
Prijzen Koperhorst activiteiten 2022 
 

 

 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 wijkbewoners Entree cliënten: 

Bingo € 5,35 € 2,75 per kaart 

Voorstellingen € 5,35 gratis 

Sjoelen gratis  gratis 

Handwerken gratis gratis 

Creatieve middag excl. 
variabele materiaalkosten  

variabel gratis  
 

Variamiddag gratis  gratis  

Kleine bingo €2,25 € 1,70 per kaart 

Fit in het restaurant/tuin  €2,85 gratis  

Stoelyoga €2,85 gratis 

Oefenochtend koperhorstkoor 
(onder leiding van Marian) 

€2,85 gratis 

Bakclub €4,15 € 4,15 

Schilderen, incl. materiaalkosten €3,50 € 2,85  

Koffieochtend gratis gratis 

Kerkelijke vieringen gratis gratis 

Middagcafé gratis excl. dranken  gratis excl. 
dranken 

Kookgroep €6,75 excl. dranken € 6,75 excl. 

dranken 

Cursussen variabel  variabel 

Uitstapjes variabel  variabel 

Schaken/dammen gratis  gratis 

Koersbal  gratis gratis 

Klaverjassen gratis gratis 

Biljartclub gratis gratis 

Wijkinloop op werkdagen  

van 10.00 – 16.00 uur 

€ 11,00 voor warme 

maaltijd, twee 

activiteiten, koffie en 
thee. € 8,25 bij 

gedeelte 

n.v.t. 



PRIJSLIJST MAALTIJDEN 2022 

 

Driegangen keuzemenu middag bewoners    : €  6,70 

Driegangen keuzemenu middag wijkbewoners    : €  6,70 
Driegangen menu op het appartement      :  €  7,40 

Driegangen menu avond       : €  6,70 
Kop Soep          : €  1,85 

Verse maaltijd uit de diepvries      : €  6,15 
Verse maaltijd uit de diepvries incl. bezorgen    :       €  6,50 

 
        

VERJAARDAGSMENU  
Let op: Het feestmenu kunt u op afspraak in het restaurant of op uw appartement 

ontvangen. Aanvragen van het feestmenu graag 2 weken van te voren bij de medewerkers 

van het restaurant. 

 

Voor flatbewoners incl. 1 drankje      :      € 6,70 
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        :      € 21,00 

 
Sterrendiner flatbewoners incl. 2 drankjes     :      € 15,80  

Sterrendiner wijk/familie/gasten incl. 2 drankjes    :      € 21,75  
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!  :      € 9,00 

 
 

PRIJSLIJST CAFÉ 2022 
 

Frisdranken           : € 1,00 
Tomatensap/Chocolademelk/Vruchtensap      : € 1,25 

Sinaasappelsap vers          : € 1,55 
Advocaat            : € 2,00 

Bier             : € 1,60 
Wijn             : € 2,00 

Gedistilleerd           : € 3,00 
 

 



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 binnen de 
Koperhorst:  

 
* Persoonlijke verzorging    : € 55,00 per uur 

* Verpleging      : € 76,50 per uur 
* Dagdeel Koperwiek    : € 39,50 per dagdeel 

* Bewegingsmelder    : € 24,00 per maand  
* Huishoudelijke zorg     : € 28,25 per uur 

* Rolstoel huur      : € 2,00 per dag  
* Rolstoel, maximaal 1 week   : € 13,00 per week 

* Hals/polsalarm per maand    : € 9,75 per maand 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prijzen zijn geldig t/m 1 januari 2023 


