaring, een signalerende functie vervullen in het kader van sociale 

controle en veiligheid. Daarnaast is de Koperwiek belangrijk voor de 

gehele Koperhorst omdat veel cliënten doorstromen naar een 

appartement. We gaan op zoek naar mogelijkheden om de 

dagbesteding voortgang te bieden en de wijkinloop vorm te geven. 

De gemeente lijkt er op het gebied van welzijn voor te gaan vooral 

te willen gaan samenwerken met indebuurt033. 

9. Menu commissie 

De vraag is om met elkaar na te denken over hoe we de 

menucommissie nieuw leven kunnen inblazen. Daarbij ontstaat de  

 



vraag of de term ‘menucommissie’ nog hetgeen is wat we willen of 

dat er wellicht behoefte is aan een andere/bredere rol. 

10. Profielschets Raad van Toezicht opvolger voorzitter 

De profielschets voor de kandidaat die we zoeken, is aangepast op 

aanraden van de Cliëntenraad. Het gaat om de portefeuille 

zorgvastgoed. Er is behoefte aan iemand met kennis en ervaring op 

dit gebied. 

11. Volgende vergadering  

Op dinsdag 8 juni om 14:00 uur vindt de volgende vergadering 

plaats. 

12. Rondvraag 

Mw. Ruckert heeft een vraag over brandveiligheid. Destijds is er een 

inventarisatie geweest over de veiligheid in de woningen.  

Voorstel is om Robert Sakkers uit te nodigen voor volgende 

vergadering. 

 

Er wordt gevraagd of en wanneer de bewoners bij Evelien, de 

nieuwe bestuurder kunnen binnenlopen. Evelien antwoordt dat als 

de deur open is, men altijd kan aankloppen. Als het vragen zijn over 

specifieke onderwerpen, heeft het de voorkeur direct naar de 

betrokkene of de betrokken manager te gaan.  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de 

vergadering.  



Jaarerslag Cliëntenraad 2020 
 

Medezeggenschapsstructuur 

Binnen de Koperhorst functioneert een Cliëntenraad van negen leden, met 

een samenstelling die een afspiegeling vormt van de zorgvragers binnen 
de Koperhorst. 50% Van de Cliëntenraad bestaat uit bewoners die in de 

Koperhorst wonen. 50% Bestaat uit naasten van bewoners. De 
Cliëntenraad wordt bijgestaan door de vertrouwenspersoon uit de 

Koperhorst. 
 

Taken en werkwijze cliëntenraad  
De Cliëntenraad heeft jaarlijks een budget waaruit het lidmaatschap van 

de LOC en lopende uitgaven worden gefinancierd. In 2020 was het budget 
toereikend en vormde voor de Cliëntenraad geen aanleiding tot discussie.  

De Cliëntenraad kwam in 2020 veertien keer bijeen voor onderling 
overleg. Tijdens deze vergaderingen werden o.a. de vergaderingen met de 

bestuurder voorbereid. Bij deze vergaderingen was de 
vertrouwenspersoon aanwezig om de Cliëntenraad terzijde te staan. In 

totaal waren er zeven vergaderingen tussen de Cliëntenraad en de 

bestuurder. Bij een van deze vergaderingen is de accountmanager van het 
Zorgkantoor aangeschoven. Tevens waren er enkele overleggen met de 

Raad van Toezicht in het kader van de benoeming van een nieuwe 
bestuurder. 

In dat kader heeft de Cliëntenraad ook overleg gehad met de 
Ondernemingsraad. 

De Cliëntenraad heeft zoveel als mogelijk fysiek vergaderd, ondanks de 
coronatijd.  

Aan het eind van het jaar heeft de Cliëntenraad haar reglement herzien en 
vernieuwd zodat het voldoet aan de nieuwe wet medezeggenschap 

cliëntenraden zorginstellingen (WMCZ).  
 

Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2020 
De Cliëntenraad is opgebouwd uit vier intramurale zetels, vier zetels 

vanuit de Seniorenwoningen en de Zorgserviceflat en een onafhankelijke 

voorzitter. Men is vrij meerdere aspirant-leden aan te stellen.  
 

Leden: 
Mw. A. Noortman   Voorzitter 
Mw. P. Aronstein   Lid, Seniorenwoningen 
Dhr. H. Bakker   Lid, Seniorenwoningen tot 15 december 2020 

Vacature    Lid, Zorgservicewoningen 
Mw. M. Ruckert   Lid, Zorgservicewoningen  

Dhr. B. Burm   Lid, Groepswonen  
Dhr. L. Rooke   Lid, Groepswonen  
Mw. M. Lassing   Lid, Groepswonen 

Dhr. F. Grabowsky   Lid, Wonen met zorg 
Dhr. J. Roossien   Lid, Wonen met zorg  

Mw. M. Overberg   Vertrouwenspersoon 
Mw. W. Pol    Notulist 



Adviesaanvragen neergelegd bij de Cliëntenraad en positief beoordeeld: 
 De evaluatie van het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2020 en de 

aanpassing van de deelplannen voor 2021 zijn besproken, evenals de 

invulling van de extra gelden uit het Kwaliteitskader. De Cliëntenraad 
stemde in met het voorstel van de bestuurder om extra leerlingen op te 

leiden en in te zetten, medewerkers te scholen en de rol van 
verpleegkundigen meer tot recht te laten komen. 

 De rol en werkzaamheden van het verpleegkundig team is besproken 
en ter advisering neergelegd. De Cliëntenraad was er positief over. Ze 

zien dat op deze wijze de kwaliteit van zorg, die steeds complexer 
wordt, beter geborgd kan worden. 

 De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn met de Raad 
besproken en positief beoordeeld. 

 Het jaarverslag 2019 en de jaarplannen 2021 zijn besproken en de 
Cliëntenraad heeft zijn instemming gegeven. 

 De procedure voor de aanstelling van de nieuwe bestuurder is 
voorgelegd aan de Cliëntenraad waarna een afvaardiging van de 

Cliëntenraad actief heeft geparticipeerd in het proces voor opvolging 

van de bestuurder. Uiteindelijk heeft de Cliëntenraad advies 
uitgebracht aan de RvT over voordracht van de kandidaat opvolger. 

 Bezoekersregelingen en andere maatregelen rondom  de corona-
pandemie zijn regelmatig voorgelegd aan de raad en besproken.  

 
Onderwerpen besproken door Cliëntenraad en bestuurder: 

 Corona heeft hoog op de agenda gestaan.  
Van het begin af aan is de Cliëntenraad bij besluitvorming betrokken. 

De voorzitter van de Cliëntenraad had frequent telefonisch contact met 

de bestuurder. 

