
 

 

 

 
  
Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers 
en vrijwilligers van Wicherumloo, 
 

HOU VOL 
Dat was de oproep dinsdagavond van 
minister-president Mark Rutte. Als we 
nu de teugels laten vieren, zijn alle 
maatregelen voor niks geweest. In 
Nederland is een kleine daling te zien 
van het aantal besmettingen en  ook de 
bedden op de intensive care worden 
minder snel bezet dan eerst verwacht.  

Gelukkig dat dit zo gaat en dat is voor een groot deel te danken 
aan de discipline die we allemaal opbrengen met 1,5 afstand en 
door geen bezoek te ontvangen in zorghuizen. U brengt 
allemaal een groot offer met het bezoekverbod, maar de eerste 
positieve gevolgen zijn zichtbaar. Gelukkig blijven de kaarten en 
bloemen onverminderd toestromen en ook Marieke weet u 
vaak te verrassen met iets lekkers tussendoor. En natuurlijk 
blijft de telefoon een belangrijk verbindingsinstrument met 
soms uw familie op de parkeerplaats of het klompenpad. Dat is 
beeldbellen ter plekke! Let daarbij wel op om niet te dicht bij 
een open raam te komen bij het bellen of praten; ook dan geldt 
de 1,5 meter afstand. 
 
De zorg verdient een groot compliment voor hun onver-
moeibare inzet. Het wordt des te meer duidelijk dat dit zware 
werk een roeping is, waarin veel voldoening wordt behaald in 
het geven van liefdevolle zorg. Fijn dat u dit zo waardeert. 
 
Vandaag is het Goede Vrijdag en overmorgen vieren we met 
Pasen de opstanding van de Here Jezus. Ik hoop dat deze dagen 
voor u een bemoediging zijn en u hoop geven op een betere tijd. 
“Samen houden we het vol”, wordt vaak gezegd en ik voeg daar 
aan toe dat we een grote Helper hebben om het “samen vol te 
houden”. Ik wens u goede Paasdagen toe. 
 

Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,  
Henk Blotenburg, voorzitter 

 
 

NIEUWSBRIEF NR. 3 
WEKEROM,  10 APRIL 2020  

WILT U BELLEN MET BEELD ER BIJ? 

Dat kan via Whatsapp of Skype? Neem dan 

contact op met de welzijnsmedewerker 

Conny of onze huismeester Martie. Dan 

wordt een afspraak gepland waarop u  

privé rustig kunt bellen met uw familie met 

beeld en geluid. 

 

 

PARTNER IN ZORG  

Toch wordt het lente! 
En tòch geloven dat de zon het wint, 

al houdt ze zich soms dagenlang verborgen; 

zoals een mens, in ‘t donker van de zorgen, 

soms plotseling een zonnig plekje vindt. 
 

En tòch geloven dat ‘t gezaaide graan 

ontkiemen zal in koude, zwarte aarde; 

zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde; 

Die leeft, maar uit de dood is opgestaan! 
 

Nel Benschop 



 
  

Henk noemde het in zijn voorwoord al 
even. Naast dat Marieke momenteel 
iedere doordeweekse dag een lekkere 
maaltijd kookt voor de bewoners die 
dagelijks in het restaurant eten, 
verzorgt zij ook regelmatig iets lekkers 
voor alle bewoners van het huis! Twee 
weken geleden was dit een broodje 
kroket, vorige week vrijdag een broodje 
hamburger en gisteren kon iedereen 
genieten van een stukje heerlijk vers 
gebakken appelplaatkoek! Ze geeft hen 
hiermee net even dat kleine beetje 
extra aandacht en dat wordt enorm 
gewaardeerd! Bedankt Marieke! 

Dinsdag 7 april,  
een tijdschrift /  
bonuscadeautje 
voor iedereen! 

