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Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en
vrijwilligers van Wicherumloo,

BENT U HUURDER ZONDER
ZORGINDICATIE?

Wat we al verwachtten, werd deze week
bewaarheid in de besluiten die de regering
nam. Alle bestaande maatregelen worden
verlengd tot en met 28 april. Het virus grijpt
verder om zich heen en de minister-president
noemde deze situatie de zwaarste crisis buiten
oorlogstijd. Dat zijn geen kleine woorden en dat
maakt ons allemaal duidelijk dat de situatie
zeer ernstig is. Het dodental stijgt nog steeds en
ook de economische gevolgen zijn ingrijpend. Winkels sluiten, het
toerisme ligt stil en banen staan op de tocht.

U spreekt dus geen zorgmedewerkers
maar heeft toch misschien wel een
vraag over uw huishouden of andere
vragen over uw gezondheid?
Bel dan met onze huismeester Martie
Waaijenberg, telefoon 0620 05 8555.

Ook u wordt geraakt door de beperkingen in het bezoek. Dat blijft
emotioneel zwaar en geeft u en uw familie veel verdriet. Ook al beseft
u dat het allemaal is gedaan ter bescherming van u als kwetsbare
oudere. Met veel waardering zien wij dat huurders zich vrijwillig
aansluiten bij alle beperkingen van Wicherumloo en zo solidair zijn met
bewoners met een zorgvraag. U brengt de oproep van Mark Rutte in
praktijk: “samen krijgen we het virus onder controle”.
Ook in Wicherumloo zijn bewoners met griepverschijnselen.
Veiligheidshalve blijven zij op hun kamer. Er zijn dus nog geen bewezen
corona zieken.
Met veel respect kijken we naar de onvermoeibare inzet van alle
zorgmedewerkers die dag in dag uit bezig zijn om alle noodzakelijke
zorg te leveren. Wij bidden hen Gods kracht toe om dit vol te houden.

UITERAARD NEEMT U BIJ
MEDISCHE KLACHTEN DIRECT
CONTACT OP MET UW HUISARTS.

WIJZIGING PLEK WISSELKRATTEN
Een beetje pech
Onze witte wisseltent is weg
De wind ging zo tekeer
Dus staat hij er niet meer
Maar dat maakt ons niet gek
We hebben alweer een nieuwe plek
De fietsenberging is ‘t nieuwe thuis
Waar we wisselen voor ons zorghuis
M. Waaijenberg, huismeester Wicherumloo

In deze nieuwsbrief veel zaken die afleiding geven. Wij hopen dat u dit
waardeert. De Vrienden van Wicherumloo spannen zich in om u in de
komende weken steeds te verrassen. Dat doorbreekt de eentonigheid
van de dag. Ook is het beeldbellen via Skype gestart; daarvoor worden
met u afspraken gemaakt. En we merken uiteraard dat u als familie
onze bewoners ook niet vergeet, gelet op alle kaarten en bloemen;
geweldig om dat allemaal te zien.
Aan u nogmaals de oproep om de 1,5 meter afstand te houden. Dan
kunnen we elkaar op gepaste afstand blijven ontmoeten in De Aanleg
bij het eten en in VIOS bij andere activiteiten.
Volgende week, voorafgaand aan Pasen, is het de zgn. stille week. Dan
zal iedere avond om 19.00 uur in VIOS het beeldscherm aan gaan. U
kunt dan een korte meditatie zien van ds. Burggraaf of de pastoraal
werker Jan Meerkerk. Ook op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.00
uur. We hopen dat u in uw persoonlijk geloofsleven op deze manier ook
verder wordt versterkt en bemoedigd.
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg, voorzitter

De nieuwe wisselplek
in de fietsenberging

“Hoop is een lichtje in je hart, die je vandaag moed geeft en morgen kracht”

Beste bewoners van Wicherumloo,
Vandaag valt al weer de tweede nieuwsbrief bij u in de brievenbus. In de afgelopen week werd duidelijk dat de getroffen
overheidsmaatregelen in ieder geval nog tot eind april verlengd worden. Des te groter onze motivatie om ook deze week
weer een leuke nieuwsbrief in elkaar te draaien! Hopelijk geeft het u weer wat afleiding in deze moeilijke periode.
Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en de activiteitencommissie van Wicherumloo, Jantine Burgers

Zaterdag Cadeautjesdag!
Iedere zaterdag ontvangt 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. Zaterdag 28
maart ontving u allen twee mooie tijdschriften in de bus. De
komende paar weken ontvangt u van ons wekelijks een mooi
tijdschrift om lekker te lezen. Wilt u de tijdschriften graag
houden dan mag dat natuurlijk altijd! U kunt er ook voor
kiezen ze om te ruilen voor weer een ander leesblad. In het
restaurant is hiervoor een tijdschriften bibliotheek ingericht.
Aankomende zaterdag ontvangt u weer een verrassing!