Na de eerste golf, toen in de zomer kort enige versoepeling mogelijk 

was, hebben we met elkaar de eerste maanden geëvalueerd waar het 

voor de bestuurder belangrijk was om te inventariseren wat er anders 

zou kunnen. Men kon zich vinden in de maatregelen, waarbij één ding 

heel sterk naar voren kwam: we gaan nooit meer helemaal dicht. Deze 

maatregel was voor veel bewoners, met name uit de flats, een zeer 

zware tijd. Ondanks dat ze nog samen koffie konden drinken en de tuin 

in gaan. Maar geen bezoek te mogen ontvangen was voor velen het 

aller moeilijkst, beeldbellen en allerlei andere communicatietechnieken 

konden niet opwegen tegen fysieke nabijheid. Ook het niet meer 

samen mogen eten en maar beperkte activiteiten in kleine schaal viel 

zwaar. Aan de andere kant zagen we ook dat bewoners met 

breinschade (dementie) veel minder onbegrepen gedrag lieten zien 

doordat er minder bezoekprikkels op de groepen waren. Voor hen was 

het zelfs goed. Er is toen afgesproken dat we bezoek vragen om tijdens 

het eten niet op bezoek te komen; men eet dan veel beter. Wat 

opvallend was is dat de bewoners zich wel veilig voelden. Er is toen ook 



vooruit gekeken naar wat kan en hoe kunnen we weer geheel of 

beperkt terug naar met name het activiteiten-aanbod zoals dat vóór 

corona was. Jammer genoeg zijn we daar niet aan toe gekomen omdat 

we vanaf begin oktober getroffen zijn door verschillende corona-

golven. Wat zeer op prijs werd gesteld waren de nieuwsbrieven, de 1:1 

communicatie met de familie en bewoners bij een uitbraak op een 

afdeling en het feit dat men wel / niet in quarantaine moest. Ook het 

gegeven dat er, zij het beperkt, bezoek kon komen ook in periodes van 

quarantaine. 

Het heeft pijn gedaan dat we met kerst en oud en nieuw niets 

gezamenlijks konden doen en er was dankbaarheid voor wat er wel 

gedaan werd, zij het op individueel niveau.  

 

 Wet Zorg en Dwang 
Deze wet is uitgebreid toegelicht in de Cliëntenraad. De uitgangspunten 

van de wet en wat dat voor de Koperhorst betekent zijn toegelicht. 

Omdat wij al een open en fixatievrije organisatie zijn zonder een BOPZ 
erkenning verandert er voor ons zichtbaar niet veel. Wel wordt er bij 

elke mogelijke vrijheid beperkende maatregel (hoe klein dan ook) de 
vraag gesteld: is dit nodig? 

 
 Vacatures 
Ook dit jaar heeft de invulling van opengevallen vacatures in de 

Cliëntenraad met enige regelmaat op de agenda gestaan.  

 

 Kwartaalrapportages 
De kwartaalrapportages, zowel inhoudelijk als financieel, zijn 

besproken evenals het kwartaaloverzicht van de vertrouwenspersoon 

over de klachten, pesten en bejegening.  

 

Aandachtspunten besproken met de facilitair manager:  
 Duurzaamheid, waaronder het scheiden van afval 

 Aanbouw fietsenstalling 
 Warmte bestrijding tijdens hoog zomer 

 De procedure rond verzorging van de was 
 Er is vanuit verschillende invalshoeken gesproken over veiligheid: Op 

de parkeerplaats, rookmelders, brandveiligheid, egaliseren tuinpad.  
 Rookbeleid in zijn algemeenheid. 

 Oplevering woningen 

 
 

 
 



Aandachtspunten besproken met de manager zorg: 
 Inzet van uitzendkrachten in coronatijd.  

 De Koperhorst is houder van het Waarborgzegel Fixatievrije 

zorgorganisatie. In dat kader is er gesproken over de inzet van 
vrijheidsbeperkende en vrijheid verruimende acties  

 Taak en rol van de verpleegkundigen. 
 Tandheelkundige zorg binnen de Koperhorst 

 Houding en gedrag van nieuwe medewerkers/uitzendkrachten, 
waaronder het niet voorstellen 

 Was-verzorging op de afdelingen 
 Wat is er mogelijk voor de bewoners in corona-tijd? 

 
Aandachtspunten besproken met de medewerker welzijn en vrijwilligers 

die allen in het teken van corona stonden: 
 Vaarvakantie. Kunnen we varen in 2021? 

 Feestdagen in december  
 Activiteitenaanbod op de afdelingen, in de flat, individueel 

 Herdenking overledenen 

 
Samenwerking met de vertrouwenspersoon 

Vertrouwenspersoon mw. Marianne Overberg bezocht alle vergaderingen. 
Haar kwartaalrapportages zijn binnen de Cliëntenraad besproken. 

De vertrouwenspersoon heeft kennis gemaakt met de vertrouwenspersoon 
vanuit het zorgkantoor in het kader van de Wet zorg en Dwang. 

 
Samenwerking met de bestuurder 

De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat er een goed en open contact met 
de bestuurder is met een wederzijds positief kritische houding. De 

Koperhorst hecht veel waarde aan de mening van de Cliëntenraad. 
 

Commissie van vertrouwenslieden 
Voor het oplossen van geschillen is de Cliëntenraad lid van de Landelijke 

Commissie van Vertrouwenslieden (LCV). 



Cliëntenraadpleging 2021  

 

 

De Koperhorst zou de plek moeten zijn 

waar u zich als bewoner thuis voelt en 

waar uw naasten zich welkom en thuis 

voelen. Waar u passende zorg en 

ondersteuning krijgt en u medewerkers om 

u heen hebt die u kent en vertrouwt.  

We willen graag weten hoe u het wonen en 

de zorg- en dienstverlening ervaart. 

Daarom organiseren we een keer per jaar 

een cliëntenraadpleging. Deze 

cliëntraadpleging wordt uitgevoerd door 

Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

  

Na afloop van de raadpleging geeft Facit ons een anonieme samenvatting 

van de ervaringen van Koperhorstbewoners.  

Waar u als bewoner aangeeft dat het beter kan, stellen we verbeteracties 

op. Bent u tevreden, dan blijven we ons best doen om dat zo te houden.  

  

Cliëntenraadplegingen, in drie delen  

De cliëntenraadpleging vindt per woon- en zorgvorm plaats, u ontvangt 

van tevoren een uitnodiging.   

  

Planning raadplegingen:  

• Bewoners uit de flats, met een Zvw-indicatie (zorg vergoed 

door de zorgverzekeraar) ontvangen in juni een uitnodigingbrief 

voor deelname en een vragenlijst van Facit.   

  

• Bewoners van Groepswonen afdelingen worden in juni thuis 

bezocht om hun verhaal* te vertellen aan een onderzoeker.  

  

• Bewoners uit de flats en Wonen met intensieve zorg 
afdelingen met een Zorgzwaarte pakket of Volledig pakket thuis 
(zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg) worden uitgenodigd 
om in het najaar deel te nemen aan een groepsgesprek met 
medebewoners en een onderzoeker van Facit.  

  

Meer informatie  

Met eventuele vragen over de cliëntenraadpleging kunt u contact 

opnemen met Ada van de  

Veen (De Koperhorst) of met het onderzoeksecretariaat van Facit, 

telefoonnummer 0615828083. U kunt ook een e-mail sturen naar 

onderzoek@facit.nl o.v.v. onderzoek Koperhorst.  



  

*Onze ervaring leert dat traditionele methodes, zoals interviews onder 

mantelzorgers en vragenlijsten weinig inzicht geven in wat bewoners met 

breinschade zelf ervaren en belangrijk vinden. Daarom kiezen we voor 

een narratieve onderzoeksmethode. Bewoners worden uitgenodigd om 

hun verhaal te vertellen. Het verhaal wordt als kwaliteitsinstrument 

ingezet. De verhalen worden door de onderzoekers geanalyseerd en 

samengebracht om tot een één verhaal te komen.   

