
 

AFSTAND HOUDEN 
Maandag jl. deed de regering een klemmend beroep op 
alle burgers om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. 
Dat geldt ook voor u als bewoner van Wicherumloo.    
Daarom  zijn  een  aantal stoelen uit het restaurant 
verwijderd en letten we goed op dat u ook bij de 
maaltijden ver genoeg uit elkaar zit. 
 

DE MAALTIJD 
Om 12.00 uur zorgt Marieke samen met een 
dagvrijwilliger voor een warme maaltijd. De menukaart 
bevat tevens een kleine puzzel, die ’s middags kan 
worden gemaakt. Ook bezorgen we in overleg met de 
zorg soms iets lekkers bij uw appartement. Daarbij 
worden de bewoners van Willinkhuizen niet vergeten. 
 

DAGBESTEDING 
Voor de bewoners van Roekel en De Vijfsprong is op 4 
dagen in de week (maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag) de mogelijkheid om in VIOS aan te schuiven bij de 
dagbesteding. Loop eens binnen en kijk wat ze voor u 
kunnen betekenen. De medewerkers geven u graag een 
kopje koffie en bieden een luisterend oor. En met een 
spelletje zorgen ze ook voor mooie afleiding. 
 

 

 

 Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers van Wicherumloo, 
 
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die betrekking hebben op het wonen in 
Wicherumloo en op activiteiten die door de Vrienden van Wicherumloo samen met de 
welzijnsmedewerker van Bethanië voor bewoners worden opgezet. Hierbij herhalen we 
nadrukkelijk dat het management van Bethanië met u communiceert over alle maatregelen die 
betrekking hebben op de zorgverlening aan onze bewoners. We spreken onze grote waardering 
uit voor het harde werken van de zorgprofessionals. Er komt veel extra op hen af nu Wicherumloo 
is gesloten voor alle bezoek. De sluiting van het huis heeft ook grote weerslag op u. Iedereen 
begrijpt de maatregel, maar het verdriet om het gemis van persoonlijk contact wordt scherp 
gevoeld. Dat kunnen we niet wegnemen.  Er ontstaan gelukkig mooie initiatieven  om toch  langs 
digitale weg elkaar als familie te kunnen zien en spreken. Ook in Wicherumloo wordt gewerkt aan  

beeldbellen; waarschijnlijk kan dit vanaf maandag worden gedaan. Gelukkig konden we zondag jl. op het beeldscherm in 
VIOS met een kleine groep bewoners met voldoende afstand tot elkaar de kerkdienst zien en horen. Het mag een 
bemoediging zijn om te horen en te weten dat God trouw zal blijven zorgen en troost wil geven bij verdriet. Wij bedanken 
iedereen voor de tekeningen, kaarten en andere attenties voor onze bewoners. Waardevol om te zien dat u de bewoners 
niet vergeet. Mocht u meer ideeën hebben voor een attentie of verrassing voor alle bewoners van Wicherumloo of de 
zorgmedewerkers, neem dan even contact op met Jantine Burgers via jantineburgers@hetnet.nl 
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg, voorzitter 
 
 
 
 

Handen geven  
mag niet meer,  

handen vouwen wel! 
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EEN LUCHTJE SCHEPPEN 
Bewoners van Willinkhuizen kunnen in hun besloten 
binnentuin een frisse neus halen. Voor overige bewoners 
was geen besloten binnentuin beschikbaar. Daarvoor is 
een oplossing gemaakt door de parkeerplaats van 
Wicherumloo ’s middags om 14.30 uur met hekken af te 
sluiten voor alle auto’s en publiek. Ook kunnen dan geen 
spullen in de wisseltent worden gebracht of gehaald 
(daarvoor hadden we u ook opgeroepen om dat te doen 
tussen 11.00 en 13.00 uur). Tot uiterlijk 15.30 uur kunnen 
bewoners wandelen op de parkeerplaats en op een 
bankje in de zon zitten. Ook dan wordt goed gelet op de 
1,5 meter afstand. We doen een klemmend beroep op u 
om niet bij het hek te komen kijken, want dan zijn we 
genoodzaakt de bewoners binnen te houden. Wees wijs 
in deze. 
 

