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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

Dit prachtige Spakenburgse hart mocht Erik voor de verzorging in
ontvangst nemen van de zus en zwager van dhr. Bouw die bij ons in de
Koperhorst heeft gewoond en in april is overleden. Met dit mooie gedicht
erbij is het heel fijn om hierin hun dankbaarheid te zien.
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Van de bestuurder
Corona lijkt ver weg. We kunnen elkaar weer zonder beperkingen
ontmoeten. Voor mij loopt het einde van mei onverwacht anders nu ik toch
nog corona heb gekregen. Gelukkig ben ik sinds de positieve testuitslag niet
in de Koperhorst geweest. Vanuit huis schrijf ik dit stukje voor de Bijblijver.
Mei was een bijzondere maand. We hebben op 4 mei een mooie bijeenkomst
met elkaar gehad in het achterste deel van het restaurant. Er zijn
persoonlijke verhalen verteld door bewoners en gedichten voorgedragen.
De invloed van de oorlog op verschillende generaties die belicht is. De
volgende dag hebben we stilgestaan bij de bevrijdingsdag. Op 12 mei, de
dag van de zorg, hebben we een feestelijke avond georganiseerd voor alle
medewerkers van de Koperhorst. Iedereen was er zo aan toe om elkaar te
ontmoeten. De sfeer zat er goed in.
Juist nu alles weer kan, vind ik het heel vervelend dat we het geplande
Sterrendiner waar iedereen zo naar uitzag, hebben moeten afzeggen. We
zijn bezig om weer op goede sterkte te komen met ons keukenteam. Zodra
het weer kan, organiseren we uiteraard weer graag een Sterrendiner.
We waaien naar de maand juni. Een maand waarin wellicht uw kleinkind of
achterkleinkind examen moet doen, de jaarlijkse wandel(rolstoel)
driedaagse plaatsvindt en u zich aan kunt melden voor de vaarvakantie in
oktober. En niet te vergeten: de zomer gaat beginnen.
Ik wens u allen een mooie zomer toe.
Evelien van Dijk
Bestuurder
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Inschrijving vaarvakantie 17 tot en met 21 oktober 2022
Inleveren bij de receptie vóór 1 september 2022.
Kosten vaarvakantie voor bewoners van groepswonen en WMiZ
zijn € 495,-.
Dhr./Mw.:………………………………
Kamer/appartement nummer:……………………………………
Documentnummer:…………………………………..
O ik ga akkoord met een automatische incasso
Handtekening:……………………………………………….

Inschrijving vaarvakantie 17 tot en met 21 oktober 2022
Inleveren bij de receptie vóór 1 september 2022.
Kosten voor de bewoners van de zorg service appartementen zijn
€ 525,- (met uitzondering van bewoners met een Volledig Pakket
Thuis (VPT), voor hen zijn de kosten € 495,-)
Dhr./Mw.:………………………………
Kamer/appartement nummer:……………………………………
Documentnummer:…………………………………..
O ik ga akkoord met een automatische incasso
Handtekening:……………………………………………….
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Inschrijving vaarvakantie 17 tot en met 21 oktober 2022
Inleveren bij de receptie vóór 1 september 2022.
Kosten vaarvakantie voor gasten en wijkbewoners zijn € 580,Dit is inclusief een reisverzekering.
Dhr./Mw.:……………………………………….
Voorletter:……………………………………………
Geboorteplaats:……………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………….
Postcode:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………………………………………………
Rekeningnummer:………………………………………………………………..
Documentnummer:………………………………………………………………
O Ik betaal op de dag van vertrek of de dag voor vertrek, met mijn pinpas
of mijn Koperhorstpas.
Handtekening:……………………………………………………………………..
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Voorlichtingsbijeenkomst van de brandweer
Afgelopen 18 mei was de brandweer aanwezig in de Koperhorst. De
brandweer heeft een voorlichting aan de bewoners gegeven over
brandveiligheid in en rondom het gebouw. En natuurlijk in het eigen
appartement. Diverse informatie flyers werden uitgereikt en er was ruimte
om vragen te stellen. De opkomst was groot en de bewoners zijn als het
goed is weer wat meer op de hoogte wat betreft brandveiligheid in de
Koperhorst. Ook was het weer fijn om even een opfrissingbijeenkomst te
krijgen. Ieder geval bedanken wij de brandweer voor zijn komst.