De medewerkers van Facitzijn speciaal getraind in gesprekstechnieken die 

zij inzetten om met mensen met breinschade in gesprek te gaan.  

Op de dagen dat de gesprekken plaatsvinden, wordt ‘s morgens met de 

medewerkers van de afdelingen besproken of het gesprek wel of niet kan 

plaatsvinden en op welk tijdstippen de gesprekken het beste uitkomen 

voor de bewoners.  

  

Natuurlijk worden de coronamaatregelen in acht genomen.  

 

 

 
 

 

 



Bericht vanuit de Koperwiek 
 
 

Vanwege Corona hebben wij als Koperwiek op 1 juni 2020 moeten 
besluiten om onze bezoekers vanuit de wijk niet meer samen met de 

bezoekers vanuit de Koperhorst in dezelfde ruimte te laten deelnemen om 
zo het risico op besmetting te beperken. 

 
Deze scheiding heeft er voor gezorgd, dat al onze bezoekers sinds die tijd 

niet meer zelf konden en mochten bepalen in welke ruimte ze zaten en 
daardoor dus ook niet meer bij wie. 

En vooral dat laatste is door veel van onze bezoekers als een gemis 
ervaren, wat natuurlijk te begrijpen valt.  

 
Nu zijn bijna al onze bezoekers vanuit zowel de wijk als vanuit de 

Koperhorst  (en ook wij als personeel) inmiddels gevaccineerd en  hebben 

wij tijdens ons werkoverleg op 19 april de wens uitgesproken om weer 
samen als 1 groep te mogen gaan deelnemen. 

 
Dit verzoek is door het MT goedgekeurd en met ingang van 28 april 

mochten wij de groepsscheiding gecontroleerd en met inachtneming van 
alle coronamaatregelen opheffen. 

Alle 1ste contactpersonen zijn telefonisch hiervan op de hoogte gesteld en 
hebben per mail een brief als naslag ontvangen. 

 
Om de gezondheid van iedereen te kunnen waarborgen worden al onze 

bezoekers, vrijwilligers en wij zelf gedurende 3 weken iedere week op 
corona getest. Onze bezoekers hebben dit testen er maar wat graag voor 

over want ze zijn echt heel erg blij dat ze weer zelf kunnen bepalen waar 
ze gaan zitten en vooral bij wie. 

 

De sfeer binnen de Koperwiek is onder onze bezoekers er flink op vooruit 
gegaan, er wordt meer gelachen en plezier gemaakt. 

Je kan echt duidelijk zien dat het opheffen van deze groepsscheiding een 
positieve uitwerking heeft op een ieder en… elke test is tot nu toe 

negatief.. wat heel fijn is.  



 
 

 

 

 

 

Huiskamerbibliotheek Eemland 

 

Op de begane grond vlak bij de receptie is een locatie van bibliotheek 
Eemland gevestigd. We noemen dat de Huiskamerbibliotheek. 

We hopen dat we binnenkort ook daar weer helemaal open kunnen voor 
ook de bewoners van buiten de Koperhorst. In deze bibliotheek kunt u net 

als bij ander bibliotheken boeken lenen en inleveren.  
Daarnaast zijn er tegenwoordig ook veel andere diensten die zij leveren. 

Zoals het lenen van luisterboeken, of per app kunt u zich ook abonneren.  
Elke maandagochtend zijn er twee vrijwilligers die al uw vragen kunnen 

beantwoorden. Ook als u nog geen lid bent kunnen u zij helpen om lid te 
worden als u dat wenst. De bibliotheek kan ook boeken leveren die er niet 

staan. Alles is te bestellen. De diversiteit in groot letterboeken is groot, 
maar ook de nieuwkomers en bestsellers zijn te leen. Loopt u er gerust 

eens heen als u meer informatie wenst. 

Vanaf 1 juli zal de bibliotheek weer drie ochtenden per week open zijn en 
bemenst zijn met vrijwilligers.  

Maar buiten de openingstijden om kunt u altijd met behulp van selfservice 
boeken weer terugbrengen. 

Maar ook het bezorgen van boeken in uw woning behoort tot de 
mogelijkheden. 

 

Namens het team vrijwilligers van de bibliotheek 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Hallo, ik stel me even voor!  
 
Naam: Ria Leenards 

 
Leeftijd: 90 (in juli 91) 

 
Familie, kinderen : 5 kinderen, 9 kleinkinderen + aanhang.  

En 6 achterkleinkinderen. Mijn jongste kleinkind is 16 jaar en mijn oudste 
achterkleinkind is 15 jaar.  

 
Hoe lang woont u in de Koperhorst? 

Ruim 2 jaar met veel plezier. 
 

Waar heeft u hiervoor gewoond? 
Nadat ik getrouwd ben gingen we in Baarn wonen, daar heb ik 46 jaar 

gewoond. Daarna ben ik verhuisd naar Amersfoort, Zielhorst. Ik heb daar 
van 2002 tot 2019 gewoond. In 2019 kwam ik naar de Koperhorst.  

 

In welke plaats bent u geboren? 
Ik ben geboren in Amersfoort.  

 
Wat heeft u voor beroep gedaan? 

Ik heb altijd in de administratie gewerkt.  O.a. bij de Boerenleenbank wat 
nu de SNS bank is, bij het spoor, bij een groentegrossier en bij Helms 

(een media/audiobedrijf). In 1955 ging ik trouwen en toentertijd moest je 
stoppen met werken als je getrouwd was. 30 Jaar later pas in 1985 ging ik 

weer werken, via een vriendin kreeg ik een baantje in de administratie.  
Ik moest wel weer wennen en maakte de eerste week post open en 

sorteerde. Na een week werd mij gevraagd om met de computer te 
werken. Daar had ik nog helemaal geen ervaring mee. Binnen 2 weken 

was ik er wegwijs mee en verstuurde ik factuurtjes per mail. Ik heb daar 
met plezier tot 1995 gewerkt.  

Nu nog heb ik contact met de telefoniste en ander personeel en drinken 

we zo nu en dan een drankje met elkaar. 
 

Favoriete vakantiebestemming: 
Vroeger met de kinderen gingen we kamperen in een tent. Later kregen 

we een caravan en dat was heerlijk. We reden naar Frankrijk, Oostenrijk 
en zochten leuke campingplekken uit. De kinderen vonden het er fijn. 

Ook heb ik reizen gemaakt naar Gran Canaria en Canada.  
Wat mij het meeste is bijgebleven is mijn reis naar Thailand. 

Samen met mijn jongste dochter en schoonzoon hebben we 4 weken 
rondgetrokken door Thailand. Wat een ervaring was dat!  

 
 

 



Welke talen spreekt u? 
Engels spreek ik goed en in het Duits kan ik mij ook wel redden. 

Frans vind ik helemaal niets, veel te moeilijk en te snel.  

Voulez vous parler français? En daar blijft het wel bij.  
 

Houd u van lezen, muziek of films? 
Ja, lezen vind ik heerlijk. De boekenkast die voor de ingang van de  

Koperhorst staat is ideaal. Ik leen er regelmatig boeken met als 
onderwerp: de geschiedenis van diverse culturen, moslimcultuur en 

slavernijverleden. Ik vind boeken met een verhaal erg interessant.  
Muziek vind ik ook geweldig. Hier wordt genoemd: Lee Towers, Frank 

Boeijen, Bennie Nijman. Lekker swingend, soul van alles maar niet het 
winnende nummer van het songfestival (Italië). 