BOODSCHAPPEN EN WASGOED 
Uw noodzakelijke boodschappen en wisselen van 
wasgoed is goed op gang gekomen via de wisselkratten 
in de witte wisseltent. Dat loopt goed. Ook zien we 
mooie attenties afgeleverd worden via de  wisselkratten. 
 
 
 
 
 

Tent met daarin  
de wisselkratten 

WAT IS OP DIT MOMENT BELANGRIJK VOOR DE BEWONERS? 
 
 
 
 

PARTNER IN ZORG  



 

 

Beste bewoners van Wicherumloo, 
 
Wat is er in de afgelopen twee weken veel gebeurd… Waar het begon met geen handen meer schudden, zijn we nu op 
een punt aangekomen dat u tijdelijk even geen bezoek van uw dierbaren meer kunt ontvangen.  Als commissie Vrienden 
van Wicherumloo en de Activiteitencommissie beseffen wij hoe ontzettend ingrijpend dit voor u moet zijn. Het was ons 
direct duidelijk, dat wij u in deze moeilijke en stille dagen graag een hart onder de riem willen steken! We hebben ons 
gebogen over de vraag naar welke mogelijkheden er nog wèl zijn om u een vorm van aandacht en vermaak te bieden. 
Daar waar de commissie Vrienden van Wicherumloo doorgaans actief bezig is met het werven van donateurs en het 
organiseren van geldinzamelingsacties, kunnen wij ons nu nuttig maken met datgene waar het uiteindelijk allemaal om 
draait, namelijk er voor u, bewoners, te zijn op het moment dat u dat het hardst nodig heeft. Dat doen we heel graag en 
dat doen we op verschillende manieren. In deze eerste nieuwsbrief, die u in ieder geval zolang alle beperkende 
overheidsmaatregelen gelden, wekelijks in de brievenbus zult ontvangen, kunt u daar meer over lezen. We hopen u 
hiermee, in deze  onzekere en lastige periode, wat afleiding te geven. 
Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en  de activiteitencommissie van Wicherumloo, Jantine Burgers 
 
 

Iedere zaterdag ont-
vangt u van ons een 
leuk  cadeautje. Dit kan 
variëren van iets 
lekkers, iets om te 
lezen, gewoon een 
leuk hebbedingetje  tot 
iets om zelf te 
knutselen. Afgelopen 
zaterdag was dit een 
zakje met paaseitjes. 
Hieraan bevestigd zat 
een bemoedigend 
kaartje. Aankomende 
zaterdag, morgen dus 
al, ontvangt u weer 
een nieuwe verrassing!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Geniet ervan!  
Zodra alles weer 
‘normaal’ is stoppen 
we waarschijnlijk weer 
met deze wekelijkse 

verwennerij 😊 

HOOP IS HET ENIGE WAT  
STERKER IS DAN ANGST 

 

 

 

 

 
 
 

Een klein gebaar, als blijk  
van medeleven in deze 

stille dagen 
 

Bestuur van  
stichting Wicherumloo 

Zaterdag 
Cadeautjes 

dag!  

 

Deze week als extra bijlage 
bij de nieuwsbrief: 

➢ Even bijpraten met… 
Omdat fysiek contact nu allemaal 
wat minder makkelijk  is, ging ik 
onder het mom van ‘Even 
bijpraten met’ in gesprek met een 
voor u geen onbekende, namelijk 
Janne Morren, vaste vrijwilliger 
bij Wicherumloo.  
Veel leesplezier! 

➢ Wicherumloo woordzoeker! 
Puzzel er lekker op los, lever u 
antwoordstrookje met de oplos-
sing in en maak kans op een leuke 
prijs! 

➢ Gezellige hollandse kleurplaat  
Kleurplaten voor volwassenen 
kinderachtig? Welnee, juist niet, 
want iedereen kan kleuren, wel 
tot je 100ste! Het ontspant en het 
traint je brein. Bovendien is het 
ook nog eens heel leuk om te 
doen. Vandaag ontvangt u allen 
van ons een doosje met 12 
kleurpotloden en een gezellige 
oer-hollandse kleurplaat. Veel 
succes en vooral veel plezier met 
het kleuren! Maak er iets moois 
van, misschien kunnen we er een 
leuke collage van maken! 