BIODANZA
In 2 proeflessen Biodanza bewegen we op allerlei soorten muziek.
Het gaat vooral om ervan te genieten en samen plezier te ervaren.
Alle oefeningen kan iedereen meedoen en kan ook op de stoel worden
gedaan. Biodanza beweegt je!
Na de les is er thee.
Datum en tijd
Dinsdag 31 mei en dinsdag 14 juni in de Koperwiek activiteitenruimte
om 15:00 uur
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De verliefde asperge
Ik lag met jou in hetzelfde bed
We sliepen wel rechtop
Jij stak er net wat bovenuit
Vandaar jou blauwe kop
Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best weten
Ik vond jou echt een reuze wijf
Gewoon om op te vreten
Laatst droomde ik de hele nacht
Aan een stuk door van jou
Jij werd mijn bruid mooi wit
Omdat ik van sleepasperges hou
Plots werd mijn droom bruut verstoord
Ik bloedde aan mijn kuiten
Wij werden allebei vermoord
Door zo’n hovenier van buiten
Wij werden in een kist gelegd
En spoedig daarna gewassen
Mijn rug was krom de jouwe recht
Jij was dus eerste klasse
Wat wreed toch van zo’n hovenier
Ons zo uiteen te rukken
Ik heb jou daarna nooit meer gezien
Want ik lag bij de stukken
Weet je wat ik het gekke vind
Het is eigenlijk heel stom
Terwijl ons leven in de grond begint
Is dat bij de mens net andersom
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Dagje uit naar Giethoorn.
Eindelijk was het op woensdag 11 mei jl. dan zover. Na een “corona-pauze”
van ruim 2 jaar ben ik weer met een aantal bewoners een dagje uit geweest.
Deze keer ging de reis naar het mooie dorpje Giethoorn in Overijssel.
En geloof me, als ik zeg dat het best weer even vreemd was. Vooraf moest
er van alles geregeld worden, zoals het reserveren van een door Pon Dealer
Amersfoort gesponsord busje. Daarnaast moesten er afspraken gemaakt
worden voor een rondje koffie met een stukje appelgebak en een rondvaart
door Giethoorn. Ook zou het wel fijn zijn als we daarna ergens lekker
konden gaan lunchen en natuurlijk wilde ik ook het kostenplaatje goed in
de gaten houden. Ja … er komt nog best het een en ander bij kijken.
Mariska nam contact op met Pon en na een mailtje en een telefoontje was
het busje geregeld. Ikzelf heb bij een voor mij vertrouwd adres de koffie
met appelgebak en de rondvaart gereserveerd. Na een paar keer heen en
weer mailen met een restaurantje dat wat verderop in Giethoorn zit, was
de lunch ook geregeld.
Om precies 9:30 uur vertrokken we. Tot Zwolle namen we de snelweg A28
en daarna reden we binnendoor naar Giethoorn. Daar aangekomen hebben
we heerlijk op het terras in de zon en uit de wind koffie gedronken.

Tegen twaalf uur konden we aan boord van de rondvaartboot. Zij die met
een rollator liepen, konden rechtstreeks van de wal via de loopplank de boot
inlopen en gingen met rollator en al via een lift naar beneden. Toen we net
vertrokken waren vertelde de gids dat de man die vandaag aan het roer
stond, nog niet zo ervaren was
10

Dat had voor ons wel een voordeel, want in plaats van een uur varen, wat
ik geboekt had, hebben we er bijna anderhalf uur over gedaan. Met het
mooie zonnige weer was dat dus een leuke meevaller.