Films kijkt Ria Leenards liever met iemand samen.  
Misschien binnenkort in de Koperhorst een filmmiddag/avondje ;) ) 

 
Wat is uw lievelingseten?  

Eigenlijk vrij eenvoudig: bietjes met een gehaktbal. 

Zelf kook ik nog vijf dagen in de week. Dat vind ik leuk en dat houdt mij 
bezig. De andere twee dagen bestel ik dan eten uit de keuken van de 

Koperhorst. Ik kies dan iets van de menulijst wat ik lekker vind. 
 

Heeft u hobby’s? 
Lezen, puzzelen (doorlopers), klaverjassen, computeren en op de tablet, 

muziek, zwemmen (in het verleden), sociale contacten. Ik ben echt een 
mensen-mens.  

 
Wat is de belangrijkste of mooiste gebeurtenis in uw leven? 

De geboorte van mijn kinderen. Ik voel me een rijk mens. 
 

Heeft u iets wat u heel graag zou willen doen? 
Op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar Gran Canaria. Dat lijkt me heerlijk. 

 

Is er nog iets wat u uw medebewoners  wilt meegeven? 
We wonen met veel mensen bij elkaar en het belangrijkste is om elkaar te 

laten zijn hoe we zijn. Elkaar vrij laten en respecteren.  
Ik heb het erg fijn in de Koperhorst en heb er geen dag spijt van dat ik 

hier ben komen wonen!! 
 

 
 

 
 

 
 

 



Het enige echte Keistad kwartet 
 

 

Beste bijblijver-lezers,  
 

Na het succes van het ganzenbordspel “Een 
Rondje Amersfoort” is er weer leuk nieuws van 

onze stadsgids Inge Vos van Amersfoortse 
Gidsen. Deze keer heeft zij het “Keistad 

Kwartet” gemaakt, een kwartetspel met 44 
prachtige afbeeldingen van de mooiste plekjes 

van onze stad. 
 

Bij het zien van de eerste kaarten van dit 
nieuwe spel is er meteen sprake van 

herkenning, zeker voor de echte Amersfoorters 
onder u. En voor de niet echte Amersfoorters is 

het een mooie manier om met onze stad kennis 

te maken. Hiernaast ziet u een eerste indruk van 
het spel. 

 
Het spel is, net als het “Rondje Amersfoort”, ook 

leuk om cadeau te geven en is bij mij te 
bestellen. De prijs van het spel is 9 euro. Ik ben 

iedere donderdag- en vrijdagmiddag in het 
restaurant van de Koperhorst, maar u kunt ook 

telefonisch bestellen op nummer 06-18811837 
In dat geval krijgt u de bestelling zo spoedig 

mogelijk thuisbezorgd.  
 

Groetjes Gerrit   
 

 

 
Nagels lakken bij de varia middag 

 
U heeft al kunnen lezen dat er verruimd gaat worden op het gebied van de 

activiteiten. Zo mogen we ook tijdens de variamiddag op de dinsdag 
(14.30 tot 16.00 uur) in de ontmoetingsruimte weer nagels gaan lakken.  

 
Hiervoor dient u zich wel in te schrijven zodat we weten wie heeft 

deelgenomen aan deze activiteit.  
Dit kunt u bij de receptie doen op vrijdag voor de nieuwe week. 

 
 



Hulde aan mijn rollator 

O rollator, mijn steun en toeverlaat, 

Heerlijke wagen, die steeds naast me staat. 

 

Waar ik loop of waar ik ga, je bent in mijn buurt.  

Of het nu lang of kort of maar eventjes duurt. 

 

Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid. 

In jou heb ik vertrouwen, altijd! 

 

Rollator, mijn onvermoeibaar apparaat! 

Jij bent mijn hulp van vroeg tot laat. 

Zonder jou zat ik op een stoel 

En miste ik een heleboel. 

 

Voor velen ben je een sta in de weg, 

Maar voor mij ben je onmisbaar zeg! 

Ik leun, ik steun, ik zit op jou, 

Jij bent degene die ik ’t meest vertrouw. 

 

Een standbeeld wil ik vragen, 

Voor de uitvinder van deze wagen. 

Die in stilte werkend achter de schermen 

Zich over wat moeilijker lopende wist te ontfermen. 

 

Rollator, blijf nog heel lang in mijn leven, 

Blijf mij steeds een steuntje geven. 

Je bent mijn liefste, mijn schattebout. 

En hopelijk worden we samen stokoud!      

 

Afzender: Mw. G.H. van den Brink-van Dasselaar flat 341 



Afvalinzameling  
 
 

 

Met zijn allen doen we ons best om het afval zo goed mogelijk 
te scheiden. Toch blijft het soms lastig, om te bedenken of iets 
in de ene of ander afvalbak gedeponeerd dient te worden. 
Onderstaand is alles nogmaals op een rijtje gezet.  
 
 

Wat zijn PMD-verpakkingen? 
 

Plastic verpakkingen 
Bekers voor yoghurt, vla, slagroom of ijs 
Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- en 
Koffiemelkkuipjes, koffiebekers 
Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc. 
Flacons voor shampoo, douchegel, badschuim en 
zeep 
Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen 
Flessen voor frisdrank, water en zuivel 
Flessen voor olie en azijn 
Folies om tijdschriften en reclamefolders 
Groente-, fruit- en sladebakjes of -zakjes 
Patatbakjes 
Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise 
Pasta- en rijstzakken 
Plastic tasjes, tassen en broodzakken 
Plantenpotten 



Potjes voor gel, medicijnen en vitamines 

Snoepzakken 
Tandenstokers (kunststof) 
Tubes voor gel, crème, bodylotion en tandpasta 
Verpakking van vleeswaren en kaas 
Metalen verpakkingen 
(Aluminium) folie van toetje of slagroom 
(Aluminium) deksels van potjes 
Aluminiumfolie 
Bierdopjes 
Bus babymelkpoeder 
Conservenblikken 

Folie om paaseitjes 
Frisdrankblikjes 
Spuitbus slagroom/haarlak/deo (niet chemisch 
symbool) 
Waxinelicht cupjes 
Drankenkartons 
Frisdrankpakken 
Kleine drinkpakjes 
Zuivelpakken zoals melk- en yoghurtpakken 
Voor alle PMD-verpakkingen geldt: 
gooi het leeg en zo schoon mogelijk weg. 
Wat zijn GEEN 
PMD-verpakkingen? 
Verpakkingen met inhoud 
Verpakkingen van chemisch afval 
zoals, make-up, terpentineflessen en kitkokers 
Piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, 
vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal 
Papier, karton en foliemix, zoals chipsverpakkingen 
en doordrukstrips van pillen of kauwgum 
Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen, 
zoals tuinstoelen en speelgoed 

Landbouwfolie 
Meer informatie over PMD-verpakkingen: www.rova.nl/pmd 
 
Al het overige is restafval. 
 
Diana Philippi: 
“Ik dacht dat 

http://www.rova.nl/pmd


 

 
Fit blijven is erg belangrijk, helemaal tijdens de 

corona tijd! 
 

 Fit in het restaurant   
  

Iedere donderdagochtend  
Tijdstip: 10.15 tot 11.00 uur 

Locatie: Restaurant  
 

Inschrijven bij de receptie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit half uur komen er elementen voorbij van: 

Fitness, Taibo, Yogadans en Salsa 

Koperhorst in beweging 



 
 

 

Stoelyoga wat voor u? Probeer het uit! 