 

 

Beste bewoners van Wicherumloo, 
Het is vandaag vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, en hoe kan het ook anders, deze week staat de nieuwsbrief voor een groot 
gedeelte in het teken van Pasen! Zowel de prijspuzzel als ook de kleurplaat hebben deze week een paastintje. Verder 
weer een pagina met initiatieven en attenties die in de afgelopen week zijn gedaan of spontaan zijn bezorgd. Dit is slechts 
een greep uit alles wat we mochten ontvangen, het is overweldigend! De beperkende maatregelen en met name het 
bezoekverbod zijn zwaar, maar er wordt aan onze bewoners gedacht en dat maakt het allemaal toch een stukje 
draaglijker. Nieuw is deze week een extra bijlage waarin vier zorgmedewerkers zich aan u voorstellen. 
Welzijnsmedewerker Conny en de drie dames die werkzaam zijn bij de dagbesteding: Annerie, Carla en Ilse. U kent hen 
vast van gezicht al wel, maar nu geven ze u ook een kijkje in hun leven en vertellen ze hoe zij het werken in Wicherumloo 
ervaren. Tot slot natuurlijk ook weer een interview met deze week wel een heel bekend gezicht voor jullie allen…! Ik wens 
u allemaal Goede Paasdagen.  

Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en  de activiteitencommissie van Wicherumloo, Jantine Burgers 

 
 

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 4 
april was een stralend zonnige voorjaarsdag wat zich 
uitstekend liet lenen voor een cadeautje in de vorm van een 
potje met bloembolletjes. Aankomende zaterdag ontvangt u 
weer een verrassing!  

 
 
 
 
 

Geniet ervan!  
Zodra alles weer ‘normaal’ is stoppen we  

waarschijnlijk weer met deze wekelijkse verwennerij 😊 

Zaterdag Cadeautjesdag!  

 

Cadeautje 
 

van deze week: een potje  
met bloembolletjes  
(wij willen niet teveel water…) 
 

GROET, 
VRIENDEN VAN WICHERUMLOO 

 

Cadeautje voor jou 
Wij zijn blij met een zorgmedewerk(st)er zoals jij! 

Dank  
voor je inzet!!  

VRIENDEN VAN WICHERUMLOO 

 

Ook voor de zorgmedewerk(st)ers 
is dit een intensieve periode. Dat 
beseffen wij heel goed. Als blijk 
van waardering en om hen te 
bedanken, was(is) er deze week 
voor hen allemaal een cadeautje. 

PRIJSPUZZEL VAN DE WEEK.  
Oplossing week 14: ‘Ik zal 

handhaven’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winnaar is mevr. Herweijer, 
zij ontving een prijsje.  

Overhandiging van  
het broodje hamburger 



 
 

  

Ik ben Carla Immink, getrouwd 
en heb 2 uit huiswonende 
dochters. Ik werk 13 jaar bij 
Bethanië, op de dagbesteding. 
Sinds maart 2020 ben ik voor 2 
dagen werkzaam op de 
dagbesteding van Wicherumloo. 
Ik heb het hier erg naar mijn zin, 
vind het een fijn huis om te 
mogen werken. Gemiddeld 
komen er 12 cliënten naar de 
dagbesteding, een aantal die 
hier in huis wonen, en cliënten 
die nog zelfstandig thuis wonen. 
Samen met een vrijwilliger 
hebben wij een gezellige dag 
met de cliënten. Wij beginnen 
om 10.00 uur met een kopje 
koffie, lezen de krant, doen een 
activiteit. Dat kunnen gezel-
schapsspelletjes zijn,  sjoelen, 
vragenspellen, bewegen en wat 
de cliënt aangeeft om te willen 
doen. Om 12.00 uur eten wij 
gezamenlijk van de warme 
maaltijd. Tussen 13.00 uur en 
14.00 uur is er een rust moment. 
Daarna drinken wij weer 
koffie/thee. Gaan een activiteit 
doen, tot 16.00 uur. Tussen door 
drinken wij een glaasje sap of 
genieten wij van een schaaltje 
met fruit. Zo hebben wij een 
gezellige dag met elkaar. Maar 
nu in deze tijd is het anders, wij 
hebben een klein groepje van 4 
cliënten. Wij zitten met 1,5 
meter afstand van elkaar, en 
maken er toch  een fijne dag 
van. Ik  bied nu vooral een 
luisterend oor aan. Samen 
moeten wij door deze moeilijke 
periode heen.  
 