Toen we weer aan wal
waren, hadden we best trek
gekregen, dus … met z’n
allen de bus weer in om een
paar
honderd
meter
verderop
weer
uit
te
stappen. We stonden daar
amper voor de deur en daar
kwam Dirk Jan al aanlopen
om ons te verwelkomen. Na
een heerlijke lunch en een
tweede rondje drinken van
het huis, werd het langzaam tijd om aan de terugreis te beginnen. Om
ongeveer halfvijf reden we het parkeerterrein van de Koperhorst op en
konden we terugkijken op een zeer geslaagd dagje Giethoorn.
Gerrit
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UITNODIGING

ZONDAG 12 JUNI 2022 OM 15.00 UUR IN DE BERGKERK
Lizzy Ossevoort is een 25-jarig zangeres, pianist en componist. Lizzy is
afgestudeerd aan het conservatorium in Arnhem en heeft de Master Jazz
afgerond op de Manhattan School of Music in New York.
Al jaren is ze actief als performer, zoals bij the Voice of Holland en het
Nederlands Jazz Vocalisten Concours. Lizzy heeft o.a. gewerkt met Fay
Claassen, Ruben Hein, Buster Williams en Damien Sneed.
Op het label van de laatste heeft ze
haar debuutsingle uitgebracht in de
Verenigde Staten: ‘What Christmas
Really Means’.
Inmiddels heeft ze in Nederland twee
singles uitbracht: ‘Little Things in Life’
en ‘What Does Freedom Mean To You?’.
Binnenkort kom haar eerste album uit.
Lizzy zal op 12 juni een concert geven
met muzikale invloeden vanuit de jazz
en soul.

Lionsclub Amersfoort organiseert voor
ouderen in de Amersfoortse
verpleeg – en verzorgingshuizen ook dit
jaar weer een concert en wel op zondagmiddag 12 juni van 15.00 tot
ongeveer 16.15 uur in de Bergkerk in Amersfoort. Wij zorgen voor vervoer
heen en terug.
We halen u op vanaf 14.00 uur. Een rolstoel of rollator is geen probleem.
U BENT VAN HARTE WELKOM!

GEEF U OP VÓÓR 9 JUNI BIJ MARISKA HOOSBEEK (AFDELING
WELZIJN)
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Zing en luister weer met ons mee!

Beste bewoners,
Even een terugblik naar zondag 24 april 2022. Het eerste zanguurtje na
de lockdowns. Een volle recreatieruimte! Ongeveer 70 bewoners en
belangstellenden uit de buurt! Wat waren wij, het werkgroepje, blij met
zo'n grote opkomst.
Op zondag 26 juni 2022, om 19.45 uur, hopen wij weer een zanguurtje
te houden. De overdenking wordt die avond verzorgd door dominee Dick
Welfing, predikant in de Westerkerk.
Het programma voor die avond moeten wij nog samenstellen, maar zal er
ongeveer zo uitzien:
-

We zingen samen een aantal christelijke liederen;

-

We luisteren naar een korte overdenking;

-

Er is tweemaal een muzikaal intermezzo;

-

Na afloop is er gelegenheid om samen nog een kopje koffie of thee te
drinken.

Zoals voorgaande keren wordt het zanguurtje gehouden in de
recreatieruimte.
Uiteraard hopen wij u weer te ontmoeten op zondag 26 juni. Ook als u nog
niet eerder bent geweest, of u hebt weinig of niets met de kerk, kom toch
om samen, met ons en buurtbewoners, de zondag af te sluiten!
Vriendelijke groet,
Cor Spiering
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Ouderen niets meer waard?
Hoezo?
We hebben zilver in onze haren,
en goud in onze tanden.
Gas in onze darmen,
en stenen in onze nieren.
Lood in onze schoenen
en kalk in onze nagels.
Staal in onze heupen,
en plastic in onze knieën.
Vol met dure medicijnen
lijken wij wel goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
zal t jaar 3000 wel halen.
Daarom gaan we fier door het
leven en nemen,
kritiek op als een spons,
want door bovengenoemde
rijkdom
drijft de economie
OP ONS!
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Wanneer
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni
Tijd
14:00 verzamelen bij de receptie
Geniet iedere dag van een mooie route door Amersfoort.
Variërend van 3 km tot 5 km.
U kunt zich aanmelden bij de activiteiten voor één dag
of meerdere dagen.
Rolstoel nodig? Geef het even aan!
Donderdag 30 juni is er voor de lopers een rondje Koperhorst om
10:30 uur.
 We zijn hard op zoek naar vrijwilligers (duwers) Mocht u
kunnen horen wij het graag! Groetjes afdeling welzijn
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Na jarenlang gebuik van wegwerpbekertjes voor de koffie en thee komt
hier nu een einde aan.
M.i.v. vandaag zullen deze dan ook niet (op de laatste voorraad na) meer
te vinden zijn in de Koperhorst.
Daarom staan er bij de koffieautomaten grote glazen bekers (met oor).
Deze kunnen jullie gebruiken en na het gebruik weer terugbrengen naar
de afruimbalie in het restaurant.
Vervolgens gaan ze door de afwasmachine in de keuken om daarna weer
schoon en fris naast de automaten neergezet te worden.
Uiteraard kun je ook een eigen mok meenemen.
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Uitslag woordzoeker mei
Afgelopen maand kon u weer meedoen met de woordzoeker uit de
Bijblijver.
Het thema van editie mei was: Moederdag.
Uit alle goede inzendingen hebben we een winnaar getrokken en dat is dit
keer geworden:
….......................................................
Mw. Visser – Kolthof
Gefeliciteerd met uw prijs!