 

HERSENKRAKER: 
Hoeveel driehoeken telt u?  
Oplossing volgende week 
in de nieuwsbrief!  



Even bijpraten met…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Janne, leuk dat je mee wilt werken aan dit interview. Een beetje gekke week vandaag,  
omdat je normaal gesproken wekelijks als vrijwilligster werkzaam bent in restaurant De Aanleg… 
“Ja, het voelt heel gek, na bijna 5 jaar vrijwel elke donderdag in Wicherumloo en nu ineens NIET!! Ik mis het nu al, als ik 
er aan denk. Effe een geintje, effe een arm om jullie heen, terwijl er juist nu zo'n behoefte aan is.” 
  
Naast je inzet als gastvrouw, verzorg je ook de was van het restaurant. Hoeveel hand-, thee en vaatdoekjes was je 
gemiddeld per week weg? 
“Oei dat wisselt per week! De ene Gastvrouw gebruikt meer droogdoeken dan de ander! Handdoeken niet zo veel, 2 tot 
4 per week, theedoeken soms wel 40 en soms maar 10. Als jullie het snappen, mag je met ideeën komen hoe dat kan!!! 
Ook de vaatdoekjes wisselen, maar ook zeker wel een stuk of 15. Bijzonder detail is dat er altijd meer gekleurde dan 
blauwe bij zitten, ik heb het idee dat ze de gekleurde, die kleiner zijn, fijner vinden. En dan nog een stuk of 6 tot 8 
schorten. Je wilt niet weten wat er soms in de zakken zit!! Zijn we echt allemaal huisvrouw denk ik dan???” 
  
Wat vind je het leukste aan het doen van vrijwilligerswerk bij Wicherumloo? 
“Het contact met de mensen, een extraatje in het dagelijkse leven. Het er voor jullie te mogen zijn en mee te leven.” 
  
Hoe ziet je gezin eruit? Getrouwd? Kinderen en misschien zelfs kleinkinderen? 
“Haha, de dames en heren die op donderdag komen koffie drinken, zien wel eens wat langs komen van mijn gezin! Ik 
ben 32 jaar getrouwd met Theo Morren, ook hem zien jullie wel eens aanschuiven in De Aanleg. Samen hebben we vier 
kinderen. Gerrit getrouwd met Neline,  Gelina getrouwd met Jan, Mariska getrouwd met Erik en dan nog ons nestkuiken 
Janita (laat ze het maar niet lezen)! Janita is 15 jaar en doet de Havo opleiding aan het Van Lodenstein college in 
Barneveld. Ook zij moet nu noodgedwongen thuis leren, dit vind ze best raar maar het gaat gelukkig goed! En tot slot 
zijn Theo en ik de trotse opa en oma van 7 kleinkinderen: Thijmen, Jalynn, Ewart, Hanne, Lijanne, Aron en Daniëlle.”  
  
Hoe ben je opgevoed? 
“Heel gezellig en met voedsel uit eigen tuin. Kerkelijk in de O.G.G. aan de Schaapsweg in Ede, bij velen bekend als de 
Poelen kerk. Ik heb 1 broertje en 2 zusjes. Mijn ouders wonen aan de Vijfsprongweg, het huis met al die potjes en 
pannetjes aan het kippen hok. 
 

Wat vind je leuk aan jezelf? 

“Oeps dat is raar om te antwoorden, we gaan wel diepzinnig hoor        
Uuh… spontaan, creatief en ik heb veel liefde om te delen.” 

  
Wat is slechtste eigenschap? 

 “Te veel hooi op de vork nemen en wel eens te rap van tong.” 
  

Wat is het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt? 
“Lassen”  

 

Eén van je hobby’s is lekker koken en bakken, maar welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
“Nou eigenlijk maar weinig. Maar als ik iets moet noemen dan nutteloos werk en computerwerk.” 
 