 Stoelyoga is een rustige bewegingsvorm en daardoor voor 

iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid of 

conditie.  

Vind plaats in het restaurant 

 

 

 

 

 

Wat komt aan bod: 

Ademhaling, strekken en rekken & ontspannen, met 

aandacht bewegen. 

Met rustgevende achtergrondmuziek 

Inschrijven graag bij de receptie! 

 

 

Stoelyoga 
 

DATA  

14.30 tot 15.15 uur 

 

Maandag 7 juni 

Maandag 14 juni 

Maandag 28 juni 

 

 

 



Uitslag woordzoeker maand mei 
Afgelopen maand zat er een woordzoeker in de bijblijver met de titel:  

Het bos. 

Met de oplossing: Boswandeling 

We hebben uit de goede inzendingen een winnaar getrokken en deze 

persoon blij gemaakt met een mooi prijsje! 

De winnaar van de prijspuzzel van de maand mei is geworden……….. 

 

 

 

 

Henk Kooi! 

Gefeliciteerd met de gewonnen prijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen veel succes met de volgende puzzel in deze bijblijver en wie 

weet wint u de volgende keer een leuke prijs 



Woordzoeker van de maand juni  
Heerlijke lentedagen, lammetjes in de wei, bloeiende tulpen en 

terrasweer!  

Met deze woordzoeker kunt u weer lekker aan de slag en maakt u ook 

nog eens kans op een leuke prijs!  

Als u gewonnen heeft komt de activiteitenbegeleiding deze persoonlijk 

aan u overhandigen!  Veel puzzelplezier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Vul de oplossing hierboven in en lever de strook in bij de receptie. 

 Inleveren kan tot en met 21 juni.  

Daarna zullen we uit de goede inzendingen een winnaar trekken.  



Vooruitblik activiteiten juni  
Zoals u heeft kunnen lezen mogen  we weer meer activiteiten gaan 

organiseren. 

Zo hebben we de afgelopen maand al langzaam kunnen wennen om weer 

de bingo te spelen, of deel te nemen aan de Variamiddag of de Crea 

groep.  

Vanaf 31 mei mogen er bijvoorbeeld ook weer nagels gelakt worden 

tijdens de Variamiddag en mag er weer geklaverjast worden.  

Ook gaan we kijken om weer optredens te plannen, dat zullen dan geen 

optredens zijn waarbij gezongen wordt, maar er zijn nog vele andere 

mogelijkheden.  

U kunt maandagmiddag 21 juni vast noteren. Om half 3 komt Adriaan 

Sleeuwenhoek, ook wel ‘’De Gezonde Vogelaar’’  zijn kennis over vogels 

delen en neemt hij het een en ander mee om te laten zien aan u. Dit vindt 

plaats in het restaurant.  

Ook komen er weer steeds meer vrijwilligers terug om ons te helpen, en 

wat hebben we ze nodig. Zeker nu er weer meer activiteiten zijn is alle 

hulp welkom.  

We gaan bijvoorbeeld ook weer beginnen met de kookgroep. Veel 

nieuwe bewoners zullen dit nog niet kennen. Maar onder leiding van 

vrijwilligster Anneke wordt er maandelijks met elkaar gekookt en gegeten.  

De kookclub zal de eerste keer plaatsvinden op maandag 5 juli. 

In totaal kunnen hier zes bewoners aan deelnemen.  

Dus als u hier nog niet zo lang woont en van koken houdt, is dit een leuke 

manier om nieuwe mensen te leren kennen en een gezellige avond te 

hebben. 

En u hoeft zeker niet culinair onderlegd te zijn hoor.  

Vrijwilligster Anneke bedenkt de recepten en doet de boodschappen.  

Op dit moment is hier nog geen datum van bekend, maar houdt u de 

affiches in de gaten. 

Als u vragen of ideeën heeft, kunt u ook altijd bij ons binnenlopen. 

 

 

Team Welzijn  
 



Dinsdag 1 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
14:30 uur:  Varia in de ontmoetingsruimte: spelletjes + nagels lakken 

                  Café  
19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

 
 

 
Woensdag 2 juni 

 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  
                 Bloemenman buiten bij de hoofdingang 

                 Sjoelen in het restaurant     
14:30 uur: Café 

19:00 uur: Bingo in het restaurant 
 

 
 

Donderdag 3 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
                 Verkoopochtend in de hal: Harry Kerkhofs mode 

10:15 uur: Fit in het restaurant 
14:00 uur:Creatieve middag: Delfts blauw notitieblokje met blauwe 

pen 

14:30 uur: Café   
19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

 
 

 
Vrijdag 4 juni 

 
10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant  

                 Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  
14:30 uur: Café 

15:30 uur: Tapasbar  

 

 
 

Zaterdag 5 juni 

 
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

14:30 uur: Café 
16:30 uur: Katholieke viering met diaken Frank Sieraal in het restaurant 

                 met aansluitend koffie drinken 
 

 



Zondag 6 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

14:30 uur: Café  
 

 
Maandag 7 juni 

 
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

                 Koersbal in het restaurant voor groepswonen 
14:30 uur: Café 

14:30 uur: Stoelyoga in het restaurant 
 

 
 

Dinsdag 8 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
14:30 uur: Varia in de ontmoetingsruimte: spelletjes + nagels lakken 

                 Café 
19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

 
 

 
Woensdag 9 juni 

 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  
                 Bloemenman buiten bij de hoofdingang 

        Sjoelen in het restaurant 

14:30 uur: Café 

 
 

Donderdag 10 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
10:15 uur: Fit in het restaurant 

14:00 uur:Creatieve middag in het restaurant: tegeltje 
14:30 uur: Café  

19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
 

 

Vrijdag 11 juni 
 

10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant  
                 Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

14:30 uur: Café 
15:30 uur: Tapasbar  
 



Zaterdag 12 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

14:30 uur: Café 
16:30 uur: Protestante viering in het restaurant 

                 met aansluitend koffie drinken 
 

 
 

Zondag 13 juni 
 

10:00 uur: koffiedrinken in de ontmoetingsruimte 
14:30 uur: Café 

21:00 uur:E.K. voetbal Nederland-Oekraïne in het restaurant 
 

 
 

Maandag 14 juni 

 
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

                 Koersbal in het restaurant voor groepswonen 
14:30 uur: Stoelyoga in het restaurant  

                 Café 
 

 
Dinsdag 15 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

10:30 uur: Bewegen op muziek voor groepswonen in de Koperwiek 
14:30 uur: Varia in het restaurant: kleine bingo 

                 Café 
19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

 
 

 
Woensdag 16 juni 

 
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

                 Sjoelen in het restaurant 
                 Bloemenman buiten bij de hoofdingang 

14:30 uur: Café 

 
 

 
 

 
 

 



Donderdag 17 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

                 Verkoopochtend in de hal: van ter Meij ondermode 
10:15 uur: Fit in het restaurant 

14:00 uur:Creatieve middag in het restaurant: bloemschikken 
Wij vragen € 5,50 bijdrage voor de materiaalkosten.  