Iedereen veel succes met de nieuwe woordzoeker met thema:
Brandweer
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Naam:
Appartement nummer:

Inleveren uiterlijk 20 juni bij de receptie.

Uit de goede inzendingen trekken we een
winnaar. De winnaar krijgt vanzelf bericht
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WOENSDAG 15 JUNI
14:30 UUR
RESTAURANT
Componist Brad Allen (Rock Hudson) en interieur-ontwerpster Jan Morrow
(Doris Day) delen dezelfde telefoonlijn. Ze horen elkaars gesprekken en
krijgen al gauw een hekel aan elkaar zonder elkaar ooit te hebben gezien.
Het blijkt dat het vriendje van Jan ook de beste vriend is van Brad. Wanneer
Brad haar ontmoet is hij op slag verliefd. Hij wil haar echter niet laten weten
dat hij de man is met wie ze de telefoonlijn deelt en doet zich als iemand
anders voor, maar Jan heeft toch het idee dat ze deze praatjes al eens
eerder heeft gehoord...
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Helaas moeten wij u melden dat zowel het Sterrendiner van
01 juni als van 29 juni niet door kunnen gaan.
Wij hadden er heel veel zin in, maar in verband met de
personele onderbezetting kunnen wij u niet het Sterrendiner
aanbieden als dat u van ons gewend bent.
Wanneer het eerstvolgende Sterrendiner weer zal
plaatsvinden is op dit moment niet bekend.
Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen d.m.v.
aankondiging in onze maandelijkse Bijblijver en d.m.v. flyers.
Onze excuses voor deze teleurstelling.
Team keuken en restaurant.
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Eindconcert Sifra 2 mei
Sifra (eindejaar student conservatorium) heeft hier een haar eindproject
uitgevoerd. Dit betrof 4 muzikale sessies met de bewoners en een
eindconcert voor familie en medewerkers. Het eindconcert was druk
bezocht. En op een laagdrempelige manier heeft Sifra de bewoners
meegenomen op een muzikale reis. Een geweldig project met mooie
verbindingen tussen bewoners.

Egerlander Kapel 7 mei
Het Egerlander Kapel heeft een concert gegeven voor de bewoners van de
Koperhorst. Gedreven muzikanten in gezellige kleding.
Het was een zeer geslaagde middag.
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Keilijntje Amersfoort 16 mei
Op 16 mei zijn we met ruim 30 bewoners opgehaald door het Keijlijn
Toeristen-trein Amersfoort. Wat een mooie middag was dat! Na een korte
regenbui zijn we vertrokken richting de oude binnenstad. Een gids
vertelde enthousiast over de geschiedenis van Amersfoort. Wij genoten
van alles om ons heen, maar ook van al het lekkers dat ons onderweg
werd aangeboden. Bonbons van Yes op de Krommestraat en hapjes van
De Beren Amersfoort op het Eemplein. Wat een gastvrijheid van de vier
vrijwilligers die dit belangeloos voor onze bewoners hebben geregeld.
Iedere bewoner kreeg ook nog een mooie ansichtkaart en doosje met
vergeet me nietjes Super leuk en bedankt voor deze gezellig middag!