Kun je 1 ding noemen wat we nog niet wisten van jou? 
“Ik kan heel zenuwachtig zijn, maar probeer dit te verbergen door positief gedrag.  
En dat ik best vaak Theo in de schuur help met zijn ijzerwerk.” 
  
Is er nog iets wat je nog graag tegen onze bewoners wilt ‘zeggen’?   
“Lieve bewoners, ik hoop dat we gauw weer gewoon in en uit kunnen lopen bij jullie, we  
nemen jullie mee in ons gebed en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen  
knuffelen en lekker gek doen. Het ga jullie goed, pas op jezelf en houd de moed er in.” 
 

VRIJWILLIGSTER VAN HET EERSTE UUR  ●  JANNE MORREN 
 

NU WE ELKAAR TIJDELIJK NIET FYSIEK ZIEN, ‘PRATEN WE’ WEKELIJKS EVEN BIJ MET EEN 

BEKENDE WEKEROMMER, OF IN DIT GEVAL EEN HARSKAMPSE. JANNE MORREN, 
51  JAAR OUD IS VRIJWILLIGSTER VAN HET EERSTE UUR IN RESTAURANT DE AANLEG. 
  

“HET GEKSTE WAT IK 

OOIT GEDAAN HEB? 

OP WICHERUMLOO 

VRIJWILLIGERSWERK 

GAAN DOEN      ” 

Liefs Janne 



 
 

 

W D E Z V O O R J A A R T V O N E K 

O E N E W U O R T R E V N I D E D O 

O M K N E D N E I R V F A J A I E T 

N S R E N O W E B K K E R F G N S O 

Z P E E R N S L L A K I U S B A E Z 

O L G A D O I O P J A T A P E H W O 

R E T S E E M S I U H A T R S T E R 

G K T O F P A L N V M I S O T E G G 

H E D D E L E F A H P T E N E B S P 

U O E N O T O A O I E I R G D R T E 

I R P N S O N R A E T N E L I O I R 

S A W I L L I N K H U I Z E N O C S 

D R R E E G O O U D E R E N G K H O 

M H G G H L E F A T R E V O T G T N 

C A A E R V E R P L E G I N G N I E 

V R I J W I L L I G E R S N O A N E 

O D U O F I E T S I T U U I T Z G L 

W I C H E R U M L O O B E S T U U R 
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NAAM:     …………………………………………………………................................... 
 

OPLOSSING WOORDZOEKER WEEK 13: …………………………………………………………………………………………..  

AANLEG 
BESTUUR 
BETHANIE 
BEWONERS 
BURGERINITIATIEF 
CHRISTELIJK 
DAGBESTEDING 
DUOFIETS 
EDE 
EDESEWEG 
GELOOF 
HUISMEESTER 
KAPSALON 
KLOMPENPAD 
LENTE 
LIEFDE 
OUDEREN 
PIANO 
RESTAURANT 
ROEKEL 
SAAMHORIGHEID 
STICHTING 
TOVERTAFEL 
VERPLEGING 
VERTROUWEN 
VIJFSPRONG 
VIOS 
VOORJAAR 
VRIENDEN 
VRIJWILLIGERS 
WEKEROM 
WICHERUMLOO 
WILLINKHUIZEN 
WOONZORGHUIS 
ZANGKOOR 
ZORGPERSONEEL 

Prijs 
puzzel   wk 13 

In deze woordzoeker zitten woorden verborgen die betrekking hebben op Wicherumloo. U vindt de oplossing van de 
puzzel door alle gevonden woorden door te strepen. De overgebleven letters vormen de oplossing. Noteer dit op  het 
antwoordstrookje onderaan deze brief en deponeer deze uiterlijk woensdag 1 april in de ideeën bus in het restaurant. 
Donderdag 2 april trekken we uit alle goede oplossingen een winnaar. Hij/zij ontvangt een leuke prijs!  
 

N.B.: Iedereen mag meepuzzelen,  
maar alleen bewoners spelen mee voor de prijs!  



 
 

 

 

 

Kleurplaat Holland 