Deze week als extra bijlage
bij de nieuwsbrief:
➢ Cadeaupagina!
We
mochten
in
de
afgelopen week meerdere
mooie attenties ontvangen.
Dank daarvoor! Op deze
pagina een overzicht.
➢ Even bijpraten met…
Omdat fysiek contact nu
allemaal wat minder makkelijk
gaat, ging ik onder het mom
van ‘Even bijpraten met’ in
gesprek met een voor u geen
onbekende, namelijk Bart
Hoek, eigenaar van de Coop
supermarkt in ons dorp.
Veel leesplezier!
➢ Wicherumloo Prijspuzzel!
Deze week een puzzel omtrent
het koningshuis. Veel succes!

➢ Mandala kleurplaat

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

Heeft u de vorige kleurplaat al
af? Dan hebben we deze week
een nieuwe uitdaging voor u,
in de vorm van een mandala
kleurplaat!

LEGPUZZELS!
In de afgelopen weken hebben wij een aantal legpuzzels
gekocht en/of laten maken. Deze variëren in moeilijkheid
van 100 tot 500 stukjes. De puzzels liggen sinds woensdag 1
april in het restaurant. Neem gerust eens een puzzel mee
naar uw appartement om deze te maken. Als de puzzel klaar
is, kunt u deze hier weer inleveren en eventueel omruilen
voor een ander exemplaar! Veel succes en plezier gewenst!

OPLOSSING HERSENKRAKER WEEK 13: 27 STUKS

PRIJSPUZZEL VAN DE WEEK.
Oplossing prijspuzzel week 13:
‘De zon komt op en gaat onder,
maar nooit uit.’ Als winnaar is uit
de bus gekomen de fam. Van
Beijnum. Zij ontvingen een prijsje.

Dankbaar

zijn wij voor al deze onderstaande
initiatieven en ontvangen attenties!

Kinderen steken de bewoners
een Hart onder de riem met
een spandoek en een stukje
gespeelde muziek.

Dinsdag 31 maart werd er een fleurig cadeautje bezorgd in de
vorm van een paar bossen mooie tulpen. Bestemd voor personeel,
vrijwilligers en bewoners. Afkomstig van Regio Bank afd. Lunteren.

Alle bewoners ontvangen van
kapster Marjon reep chocolade
met een gedicht waarin ze allen
met naam en toenaam genoemd
worden. Donderdag 2 april.

Even bijpraten met…

EIGENAAR VAN ONZE COOP SUPERMARKT ● BART HOEK
OOK DEZE WEEK ‘PRATEN WE’ EVEN BIJ MET EEN BEKEND GEZICHT VOOR DE
MEESTE VAN ONS. EIGENAAR VAN ONZE COOP SUPERMARKT, BART HOEK,
53 JAAR EN WOONACHTIG IN BARNEVELD.