Rollator Rolstoel wasstraat 18 mei
Op deze middag konden bewoners hun rollator of rolstoel komen
opfrissen. Sommige waren wel aan een grote beurt toe. Een heerlijke
verfrissing op deze warme lente dag!
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Vooruitblik activiteiten juni
In de maand juni hebben we weer leuke activiteiten op de planning staan.
We hebben een optreden gepland staan op maandag 20 juni van Singing &
Joy. Een gezellige muzikale middag met veel herkenbaarheid.
Deze maand kunt u ook meedoen met een djembé workshop of een lesje
Biodanza (vrij bewegen in en rondom de stoel met elkaar). Achterin het
Bijblijvertje ziet u de data, tijden en locaties.
Ook zal er weer Fit in de tuin worden gegeven, vooral op de
maandagochtend. Exacte data vindt u achterin het Bijblijvertje.
En natuurlijk last but not least: de wandeldriedaagse. We gaan weer met
bewoners en vrijwilligers drie dagen lang mooie wandelingen maken door
Amersfoort. Variërend van 3 tot 5 km. U kunt zich inschrijven bij de
activiteiten voor één of meerdere dagen.
Heeft u vragen? Kom gerust even langs bij het kantoor op de Koperwiek.
(Waar nu de afdeling welzijn zich bevind)
Dit jaar is er op de laatste dag ook een rondje Koperhorst voor de
liefhebbers en de wandelaars onder ons. De andere dagen wordt u als
bewoner geduwd door een vrijwilliger.
De data van de wandeldriedaagse is dit jaar: 28,29 en 30 juni.
Een fijne, gezellige en zomerse maand gewenst!
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Woensdag 1 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Bloemenman in de hal
Sjoelen in het restaurant
14:00 uur: Handwerken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café

Donderdag 2 juni
10:00 uur: Verkoopochtend in de hal: van der Klooster mode
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
13:30 uur: Klaverjasgroep in de AB ruimte bij de Koperwiek
14:30 uur: Creatieve middag in het restaurant: bloemenkaart
Café
19:00 uur: Koffie drinken in de hal
Vrijdag 3 juni
10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
15:30 uur: Tapasbar
Zaterdag 4 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
16:30 uur: Oecumenische Pinksterviering met diaken Frank Sieraal
en ds. Rein van der Zwan in het restaurant
met aansluitend koffie drinken

Zondag 5 juni, 1e Pinksterdag
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
Maandag 6 juni, 2e Pinksterdag
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
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Dinsdag 7 juni
10:00 uur: Koperhorstkoor o.l.v. Marjan de Jong in het restaurant
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
10:30 uur: Bewegen op muziek voor groepswonen in de Koperwiek
14:30 uur: Varia in de ontmoetingsruimte: spelletjes en nagels lakken
Café
19:00 uur: Koffie drinken in de hal

Woensdag 8 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Bloemenman in de hal
Sjoelen in het restaurant
14:00 uur: Handwerken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
19:00 uur: Bingo in het restaurant

Donderdag 9 juni
10:00 uur: Verkoopochtend in de hal: Diepeveen ondermode
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
10:15 uur: Fit in het restaurant
13:30 uur: Klaverjasgroep in de AB ruimte bij de Koperwiek
14:30 uur: Café
Creatieve middag in de ontmoetingsruimte:
tegeltjeswijsheid
19:00 uur: Koffie drinken in de hal
Vrijdag 10 juni
10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
15:30 uur: Tapasbar
Zaterdag 11 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
16:30 uur: Protestantse viering met ds. D. Welfing in het
restaurant met aansluitend koffie drinken
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Zondag 12 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café

Maandag 13 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Koersbal in het restaurant voor groepswonen
14:00 uur:Repaircafé in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Stoelyoga in de Koperwiek
Café

Dinsdag 14 juni
10:00 uur: Koperhorstkoor o.l.v. Marjan de Jong in het restaurant
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 en spelletjes
Café
15:00 uur:Biodanza proefles in de Koperwiek
19:00 uur: Koffie drinken in de hal