Mijn naam is Ilse van Ginkel. Ik ben 3 
jaar getrouwd en heb een dochtertje 
van 10 maanden. Samen wonen we 
in Barneveld. Ik ben nu 2 jaar 
werkzaam bij Bethanië. Sinds januari 
werk ik nu op de dagbesteding in 
Wicherumloo. Voorheen werkte ik 
op dagbesteding de Gaarde, maar 
deze is naar Wicherumloo verhuisd. 
Ik werk elke woensdag op de 
dagbesteding. U kunt ook bij de 
dagbesteding even een kopje koffie 
komen drinken, nu de dagbesteding 
tijdelijk is gesloten voor bezoekers 
van buitenaf. Mits niet teveel 
mensen tegelijk en we afstand van 
elkaar houden. Ik vind het fijn om 
met elkaar te zijn, de gezelligheid, 
het praatje, dat doet mij goed. Ik 
hoop u ook! 
 
 

Mijn naam is Annerie Haan en  voor 
velen al een bekend gezicht in 
Wicherumloo. Al enkele jaren werk 
ik met veel plezier op de 
dagbesteding in de VIOS ruimte. Ik 
ben vaak werkzaam op de dinsdag, 
maar ook op andere dagen kunt u 
mij tegenkomen. Momenteel is de 
dagbesteding geopend voor een 
kleine groep, waar u gezellig even 
kunt binnen lopen voor een kopje 
koffie/thee en een praatje of 
activiteit. Ook sta ik er open voor om 
andere taken op mij te nemen, zoals 
het helpen bij het uitdelen van de 
boodschappen/was. Daarnaast kunt 
u mij altijd aanschieten voor een 
praatje of een kleine individuele 
activiteit, zoals bijv. een spelletje. 
Graag tot ziens!  

Beste bewoners, inmiddels denk ik dat 
jullie mij wel kennen. Ik ben Conny van 
Holland en welzijnsmedewerker, ik 
kom voornamelijk bij bewoners op 
bezoek die in zorg zijn. Uw welzijn 
staat voorop, zeker nu! In deze 
periode kijken we wat we voor elkaar 
kunnen betekenen en zien mijn 
werkdagen er anders uit. Hier een 
kleine blik wat ik nu zoal voor u kan 
betekenen:  Ik  ben  bij  een  aantal  be- 

woners  geweest om een bericht via familienet te delen, soms met een foto 
erbij. Leuk om te merken dat vele van jullie daar enthousiast op reageren, en 
wat is het leuk om een bericht terug te krijgen van familieleden! Soms kijk ik 
met de zorg mee, hoe we dingen anders kunnen organiseren, zodat we de 
werkzaamheden wat kunnen verdelen in deze tijd. Er is ook ruimte dat er 
samen met u een spelletje wordt gedaan, denkend aan sjoelen, rummikub enz. 
mits we 1,5 meter afstand houden. Ik vind het fijn als u aangeeft waar u 
behoefte aan heeft, zodat ik kan kijken wat we voor u kunnen betekenen. 
Schroom niet, maar laat het weten. Samen moeten we er wat van maken! 
Momenteel werk ik op maandag en vrijdag. Stel dat u mij wilt benaderen, 
spreek mij gerust aan. U mag ook de bijgesloten brief invullen en in de 
ideeënbus doen, dan kom ik bij u langs om te kijken wat we kunnen realiseren. 
Ik wens u kracht en Gods zegen toe in deze tijd! 

Wij zorgen graag voor u! 