U moet zelf een bakje meenemen. Voor cliënten is deze       
activiteit op de materiaalkosten na gratis 

14:30 uur: Café  
19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

21:00 uur:E.K. voetbal Nederland-Oostenrijk in het restaurant 
 

 
  

Vrijdag 18 juni 
 

10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant  

                 Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

14:30 uur: Café 

15:30 uur: Tapasbar  

 

 
 

Zaterdag 19 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  
14:30 uur: Café 

16:30 uur: Katholieke viering met zr. Giny Wieringa in het restaurant 
                 met aansluitend koffie drinken 

 
 

 

Zondag 20 juni, vaderdag 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  
14:30 uur: Café  

 
 

 
Maandag 21 juni 

 
10:00 uur: Koersbal in het restaurant voor groepswonen 

                 Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
14:30 uur: Optreden in het restaurant: een vogelaar 

                 Café 
18:00 uur:E.K. voetbal Noord-Macedonië –Nederland in het 

restaurant 



Dinsdag 22 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
10:30 uur: Bewegen op muziek voor groepswonen in de Koperwiek  

14:30 uur: Varia in de ontmoetingsruimte: spelletjes + nagels lakken 
                 Café 

19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
 

 
 

Woensdag 23 juni 

 
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

                 Bloemenman bij de hoogdingang 
                 Sjoelen in het restaurant 

14:30 uur: Café 
 

 
 

Donderdag 24 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
                Verkoopochtend in de hal: H en A mode 

10:15 uur: Fit in het restaurant  
14:30 uur: Café  

                 Creatieve middag in het restaurant: kaart 

19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
  

 
 

Vrijdag 25 juni 
 

10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant 

                 Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

14:30 uur: Café 
15:30 uur: Tapasbar  

 
 

                
Zaterdag 26 juni 

 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  
14:30 uur: Café 

16:30 uur: Protestante viering in het restaurant 
                 met aansluitend koffie drinken 

 
 

 



Zondag 27 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  

14:30 uur: Café  
 

 
 

Maandag 28 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 
                 Koersbal in het restaurant voor groepswonen 

14:30 uur: Café 
15:00 uur: Stoelyoga in het restaurant 

 
 

 
Dinsdag 29 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

10:30 uur: Bewegen op muziek voor groepswonen in de Koperwiek 
14:30 uur: Varia in de ontmoetingsruimte: nagels lakken + spelletjes 

                 Café 
19:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte 

 
 

 

Woensdag 30 juni 
 

10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte  
                 Bloemenman bij de hoogdingang 

                 Sjoelen in het restaurant  
14:30 uur: Café 
 

 

 



 
 

We zijn ontzettend blij om te kunnen zeggen dat de WijkMobiel 
weer gaat rijden. Om te beginnen zal dat drie dagen per week zijn op 
maandag, dinsdag en woensdag van tussen 9.30 en 14.30 uur. 

Dit is misschien verwarrend omdat u gewend bent dat de WijkMobiel 
elke werkdag reed. Maar momenteel zijn nog niet alle vrijwilligers 

gevaccineerd en zijn we afhankelijk van hen wanneer er al dan niet 
gereden kan worden.  

Uiteraard willen we weer helemaal terugkomen zoals dat was voordat er 
Corona was. Maar ook hier geldt dat we rustig aan beginnen. 

Maar, hoe ging dat ook alweer als u mee wilt rijden met de 

WijkMobiel? 

We zetten alles nog eens op een rij: 

 Een enkel  ritje met de Wijkmobiel kost € 2,00 per keer. Dit kunt u 

per pin betalen bij de chauffeur. Het is ook mogelijk om een 
strippenkaart aan te schaffen bij de chauffeur. Dan betaalt u  

€ 7,50 voor 5 ritjes, wat neerkomt op € 1,50 per rit.  
 U kunt uw rit uiterlijk 1 dag van te voren reserveren bij de receptie. 

 Vooralsnog draagt u in de Wijkmobiel een mondkapje. 
 Het is mogelijk om een rollator mee te nemen. Een rolstoel is niet 

mogelijk. 
 De Wijkmobiel is bedoeld voor kleine ritjes binnen de wijken 

Zielhorst, Schothorst en de Hoef. Het begin of eindpunt van de rit 
dient in één van deze wijken te liggen. 

Mocht u nog vragen hebben kunt u terecht bij Wilma van de 
activiteitenbegeleiding.  

 

Wij hebben er weer heel veel zin in. 
Graag tot snel. 

 

Stichting  WijkMobiel 
 

 



Feestmenu 
 

 
Geachte cliënten, 

 
Wanneer u iets te vieren heeft, willen wij u graag de gelegenheid geven 

om bij ons een feestmenu te bestellen. 
De medewerkers van het restaurant staan voor u klaar om u te helpen 

met het invullen van de desbetreffende formulieren. 

 
◊ Wanneer u normaal ook gebruik maakt van onze maaltijdvoorziening 

(Zorg en VPT) dan  
    zijn er geen meerkosten voor dit feestmenu. 

◊ Cliënten uit de senioren- en serviceflats betalen het vaste 
maaltijdbedrag van € 6,45*. 

◊ Uw eerste gast** mag gratis van dit feestmenu genieten.  
    Vanaf uw tweede gast** brengen wij een bedrag van € 20,25* (per 

gast) in rekening. 
◊ Aanvragen:  2 weken voor de desbetreffende dag.  

   Dit i.v.m. de leveringstermijn van de benodigde ingrediënten van uw 
feestmenu.   

◊ Veranderingen kunt u tot uiterlijk 1 week voor de desbetreffende 
dag doorgeven aan de  

    teamleider van het restaurant. Hierna zal het oorspronkelijke aantal 

doorgegeven diners 
    aan u worden berekend. 

◊ U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om mee te eten met het 
desbetreffende keuzemenu  

    van die dag. 
    Mocht u hier met meer dan 4 gasten** gebruik van willen maken, dan 

vragen wij u om dit  
    1 week voor de desbetreffende dag - aan de teamleider van het 

restaurant door te geven.  
   

   
Wij wensen u een hele fijne dag met een smakelijk diner toe. 

Het keuken- en restaurantteam                                 
* prijzen zijn geldig tot eind 2021 

LET OP: Door de Corona 

maatregelen kunt u het 

feestmenu enkel nog op uw 

appartement/kamer 

ontvangen. 

 

** aantal gasten is 

afhankelijk van de Corona 

maatregelen   
 



                     

 
 

Helpen zit ons in de genen, voor u komen wij graag in de 
benen. 

 
 
 

 

SERVICEDIENST ’s HEERENLOOGROEP 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 en 15.30 

uur, staan de medewerkers voor u klaar om diverse klusjes voor u te 
doen.  

Voorbeelden van klussen: 
 Het halen en brengen naar het restaurant, kapper en/of winkeltje. 
 Oud papier of plastic afval wegbrengen.  

 Uw post voor u uit uw brievenbus halen en bij u thuis brengen 
 Lichte huishoudelijke klussen zoals: afwas, was opvouwen en/of strijken.  
 Boodschappen  

 
 

WANDELGROEP ‘s HEERENLOOGROEP 
Elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur en vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 15.30 uur heeft u de mogelijkheid om mee te gaan 

wandelen. Per keer kunnen er ongeveer vier mensen mee. U kunt 
plaatsnemen in een rolstoel zodat u kunt genieten van een rondje in de 

omgeving.  
 

Bij al het bovenstaande worden de richtlijnen van het RIVM ten opzichte 
van Corona in acht genomen. 

