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Jaarverslag 2017 

 
Stichting  Wicherumloo 
 
Naamswijziging 
In 2017 zijn de statuten gewijzigd. Daarbij is de nieuwe naam Stichting Wicherumloo vastgesteld en is de 
mogelijkheid ontstaan tot een bredere samenstelling van het bestuur. Verder is de verbinding met het dorp 
versterkt door ook ruimte te bieden dat activiteiten voor dorpsgenoten worden georganiseerd vanuit deze 
stichting. Zij zijn immers toekomstige bewoners van Wicherumloo. De grondslag van de stichting is 
onveranderd en de invulling van de protestants-christelijke identiteit van Wicherumloo wordt gevoed door de 
invulling en vormgeving daarvan door de Hervormde gemeente van Wekerom. 
 
Opzet vrijwilligerswerk 
In 2017 heeft deze stichting verder handen en voeten gegeven aan het vrijwilligerswerk in en om Wicherumloo. 
De professionele zorgverlener Bethanie uit Ede krijgt met vrijwilligers ondersteuning in haar professionele 
werkzaamheden. Daarnaast worden alle algemene activiteiten voor bewoners door vrijwilligers gecoördineerd 
en uitgevoerd. Er zijn een elf  vrijwilligersgroepen samengesteld, waarin vrijwilligers vanuit hun interesse en 
competenties invulling geven aan het dankbare werk van activiteitenbegeleiding of ander vrijwilligerswerk. 
Deze vrijwilligersgroepen bestaan uit de Vrienden van Wicherumloo,  algemene activiteiten, koken voor 
bewoners, begeleiden bij kerkdiensten, tuin- en gebouwonderhoud, zanguurtje, begeleiding bij dagbesteding 
en op Willinkhuizen, vervoersservice dagbesteding, ophalen maaltijden, koffie-uurtje en huisbijbelkring. 
Ruim 160 vrijwilligers uit Wekerom en directe omgeving zetten zich op deze wijze in voor het vergroten van het 
welzijn van onze bewoners en voor het beheersbaar houden van de exploitatiekosten. 
Deze inzet zorgt voor draagvlak, gemeenschapszin, samenhang en vitaliteit in het dorp Wekerom. 
In 2017 is vooral aandacht gegeven aan een evenwichtige verdeling van de inzet van vrijwilligers over de 
verschillende groepen. 
 
Overleg 
Het dagelijks bestuur overlegt periodiek met het management van Bethanie en één keer per jaar vindt een 
evaluatie plaats met het voltallige bestuur en het management van Bethanië over de zorgverlening en de 
vrijwilligersinzet. 
 
Pastorale zorg 
Iedereen kan op zondag de diensten van de Hervormde gemeente van Wekerom bijwonen via een 
beeldverbinding in VIOS of op de eigen kamer naar de kerkradio luisteren van een andere gemeente. In de 
zomer van 2016 is verdere invulling gegeven aan de pastorale zorg voor onze bewoners door het starten van 
een zgn. huisbijbelkring onder verantwoordelijkheid van de Hervormde gemeente van Wekerom .  
De predikant Burggraaf en pastoraal medewerker Van Vliet  wisselen elkaar om de twee weken af. 
 
Fondsenwerving 
In 2013 heeft het bestuur van stichting Wicherumloo een Commissie Vrienden van Wicherumloo opgericht. 
Deze commissie had de opdracht om, namens genoemde stichting, de financiële middelen bij elkaar te krijgen 
voor de inrichting van algemene ruimten en extra invulling van de facilitaire voorzieningen van Wicherumloo 
(bijv. tuinmeubilair, piano, kapsalon etc.).  Hiervoor is door de commissie fondswerving in 2015 een bedrag van 
ruim € 200.000 bij elkaar geworven, waarmee de investeringen konden worden betaald.  
Voor de instandhouding van de inrichting van de huiskamers en andere algemene ruimten en de terugkerende 
uitgaven voor activiteiten en voorzieningen van bewoners is deze stichting voor een belangrijk deel afhankelijk 
van de inkomsten uit restaurant De Aanleg, uit bijdragen van onze donateurs en van de geldinzamelingsacties 
van de commissie Vrienden van Wicherumloo.  
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De commissie organiseert jaarlijks drie geldinzamelingsacties. Dat zijn in het voorjaar het Wicherumloo 
Beachvolleybaltoernooi voor bedrijven, in de zomer de Wicherumloo Heidedag en in de herfst de 
Wicherumloo(p) Wandeltocht in combinatie met een oliebollen verkoopactie. 
Uit het Rabo-coöperatiefonds werd bijna € 8.500 gekregen voor de aanschaf van drie brainstrainers voor 
Willinkhuizen en de dagbesteding in VIOS. Vanuit het programma Waardigheid en Trots werd de aanschaf 
mogelijk gemaakt van de fietslabyrinth en Stichting Idee in Uitvoering gaf een bijdrage voor het uitstapje naar 
Leerdam (boottocht op de Linge). 
 