Carla 
Conny 

Ilse 

Anne-
rie 



Even bijpraten met…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

John, een beetje raar, een interview over je vrouw Willeke zonder dat ze daar zelf iets van af weet… maar erg leuk dat 
je hieraan mee wilt werken! Tja, zoals ik al vermeldde, een ‘geheim’ interview… Meerdere keren vroeg ik aan Willeke 
of ik haar mocht interviewen voor dit onderdeel in de nieuwsbrief, maar helaas. Het antwoord was NEE en nogmaals 
NEE. Herken je hier iets in van haar? Die vastberadenheid dat als ze iets niet wil ze het ook echt niet doet, of was dit 
een uitzondering? “Zeer Herkenbaar! Maar je leert er mee leven☺ Nee, grapje. Ze houdt er gewoon niet van om in de 
schijnwerpers te staan. Doet liever op de achtergrond mee. Ze is soms wat te bescheiden misschien. (vind ik)” 
 

Bijna dagelijks loopt ze wel even bij Wicherumloo naar binnen voor het één of ander of gewoon voor een gezellig 
praatje. Ze heeft alle aandacht voor de bewoners, maar de bewoners weten volgens mij nog lang niet alles over haar. 
Kun je om te beginnen iets over jullie gezinssamenstelling vertellen? “Jazeker, we hebben 5 kinderen gekregen: 
Nataly(26), Tim(24) , Jarno(21), Tamara(18) en Larissa (13). Nataly is inmiddels al weer een aantal jaren getrouwd met 
Rico van den Top en we hebben ook een prachtige kleindochter: Leyla van 2 jaar. Leyla is iedere donderdag bij ons, dan 
werkt Nataly en past Willeke op haar, en daar genieten we als gezin enorm van.”  
 

Zorgt ze voor jullie gezin net zo goed als voor de bewoners van Wicherumloo? “Dat klopt inderdaad, ze is onze 
“wandelende” agenda en dat voor het hele gezin! Ze bewaakt alle afspraken van alle gezinsleden en herinnert ons er 
voortdurend aan. Een echte “house” manager!” 
 

Een groot gedeelte van haar tijd wordt opgeslokt door Wicherumloo-achtige bezigheden. Ik ga er dus voor het gemak 
maar even van uit dat jij een reguliere baan hebt en zorgt voor het brood op de plank. Waar ben jij werkzaam? “Ik ben 
alweer bijna 18 jaar werkzaam in het onderwijs en werk de laatste jaren op het Hoornbeeck College als senior docent 
Mobiliteit. Daarin geef ik les aan studenten van ca. 16-22 jaar en geef ze Autotechniek en soms ook wat technisch Engels.”  
 

Het is bekend dat ze een enorme snoeperd is, wat kan ze echt niet 
afslaan? “Ze houdt enorm veel van taart en gebak. Soms zeggen we tegen 
elkaar dat we wat moeten afvallen maar daar hoort het stoppen met taart 
eten op de één of andere manier nooit bij. De reden daarvoor is mij niet 
helemaal duidelijk ☺”   

 

Welke karaktertrek van Willeke waardeer je en welke had wel iets minder aanwezig mogen zijn? “Goede eigenschappen 
heeft ze naar mijn idee genoeg maar ik zal er 1 uitpikken: Ze is erg betrouwbaar, als ze iets toezegt dan kun je er van op 
aan dat het goed komt. Ze moet wel altijd wennen aan “snelle” veranderingen. Dat heeft een beetje tijd nodig.”  
 

Aan welk huishoudelijk klusje heeft ze een hekel? “Willeke heeft, volgens haarzelf, een fobie voor schoenpoetsen. Toen 
ze nog thuis woonde bij haar ouders moest ze altijd op zaterdag de schoenen poetsen van de hele familie. Ik ben er na 32 
jaar huwelijk nog niet achter of dit echt waar is of dat ze gewoon een excuus verzint om maar geen schoenen te poetsen.”  
 

Wij kennen haar als een vrolijke dame. Kan ze ook chagrijnig zijn? “Gelukkig maar zelden, soms wordt het haar wel wat 
te veel als er veel nare dingen gebeuren. Dan wordt ze erg stil.”   
 