 
Voor alle bovenstaande diensten kunt u zich aanmelden bij: 

Wilma of Judith 06-10457388  

Aanmelden bij de receptie kan ook.  
 
 



Abonnement dierentuin Amersfoort  
 

De Koperhorst heeft een abonnement van dierenpark Amersfoort. 

U kunt hier gebruik van maken als u dat wilt, samen met een 
begeleider/introducé.  

 
Wat zijn de voorwaarden: 

 

 Als cliënt van de Koperhorst betaalt u € 7,00 per bezoek. 

 Uw begeleider heeft gratis entree. Heeft u meer begeleiders   

bij u dan betalen zij de normale entree prijs.  

 Bij het binnengaan van het park dient u de abonnementspas te 

tonen aan de kassa.  

 Wilt u hiervan gebruik maken, bij de receptie van de Koperhorst ligt 

de abonnementspas klaar. Reserveert u de pas bij de receptie om 

teleurstellingen te voorkomen. 

 Het parkeren is er niet bij inbegrepen. 

 
Reserveer uw bezoek vooraf  

Let op: zorg dat uw bezoek aan het park vooraf reserveert via de website 
van de dierentuin. Dit is voor iedereen verplicht. U reserveert dan uw 

ticket bij het park, om drukte bij de entree te voorkomen. Per reservering 

kunt u voor maximaal zes personen een tijdslot boeken. Komt u met meer 
dan zes personen, reserveer dan hetzelfde tijdslot meerdere keren. Ga 

naar www.dierenparkamersfoort.nl/plan-je-bezoek, klik op 
 ‘ik heb een kortingsbon of -pas’ en reserveer uw bezoek.   

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.dierenparkamersfoort.nl/plan-je-bezoek


Prijzen Koperhorst activiteiten 2021 
 

Let op: Door de Corona-maatregelen zijn de activiteiten tijdelijk niet toegankelijk voor 

gasten en wijkbewoners. 

 
 Cliënten die gebruik maken van de activiteiten betalen geen entree 

(zit bij verzorgingshuistarief/servicekosten inbegrepen). Er gelden 
enkele uitzonderingen, zoals bloemen voor het bloemenschikken, 

dagtochten, cursussen etc. Zie het schema. 
 Tenzij anders vermeld is koffie/thee bij de entreeprijzen inbegrepen.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Activiteit:  Entree cliënten: 

Bingo  € 2,65 per kaart 

Voorstellingen  gratis 

Sjoelen  gratis 

Handwerken  gratis 

Creatieve middag excl. 

variabele materiaalkosten  

 gratis  

 

Variamiddag  gratis  

Kleine bingo  € 1,60 per kaart 

Gymnastiek  gratis 

Dansen vanuit de stoel  gratis  

Oefenochtend koperhorstkoor 

(onder leiding van Marian) 

 gratis 

Bakclub  € 4,00 

Schilderen, incl. materiaalkosten  € 2,75  

Koffieochtend  gratis 

Kerkelijke vieringen  gratis 

Middagcafé  gratis excl. dranken 

Kookgroep  € 6,50 excl. dranken 

Cursussen  variabel 

Uitstapjes  variabel 

Schaken/dammen  gratis 

Koersbal   gratis 

Klaverjassen  gratis 

Biljartclub  gratis 

Wijkinloop op werkdagen  

van 10.00 – 16.00 uur 

 n.v.t. 



PRIJSLIJST MAALTIJDEN 2021 
Let op: Door de Corona-maatregelen is het restaurant gesloten voor bezoekers.  

Het  avondmenu is tijdelijk komen te vervallen.  

 

Driegangen keuzemenu middag bewoners   : €  6,45 
Driegangen keuzemenu middag wijkbewoners   : €  6,45 

Driegangen menu op het appartement     :  €  7,15 
Driegangen keuzemenu gasten     : €  7,65 

Driegangen menu avond      : €  6,45 
Kop Soep         : €  1,75 

Verse maaltijd uit de diepvries     : €  5,90 
 

 
        

VERJAARDAGSMENU  
Let op: Door de Corona-maatregelen kunt u het feestmenu enkel op het appartement  

ontvangen. We adviseren u daarbij maximaal twee gasten uit te nodigen i.v.m. de 1,5 

meter afstand.  

 

Voor flatbewoners incl. 1 drankje     :      € 6,45 
Voor cliënten uit de zorg en cliënten met VPT incl. 1 drankje:   Gratis 

Voor de cliënten uit de Koperhorst geldt dat de 1e gast gratis is. 
Voor overige gasten       :      € 20,25 

 
Sterrendiner flatbewoners incl. 2 drankjes    :      € 15,25  

Sterrendiner wijk/familie/gasten incl. 2 drankjes   :      € 21,00  

Sterrendiner bewoners van de Koperhorst die dagelijks  
een warme maaltijd krijgen geldt, bij afzegging  

reguliere warme maaltijd, u dan een waardebon ontvangt  
en de rest bijbetaald. De bon ophalen bij de receptie! :      € 8,70 

 
 

PRIJSLIJST CAFÉ 2021 
Let op: Door de Corona-maatregelen is het café gesloten voor bezoekers.  

Daarnaast is het café tijdelijk open tot 17.00 uur in plaats van 18.00 uur.  

In de tuin mag er wel een drankje gedronken worden met bezoek. 

 

Frisdranken         : € 0,85 
Tomatensap/Chocolademelk/Vruchtensap     : € 1,15 

Sinaasappelsap vers         : € 1,35 
Advocaat           : € 1,60 

Bier            : € 1,40 
Wijn            : € 1,60 

Gedistilleerd          : € 2,00 
 

 



WILT U (MEER) ZORG ONTVANGEN 
 

Wilt u meer zorg ontvangen dan waar u volgens uw indicatie recht op 

heeft of wilt u zorg ontvangen zonder indicatie, dan bestaat de 
mogelijkheid deze via de Koperhorst in te kopen. U kunt dit met uw 

contactverzorgende of teamverpleegkundige bespreken.  De kosten 
hiervoor bedragen per uur:  

 
* Persoonlijke verzorging    : € 53,50  

* Verpleging      : € 74,25 
* Dagdeel Koperwiek    : € 38,25 

* Bewegingsmelder    : € 23,00 per maand
  

* Huishoudelijke zorg     : € 20,50 
* Rolstoel huur      : €   1,55 per dag  

* Rolstoel, maximaal 1 week   : € 12,50 per week 
* Hals/polsalarm per maand    : €   9,25 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prijzen zijn geldig t/m 1 januari 2022 



                    Overzicht voorzieningen en dienstverlening 
             de Koperhorst 

 

 
Afvalscheiding                  Glas in de glasbak. 

                                          Oud papier in de container. 
                                          PMD in de PMD container  

                                          (zie overzicht wat er in PMD gaat) 
                                          De rest bij het restafval in vuilniszak in  

                                          betreffende container deponeren. 

 

Batterijenbox   Voor het inleveren van uw batterijen 
- begane grond, bij de folderhoek - 

 
 

Cliëntadviseur Mevrouw M. Schalkwijk, telefonisch afspraak 
maken via: 033 – 472 62 14  

Aanwezig:  

Maandag:        8.30  - 14.30 uur 
        Dinsdag :        8.30  - 14.30 uur 

     Woensdag:    13.30  - 19.30 uur 
     Donderdag:     8.30  - 14.30 uur 

 
 

Cliëntenraad   Heeft u vragen of opmerkingen voor de  
  Cliëntenraad dan kunt u een boodschap in 

            het groene brievenbusje in de hal doen. 
 