Woensdag 15 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Bloemenman in de hal
Sjoelen in het restaurant
10:30 uur:Djembe workshop in de Koperwiek
14:00 uur: Handwerken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur:Filmmiddag in het restaurant
Café
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Donderdag 16 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
10:15 uur: Fit in het restaurant
13:30 uur: Klaverjasgroep in de AB ruimte bij de Koperwiek
14:30 uur: Creatieve middag in de ontmoetingsruimte:
bloemschikken
Wij vragen € 5,75 bijdrage voor de materiaalkosten.
U moet zelf een bakje meenemen. Geen eigen bakje?
Voor € 0,50 hebben we een bakje of potje voor u.
Voor cliënten is deze activiteit op de materiaalkosten na gratis
Café
19:00 uur: Koffie drinken in de hal

Vrijdag 17 juni
10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
15:30 uur: Tapasbar

Zaterdag 18 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 19 juni, vaderdag
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café

Maandag 20 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Koersbal in het restaurant voor groepswonen
10:30 uur:Fit in de tuin
14:30 uur: Optreden in de ontmoetingsruimte: Singing & Joy
Café
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Dinsdag 21 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Koperhorstkoor o.l.v. Marjan de Jong in het restaurant
10:30 uur: Bewegen op muziek voor groepswonen in de Koperwiek
14:30 uur: Varia in de ontmoetingsruimte: kleine bingo
Stoelyoga in de Koperwiek
(éénmalig andere dag)
Café
19:00 uur: Koffie drinken in de hal

Woensdag 22 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Bloemenman in de hal
Sjoelen in het restaurant
14:00 uur: Handwerken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur:Improvisatie theater / lachyoga in de Koperwiek
Café
Donderdag 23 juni
10:00
10:15
13:30
14:30

uur:
uur:
uur:
uur:

Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Fit in het restaurant
Klaverjasgroep in de AB ruimte bij de Koperwiek
Creatieve middag in de ontmoetingsruimte: merci verrassing
Café
19:00 uur: Koffie drinken in de hal
Vrijdag 24 juni
10:00 uur: Koersbal voor flatbewoners in het restaurant
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
15:30 uur: Tapasbar
Zaterdag 25 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
16:30 uur: Protestantse viering met dhr. E. Messelink in het
restaurant met aansluitend koffie drinken
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Zondag 26 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café
19:30 uur:Samenzangavond in het restaurant

Maandag 27 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Koersbal in het restaurant voor groepswonen
10:30 uur:Fit in de tuin
14:30 uur: Stoelyoga in de Koperwiek
Café

Dinsdag 28 juni
10:00 uur: Verkoopochtend in de hal: Harry Kerkhofs mode /
uitverkoop
Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Koperhorstkoor o.l.v. Marjan de Jong in het restaurant
10:30 uur: Bewegen op muziek voor groepswonen in de Koperwiek
14:00 uur:Start wandeldriedaagse
14:30 uur: Café
19:00 uur: Koffie drinken in de hal
Woensdag 29 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
Bloemenman in de hal
Sjoelen in het restaurant
14:00 uur: Dag 2 van de wandeldriedaagse
Handwerken in de ontmoetingsruimte
14:30 uur: Café

Donderdag 30 juni
10:00 uur: Koffie drinken in de ontmoetingsruimte
10:15 uur: Fit in het restaurant
13:30 uur: Klaverjasgroep in de AB ruimte bij de Koperwiek
14:00 uur:Dag 3 van de wandeldriedaagse
14:30 uur: Café
19:00 uur: Koffie drinken in de hal
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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 € 6,70.
◊ Uw eerste gast mag gratis van dit feestmenu genieten.
Vanaf uw tweede gast brengen wij een bedrag van € 21,00 (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 dit1 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 2022
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Helpen zit ons in de genen, voor u komen wij graag in de
benen.

SERVICEDIENST ’s HEERENLOOGROEP
Op maandag, dinsdag, donderdag tussen 9.00 en 15.30 uur en
vrijdagmorgen tussen 09.00 - 12.00 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 11.00 uur en
donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 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.
Mochten er meer mensen zich opgeven bij de receptie dan vier, dan gaan
we om toerbeurt dit regelen, zodat iedereen een wandeling kan maken.
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:
Lisa 06-10457388
Aanmelden bij de receptie kan ook.
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BOODSCHAPPENCLUB





Wilt u (in de rolstoel) mee naar winkelcentrum Schothorst?
Wilt u weer eens heerlijk zelf uw boodschappen uitzoeken?
Wilt u hierbij begeleid worden door het serviceteam van
’s Heeren Loo?
Kunt u tussen 14.00-15.30 uur op maandagmiddag?
Dan bent u van harte welkom om mee te gaan.