Besteding van gelden 
Het geld dat wordt opgehaald met de drie evenementen, aangevuld met giften en donaties, komt volledig ten 
goede aan de bewoners van Wicherumloo. Activiteiten die hiervan worden georganiseerd zijn o.a. de viering 
van Koningsdag, de Kerstviering en een gezellige avond op Oudejaarsavond. Ook een divers aantal wekelijks / 
maandelijks terugkerende activiteiten worden vanuit dit bedrag gefinancierd. Te denken valt dan aan de 
aanschaf van materialen voor de handwerk- en CREA middagen, materialen voor het bewegen met ouderen en 
prijsjes voor de bingo. Een aantal keren per jaar nodigen wij een (kinder)koor uit om te komen zingen.  
Ook de uitstapjes die wij dankzij dit geld kunnen organiseren, mogen niet onvermeld blijven. In 2017 waren dat 
in mei het dagje uit  naar het Openluchtmuseum (met de MuseumPlusbus van het Nationaal Ouderenfonds), in 
juli de Oldtimer-rit met onze bewoners  en in september de boottocht op de Linge. Daarnaast werd in 
november met de bewoners een bezoek aan (de Kerstshow van) Intratuin in Barneveld gebracht.     
 
Verbinding met de dorpsbewoners 
Wicherumloo staat in het hart van Wekerom en het bestuur heeft uitgesproken verdergaande invulling te 
willen geven aan verbinding tussen bewoners van Wicherumloo en inwoners van Wekerom. Dat zorgt voor 
meer onderling contact, waardoor mensen meer aanspraak krijgen. Dat vergroot de levenskwaliteit. 
De stichting heeft het initiatief genomen om de traditionele bejaardentocht voor Wekerom en De Valk voort te 
zetten. Na meer dan 75 jaar dreigde deze jaarlijkse ontmoeting tot een einde te komen. Met een eigen bijdrage 
door de deelnemers kan deze traditie weer worden voorgezet en werd in mei 2017 met 45 inwoners/bewoners 
een dagtocht georganiseerd naar Erve Kots.  
 
Een andere belangrijke stap naar meer verbinding tussen bewoners van Wicherumloo en inwoners van 
Wekerom is het project LIJN 51. Met subsidie van de provincie Gelderland in het kader van de 
Leefbaarheidsalliantie werden  in december concrete stappen gezet voor de aanschaf van een zgn. shuttle-bus. 
Met deze elektrische bus (max. 25 km. per uur) wordt op drie vaste tijdstippen per week een bepaalde route 
gereden, waarbij het de opzet is dat bewoners en inwoners gezamenlijk een activiteit uitvoeren c.q. bezoeken. 
Onder het motto: “meer mobiliteit met afwisselende activiteit vergroot de levenskwaliteit “ willen we  mensen 
in beweging brengen en meer in contact met elkaar en de omgeving. De prachtige natuur rond Wekerom leent 
zich uitstekend voor deze activiteiten.  Vermoedelijk zal eind mei  2018 de eerste rit worden gereden. 
 
Verder zijn in 2017 eerste stappen gezet voor de start van een Wicherumloo Kring (lezingen over diverse 
onderwerpen) en een Dorpstafel, waar men gezamenlijk een avondmaaltijd kan nuttigen. De voorbereidingen 
zijn in 2017 getroffen; de uitvoering startte in januari 2018. Ook deze twee initiatieven beogen bewoners en 
inwoners met elkaar in contact te brengen. 
 
Nieuwe website 
In 2017 is de opzet afgerond voor een nieuwe, actuele  website. De start van de nieuwe site wordt voorzien 
voor 1 juni 2018.  
 
Bestuursoverleggen 
Het bestuur overlegde in 2017 vier keer aan de hand van een vooraf rondgestuurde agenda. 
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