 
Diëtisten Midden  Laura Hilhorst te bereiken op  

Nederland                          06 - 27 54 46 21               
     Fax: 033 - 533 63 94 www.dietistenmn.nl 

 

 
Fysiotherapie.                             Elke dag is er een fysiotherapeut van                      

                           MTC de Fysioclub in de Koperhorst aanwezig. 
Iris Fischer is op maandag t/m vrijdag 

aanwezig van 8.30 – 12.00 uur en Annelous 
op dinsdag 09.00 – 17.30 uur en donderdag 

van 09.00-13.00 uur. 
Indien behandeling gewenst is (met of 

zonder verwijzing) dan kunt u dat aan de 
receptie of de verzorging doorgeven. Iris of 

Annelous zal dan contact met u opnemen 
voor een afspraak. 

 
 

http://www.dietistenmn.nl/


Huisartsenpraktijken         Huisartsenpraktijk Sagenhoek, 
Paladijnenweg 613,                                                                 

3813 KD, Amersfoort 033 - 472 5000 

Huisartsenpraktijk Orion, Ringweg Koppel 15 
3813 BA Amersfoort 033 - 479 0000 

 

Beide praktijken zijn geopend voor patiënten  
die wonen in de Koperhorst 

 
Huiskamerbibliotheek       Elke maandag van 10.00 – 11.30 uur 

     Abonnement aanvragen via vrijwilligers 

     van de huiskamerbibliotheek 
-In de hal bij de leestafel- 

 
 

Kapsalon Silvester Dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 
(dames- en heren kapper)   17.00 uur. Gaarne een afspraak maken via 

de receptie 
       - kapsalon, parterre – 

 
 

 Keuken    U kunt wanneer u iemand van de   
   keuken wenst te spreken zich wenden tot 

                         de receptie. Er zal dan iemand van de 
                         keuken naar u toe komen of er zal een 

                         afspraak met u worden gemaakt wanneer er 

                         een medewerker van de keuken 
                         beschikbaar is. 

 
 

 MondZorgPlus   Zalmweg 1-B 
 Tandartspraktijk               4941 VX Raamsdonksveer 

                                          Telefoon: 088 – 93 66 300  
                                          E-mail: info@mondzorgplus.nl 

         Aanwezig op afspraak 
 

 
Orthopedische        Hanssen footcare  033 - 456 02 62 

schoentechniek      U kunt bellen om een afspraak te maken.  
   

 

Pedicure          
(Melinda van Logtestein) Aanwezig op maandag 

(Petra de Groot)                 Aanwezig op woensdag 
(Yvonne Boot)   Aanwezig op vrijdag  

                                          Gaarne een afspraak maken via de receptie 
 - pedicure, parterre – 

 

https://www.google.nl/search?safe=off&source=hp&ei=7NSxW5C-AdHQwAKelbDIBA&q=huisarts+orion&oq=huisarts+orion&gs_l=psy-ab.3..0l9.933.2480.0.2679.15.13.0.1.1.0.107.772.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.14.779.0..35i39k1j0i131k1.0.wpePjsdOQPI
https://www.google.nl/search?safe=off&source=hp&ei=7NSxW5C-AdHQwAKelbDIBA&q=huisarts+orion&oq=huisarts+orion&gs_l=psy-ab.3..0l9.933.2480.0.2679.15.13.0.1.1.0.107.772.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.14.779.0..35i39k1j0i131k1.0.wpePjsdOQPI
mailto:info@mondzorgplus.nl


Radio-uitzendingen    “Verzoekprogramma “De Koperwiek” 
(de Golfbreker)       (87.6 mhz). 

 -  Vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur: 

      De Koperwiek 
 -  Maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur: 

       De Koperwiek herhaling  
 

 
Receptie    Dagelijks van 7.30 tot 22.00 uur 

 
 

Rolstoel huren U kunt een rolstoel bij ons huren tot 
maximaal 1 week. Info bij de receptie 

verkrijgbaar. 
 

Restaurant Dagelijks bent u vanaf 12.00 uur van harte 
welkom in het restaurant. U kunt alleen 

contactloos of met pinpas afrekenen. 

 
   

Technische dienst  Kleine reparaties opgeven via receptie 
 

 
Veilig thuis/            Voor hulp en advies kunt u contact  

Ouderenmishandeling       opnemen met het steunpunt Veilig Thuis,  
     bereikbaar via telefoonnummer  

     0800-2000 

 

 
Vertrouwenspersoon Mevrouw Overberg is de vertrouwenspersoon 

in de Koperhorst. Zij is op maandag en 
woensdagochtend tijdens de koffie aanwezig. 

U kunt rechtstreeks in contact komen tijdens 

het koffiedrinken op de afdelingen of 
recreatiezaal. Daarnaast kunt u via de 

receptie een afspraak maken of een 
boodschap in het groene busje in de hal doen 

of via 
koperhorst.vertrouwenspersoon@gmail.com 

 
 

Massage-    Dinsdag aanwezig. 
therapeut Afspraak maken kan via 06-23044199 of, 

(Inge Waardenburg)   via info@reflexplus.nl  
       

 
Vuilnis ophalen   Woensdag vanaf 11.00 uur seniorenflat 

     Vrijdag vanaf 11.00 uur serviceflat 

mailto:koperhorst.vertrouwenspersoon@gmail.com
mailto:info@reflexplus.nl


Wasserij t.b.v.   Alleen vuilnis, geen glas- of papierwerk 
het verzorgingshuis  (zie onder kop “Glasbakken”) 

          Maandag en donderdag wordt op alle 

              afdelingen de vuile was opgehaald en op                              
dinsdag en vrijdag schoon terug gebracht. 

Ook wasgoed kan gemerkt worden. 
Dinsdag meegenomen en op vrijdag weer 

terug. Of vrijdag meegenomen en op de 
dinsdag terug. 

   
    

Winkel     maandag    9.30 – 11.45 en 14.00 – 17.00 u  
(De Kopershoek) dinsdag      9.30 – 11.45 en 14.00 – 17.00 u 

woensdag   9.30 – 11.45 en 14.00 – 17.00 u 
donderdag  9.30 – 11.45 en 14.00 – 17.00 u 

vrijdag       9.30 –  11.45 en 14.00 – 17.00 u 
zaterdag     9.30 – 11.45 en 14.00 – 17.00 u 

zondag       9.30 – 11.45 en 14.00 – 17.00 u 

 
 

 
 

Oproep voor alle lezers van het Bijblijvertje : 
 

Wilt u het Bijblijvertje voortaan digitaal ontvangen, mailt u dan uw naam 
en emailadres naar info@koperhorst.nl t.a.v. redactie Bijblijvertje. 

Als u het Bijblijvertje niet meer per mail wilt ontvangen, dan kunt u dit 
ook naar dit mailadres sturen, dan melden wij u af. 

 
 

Redactie van het Bijblijvertje 

Renske Versteeg en Ingrid Kramer 
U kunt kopij sturen naar info@koperhorst.nl 

of afgeven bij de receptie. Kopij inleverdatum: 26 juni 2021 
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