Als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij Lisa van het
`s HeerenLoo-team. Telefoonnummer: 06-10457388.
Per keer kunnen er maximaal 4 mensen mee.
Als er meer mensen mee willen dan gaan we een schema maken. U hoort
van ons ruim op tijd wanneer u meekunt.

32

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 en een pas voor parkeren. Reserveert u de
pas bij de receptie om teleurstellingen te voorkomen.
Het parkeren is bij een dierentuinbezoek in begrepen, je kan met
maximaal 5 auto’s per dierentuinbezoek parkeren.
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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
Voorstellingen
Sjoelen
Handwerken
Creatieve middag excl.
variabele materiaalkosten
Variamiddag
Kleine bingo
Fit in het restaurant/tuin
Stoelyoga
Oefenochtend koperhorstkoor
(onder leiding van Marian)
Bakclub
Schilderen, incl. materiaalkosten
Koffieochtend
Kerkelijke vieringen
Middagcafé

€ 5,35
€ 5,35
gratis
gratis
variabel

€ 2,75 per kaart
gratis
gratis
gratis
gratis

gratis
€2,25
€2,85
€2,85
€2,85

gratis
€ 1,70 per kaart
gratis
gratis
gratis

€4,15
€3,50
gratis
gratis
gratis excl. dranken

Kookgroep

€6,75 excl. dranken

Cursussen
Uitstapjes
Schaken/dammen
Koersbal
Klaverjassen
Biljartclub
Wijkinloop op werkdagen
van 10.00 – 16.00 uur

variabel
variabel
gratis
gratis
gratis
gratis
€ 11,00 voor warme
maaltijd, twee
activiteiten, koffie en
thee. € 8,25 bij
gedeelte

€ 4,15
€ 2,85
gratis
gratis
gratis excl.
dranken
€ 6,75 excl.
dranken
variabel
variabel
gratis
gratis
gratis
gratis
n.v.t.
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PRIJSLIJST MAALTIJDEN 2022
Driegangen keuzemenu middag
Driegangen menu op het appartement
Driegangen menu avond
Kop soep
Verse maaltijd uit de diepvries
Verse maaltijd uit de diepvries incl. bezorgen

:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€

6,70
7,40
6,70
1,85
6,15
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
Voor
Voor
Voor

flatbewoners incl. 1 drankje
:
€ 6,70
cliënten uit de zorg en cliënten met VPT incl. 1 drankje:
Gratis
de cliënten uit de Koperhorst geldt dat de 1e gast gratis is.
overige gasten
:
€ 21,00

Sterrendiner flatbewoners incl. 2 drankjes
:
Sterrendiner wijk/familie/gasten incl. 2 drankjes
:
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!
:

€ 15,80
€ 21,75

€ 9,00

PRIJSLIJST CAFÉ 2022
Frisdranken
Tomatensap/Chocolademelk/Vruchtensap
Sinaasappelsap vers
Advocaat
Bier
Wijn
Gedistilleerd

:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€

1,00
1,25
1,55
2,00
1,60
2,00
3,00
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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
Verpleging
Dagdeel Koperwiek
Bewegingsmelder

:
:
:
:

€
€
€
€

55,00
76,50
39,50
24,00

per
per
per
per

uur
uur
dagdeel
maand

*
*
*
*

Huishoudelijke zorg
Rolstoel huur
Rolstoel, maximaal 1 week
Hals/polsalarm per maand

:
:
:
:

€
€
€
€

28,25 per uur
2,00 per dag
13,00 per week
9,75 per maand

Prijzen zijn geldig t/m 1 januari 2023
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Overzicht voorzieningen en dienstverlening

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.

Coupeuse LAVINIA

Voor al uw kleding vermaak- en herstelwerkzaamheden. Haal- en brengservice.
Laat een berichtje achter voor een afspraak
en u wordt terug gebeld. 06-87897082 of
via Lavinia.atelier@gmail.com

Diëtisten Midden
Nederland

Laura Hilhorst te bereiken op
06 - 27 54 46 21
www.dietistenmn.nl
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Fysiotherapie.