 
 

 

JOHN VAN DEN HOEK ● DE MAN VAN…WILLEKE VAN DEN HOEK 
 

IEDERE WEEK ‘PRATEN WE’ EVEN BIJ MET EEN VOOR ONS ALLEN BEKEND PERSOON. 
DEZE  WEEK SPRAK  IK MET JOHN VAN DEN HOEK,  DE MAN  VAN ONZE  ALLROUND 

VRIJWILLIGSTER WILLEKE VAN DEN HOEK. 
 

“LIJNEN OP Z’N TIJD IS OKÉ,  
MAAR OOK STOPPEN MET 

TAART ETEN?  NEE!      ” 

Wie van jullie twee kookt er meestal en sorry, ik vraag het toch, wie heeft hierin 
de meeste kwaliteiten? “We koken doordeweeks bijna altijd samen. In het 
weekeinde doe ik het meestal omdat ik dat erg leuk vind (koken en opeten). Ik 
denk toch dat Willeke wat meer kwaliteiten heeft omdat haar capaciteiten wat 
uitgebreider zijn dan bij mijzelf.”   
 

Tot slot, wil je namens Willeke en jezelf nog iets tegen de bewoners van 
Wicherumloo zeggen? “In ieder geval wil ik noemen dat Willeke met heel veel 
plezier het vrijwilligers werk bij Wicherumloo doet. Dat komt mede door de mooie 
reacties van de bewoners die altijd erg dankbaar zijn richting de vrijwilligers en de 
fijne samenwerking tussen de vrijwilligers onderling. Daarnaast doen wij dit ook 
vanuit onze christelijke levensovertuiging dat we er ook voor onze naaste dienen 
te zijn. Naastenliefde is een mooie uitspraak maar moet je vooral gewoon doen.”  
 
 



  

Een mooie krijttekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor degenen die de tekst niet 

kunnen lezen: ‘Wij denken aan 

jullie. Groetjes Luana en 

Geanne. P.S. wij zijn van Ingrid 

Boer en Meta Huttinga’  

Prachtige zelfgemaakte paasstukjes 

voor in het restaurant, gekregen van 

Til van de Pol. 

Woensdag 8 april ontvingen 

alle bewoners een mooie 

royale  bos bloemen van 

supermarkt Coop Hoek. De 

bloemenvaas was een extra 

cadeautje namens de Vrienden 

van Wicherumloo. 

 

 

 

 

  

Dankbaar  
 

zijn wij voor alle initiatieven en ontvangen attenties! 
Onderstaand slechts een greep uit de afgelopen week:  
 

Zaterdag 4 april 
werden de bewoners 
van Willinkhuizen 
getrakteerd op 
heerlijke Beekse 
bollen, aangeboden 
door G. van Beek & Zn. 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NAAM:     ………………………………................................... 
 

OPLOSSING WOORDZOEKER WEEK 15: ……………………………………………………………….. 

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

BAKKER 
BEEKPAD 
BLOEMHANDEL 
BOERDERIJ 
BRUNCH 
COOP 
DEBEEK 
DERING 
EDESEWEG 
EIEREN 
ELBERTSEN 
GEEL 
GELDERLAND 
GOEDEVRIJDAG 
HENTUUTZAND 
HUISARTS 
INDUSTRIETERREIN 
JEUGDWERK 
KERK 
KERKDIENST 
KLOMPENPAD 
KULTURHUS 
LANGWEEKEND 
LENTE 
OMA 
OPA 
OUDEREN 
PAASEI 
PAASHAAS 
PAASTAK 
PASEN 
POELIER 
ROMMELMARKT 
ROTONDE 
SCHOOL 
SHEERENLOO 
SNACKBAR 
SUPERMARKT 
VALOUWE 
VELUWE 
VOORJAAR 
VUILNISBELT 
WEKEROM 
WELKOOP 
WICHERUMLOO 
WITTE PAARD 
                                                                                                                      

Prijs 
puzzel   wk 15 
In deze woordzoeker zitten woorden verborgen die betrekking hebben op Wekerom en Pasen. 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 15 april in de ideeën bus in het restaurant. 
Donderdag 16 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  -  Pasen 

 

 