Bart, fijn dat je in deze, voor jullie drukke periode, even tijd vrij wilde maken voor
dit interview. Het is een onzekere en rare tijd; voor veel mensen staat de wereld
gevoelsmatig even stil, maar daar is in de supermarkt volgens mij geen sprake van…
In de media is veel aandacht voor het boodschappen hamsteren. Merken jullie daar in de supermarkt ook iets van of
zijn Wekerommers daar te nuchter voor?
“Nadat Premier Rutte zijn persconferentie had gehouden, merkte je diezelfde avond dat de mensen onrustig werden. De
volgende 2 weken werd de winkel behoorlijk leeg verkocht. Vooral toiletpapier, groenten conserven en de houdbare melk.
Nu 2 weken later keert de rust weer terug in de winkel. De consument mag tijdelijk niet langer met meerdere personen
tegelijk in de winkel komen. Ook zie je dat ze nu 1 of 2 keer per week in de winkel komen in plaats van 3 of 4 keer. Of
Wekerommers nuchter zijn? Wel nuchterder, maar doen ook wel mee.”
Veel mensen doen nu de boodschappen online en kiezen voor de bezorgservice. Hoeveel digitale winkelmandjes
worden er bij jullie wekelijks gevuld en zie je hier een stijging in ten opzichte van voor de Corona crisis?
“De online bestellingen zijn extreem meer geworden. Aantallen zijn per dag en per week verschillend, maar sinds deze
crisis is het zeker zo’n 3 tot 4 keer meer dan voor de Corona crisis. Om alle boodschappen te kunnen bezorgen rijden we
nu regelmatig met twee auto`s. Eén van deze auto`s wordt ons aangeboden door machinefabriek Jan Heij, uit Wekerom.”
Ik wil in dit gesprek ook gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een compliment te geven aan alle medewerkers
van Coop Wekerom. Ze werken allemaal ontzettend hard om de winkel te bevoorraden, de boodschappen te bezorgen
etc. Ik neem aan dat het voor het management ook een uitdaging is om alles in goede banen te leiden. Hoe zorg je er
in al deze drukte voor dat je nog wat ontspanning krijgt?
“Ontspanning krijg ik als ik thuis ben. Niet dat je dan niet aan je werk denkt, maar er wordt veel minder aan je gevraagd.”
Wie is ‘de man achter de supermarkt’? Kun je ons in het kort iets vertellen over de samenstelling van je gezin?
“Ik ben getrouwd met Bea en we hebben samen 4 kinderen. 2 dochters en 2 zoons. Onze oudste dochter Bertine is
getrouwd met Gerben en zij hebben 2 heerlijke jongens: Jasper en Bart. Robert die ook in de winkel werkt, is getrouwd
met Renate en zij hopen in april een kleine te verwachten. Nu hebben we nog een dochter en een zoon thuis.”

“M’N SLECHTSTE EIGENSCHAP? IK HOU NOGAL VAN
SNOEPEN EN DAT HOOR JE DAN WEL EENS JA ”

Wat is je beste eigenschap?
“Ik ben zelden chagrijnig en zie
vaak de positieve kant van mensen.”

Welke interesses heb je?
“Managementboeken vind ik interessant. Onder andere om te weten wat er in de gedachten van de klant om kan gaan.”
Wat zijn zoal je hobby’s?
“Lekker in de tuin werken en fietsen.”
Wat vind je belangrijk in het leven?
“Het geloof is een belangrijk iets in mijn leven, net zo als mijn gezin wat mij dierbaar is.”
Kun je 1 ding noemen die we nog niet van je wisten?
“Ik zou het niet weten. Je mag altijd alles aan me vragen.”
Kun je nog een leuke anekdote vertellen van je supermarkt?
“Het is in onze winkel één grote anekdote. Elke dag gezellig met onze medewerkers.”
Is er nog iets wat je graag tegen de bewoners van Wicherumloo wilt ‘zeggen’?
“Beste mensen, we hopen en bidden dat deze crisis snel voorbij is,
en dat we jullie weer snel in de winkel kunnen ontmoeten.”

Robert, Bea en Bart
Hoek voor de Coop

Prijs
puzzel

wk 14

Deze week een puzzel over het koningshuis. Wanneer u alle antwoorden goed invult is in de grijze kolom de oplossing te
vinden. Noteer dit op het antwoordstrookje en deponeer deze uiterlijk woensdag 8 april in de ideeën bus in het
restaurant. Donderdag 9 april trekken we uit alle goede oplossingen een winnaar. Hij/zij ontvangt een leuke prijs!
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1. Welke bekende Wicherumloo’er hoopt dit jaar op Koningsdag 65 jaar te worden? (voornaam)
2. Wat is de favoriete sport van het koningshuis?
3. Wat is de meisjesnaam van koningin Máxima?
4. Wat is de geboortemaand van prinses Beatrix?
5. Hoe heet de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien?
6. Wie was ons 1e vrouwelijke staatshoofd?
7. Wat is de naam van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en Koningin Máxima?
8. Wat is het geboorteland van koningin Máxima?
9. De vader van koningin Máxima is minister van ………..geweest?
10. Naam van een zus van prinses Beatrix.
11. Onze vlag heeft drie kleuren: rood, wit en ?
12. Wat is prins Bernard van prinses Beatrix?
13. In welke maand zijn Koning Willem-Alexander en koningin Máxima getrouwd?
14. Welke studie heeft koningin Máxima gedaan?
N.B.: Iedereen mag meepuzzelen,
maar alleen bewoners spelen mee voor de prijs!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM:

…………………………………………………………...................................

OPLOSSING WOORDZOEKER WEEK 14:

…………………………………………………………………………………………..

Kleurplaat Mandala
Een mandala is een tekening waarin een bepaald patroon terugkomt