Elke dag is er een fysiotherapeut van
MTC de Fysioclub in de Koperhorst aanwezig.
Lisa is op maandag van 09.00-12.00 uur
woensdag van 12.00-17.00 uur en
donderdag van 09.00-17.00 uur aanwezig.
Annelous is op dinsdag, woensdag en
donderdag van 09.00-12.00 uur aanwezig.
Coen is op woensdag van 14.00-16.30 uur
aanwezig.
Indien behandeling gewenst is (met of
zonder verwijzing) dan kunt u dat aan de
receptie of de verzorging doorgeven. Lisa,
Annelous of Coen zal dan contact met u
opnemen voor een afspraak.

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, woensdag en vrijdag
van 10.00 – 11.30 uur
Abonnement aanvragen via vrijwilligers
van de huiskamerbibliotheek
-In de hal bij de leestafel-

Kapsalon Silvester
(dames- en heren kapper)

Dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot
17.00 uur. Gaarne een afspraak maken via
de receptie
- kapsalon, parterre – pinnen of contant –

Kerkdiensten

1e Zaterdag van de maand een
katholieke viering, om 16.30 uur.
2e Zaterdag van de maand een
protestantse kerkdienst om 16.30 uur.
3e Zaterdag van de maand een
katholieke viering om 16.30 uur.
4e Zaterdag van de maand een
protestantse kerkdienst om 16.30 uur.
- in het restaurant38

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
Tandartspraktijk

Zalmweg 1-B
4941 VX Raamsdonksveer
Telefoon: 088 – 93 66 300
E-mail: info@mondzorgplus.nl
Aanwezig op afspraak

Orthopedische
schoentechniek

Hanssen footcare 033 - 456 02 62
U kunt bellen om een afspraak te maken.

Pedicure
(Melinda van Logtestein)
(Petra de Groot)
(Yvonne Boot)

Aanwezig op maandag
Aanwezig op woensdag
Aanwezig op vrijdag
Gaarne een afspraak maken via de receptie
- pedicure, parterre – pinnen of contant -

Radio-uitzendingen
(de Golfbreker)

“Verzoekprogramma “De Koperwiek”
(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
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Rolstoel huren

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

Repair café

Elke 1e maandag van de maand.
Van 14.00 – 16.00 uur in de
Ontmoetingsruimte

Restaurant

Dagelijks bent u vanaf 12:00 uur van harte
welkom in het restaurant. Afrekenen kan
alleen met pinpas / contactloos. Er is ook een
avondmaaltijd mogelijk van 16:30-17:30
uur. Opgeven voor deze dagelijkse maaltijd
is (nog) niet nodig.

Technische dienst

Reparaties opgeven via receptie

Veilig thuis/
Ouderenmishandeling

Voor hulp en advies kunt u contact
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
therapeut
(Inge Waardenburg)

Dinsdag aanwezig.
Afspraak maken kan via 06-23044199 of,
via info@reflexplus.nl
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Vuilnis ophalen

Woensdag vanaf 11.00 uur seniorenflat
Vrijdag vanaf 11.00 uur serviceflat
Alleen vuilnis, geen glas- of papierwerk
(zie onder kop “Glasbakken”)

Wasserij t.b.v.
het verzorgingshuis

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
(De Kopershoek)

Maandag t/m zondag geopend van:
9.30 uur tot 11:45 uur en van 14:00-16:30
- parterre –

Wijkmobiel

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 17.00
uur rijdt in de wijken Schothorst / Zielhorst,
De Hoef en naar de rand van het centrum de
wijkmobiel. Een kleine elektrische auto die u
van deur tot deur brengt. Een ritje kost
€ 2,00 per keer met pin. Ook kunt u een
strippenkaart kopen voor € 7,50 voor 5
ritten. Te verkrijgen in de wijkmobiel of
winkeltje van de Koperhorst. U kunt een
minimaal een dag van tevoren reserveren bij
de receptie van de Koperhorst, of op
telefoonnummer: 06-40831647.

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 Hartsuiker
U kunt kopij sturen naar info@koperhorst.nl
of afgeven bij de receptie. Kopij inleverdatum: 26 juni 2022
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