
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aan bewoners, familieleden, 
mantelzorgers en vrijwilligers  
van Wicherumloo, 
 

Iedereen keek uit naar de 
persconferentie op 21 april van 
minister-president Rutte om te 
horen welke versoepeling het 
kabinet mogelijk acht vanaf 28 
april. En het valt dan niet mee om 
te horen dat de maatregelen 
voor de zorghuizen worden 
verlengd   tot   minimaal   20   mei.  

Hoe begrijpelijk het ook is. De volksgezondheid staat bij 
het kabinet nadrukkelijk voorop. Daarmee laat men zien 
dat uw gezondheid boven alles gaat. We laten de moed 
niet zakken, omdat de cijfers laten zien dat het virus zich 
minder snel verspreidt dan in het begin. De maatregelen 
die voor heel Nederland gelden, werpen dus hun 
vruchten af. De stop op uw bezoek is er maar één, want 
we beseffen dat ondernemers het ook bijzonder zwaar 
hebben nu ze hun bedrijf niet of minder kunnen 
openstellen voor publiek. Gelukkig is tot op heden in 
Wicherumloo geen besmetting vastgesteld. We mogen 
niet verslappen in het nakomen van de maatregelen. We 
blijven dus hameren op het respecteren van de 1,5 
afstand; ook bij het lopen op de gang of bij het ophalen 
van uw post. Gelukkig blijven de zorg en 
welzijnsmedewerkers onverminderd bezig om u en uw 
thuisfront zoveel mogelijk met elkaar telefonisch of via 
beeldbellen contact te laten hebben. Ook de kaarten met 
bemoedigende teksten blijven binnenkomen. Hou dit vol, 
ieder teken van aandacht is een bemoediging. 
 
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,  
Henk Blotenburg, voorzitter 
 

NIEUWSBRIEF NR. 5         
WEKEROM, 24 APRIL 2020  

“Voorzichtigheid nu, beter dan spijt achteraf” 
(citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april) 

PARTNER IN ZORG  

OPLOSSING EN WINNAAR FOTOPUZZEL WEEK 16 
 

De antwoorden van links naar rechts: 
- Tankstation Herweijer 
- Bruggetje over de Grote Valkse Beek 
- Hoek Edeseweg /Oud Willinkhuizerweg 
- Uitkijktoren bij Celtic Fields 
- Hoek Edeseweg /Oud Willinkhuizerweg 
- Bord bij Bakkerij Van der Wal 
- Plattelandswinkel ’t Schuurtje 
- Toegangsweg ’s Heerenloo 
- Klompenpad Wekeromsedijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Veldhuizen had alle antwoorden  
goed en won een leuke prijs! 

LET OP: KONINGSDAG IS GEEN WISSELDAG 

VOOR WAS EN / OF BOODSCHAPPEN! 



 

 

 

  

Beste bewoners van Wicherumloo, 
 

Hopen tegen beter weten in. Dat is denk ik wat veel van ons 

afgelopen dinsdag deden, voorafgaand aan de persconferentie van 

onze Mark. Hopen dat hij een stapje verder kon gaan met de 

versoepeling van de coronamaatregelen. Ook hij zou niets liever 

willen dan weer terug naar ‘normaal’, maar het kan nog niet. 

Voorlopig is het grootste gedeelte van de maatregelen verlengd tot 

20 mei. Dat betekent dus dat we nog even doorgaan met de 

wekelijkse nieuwsbrief. Ook ‘Zaterdag Cadeautjesdag’ houden we 

er gewoon nog ff in. Deze week zelfs een hele bijzondere! We 

verrasten alle inwoners van Wekerom van 70 jaar en ouder met 

een kleine attentie. Wij beseffen heel goed dat het juist voor hen 

deze weken eenzaam en stil is. Deze attentie kan dit gevoel niet 

wegnemen, maar hiermee willen we toch aan hen laten zien dat 

we met hen meeleven en niet vergeten! In de rubriek ‘Wij werken 

graag voor u’ deze week een bijdrage van Hennie, Janine en Nel. De 

puzzel is dit keer een rebus en is bedacht en gemaakt door Gea 

Beijma. Het interview is deze week een duo-interview, ik sprak met 

twee bekende Wekeromse broers!  Tot slot op deze pagina nog 

ruim aandacht voor onze huismeester, Martie Waaijenberg. Hij 

hoopt a.s. maandag 65 jaar te worden! Gefelicteerd! 

Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en  

de activiteitencommissie van Wicherumloo, Jantine Burgers 

 
 

Zaterdag Cadeautjesdag!  
 

Zaterdag 18 april:  
een tube handcreme.  
Geen overbodige  
luxe nu we zo vaak  
onze handen wassen! 

Dinsdag 21 april: 
Een tijdschrift /  bonus-
cadeautje voor iedereen! 

Tot voor kort mocht men op 65-jarige leeftijd met pensioen, 

Tegenwoordig moet je nog iets langer werken voor je poen; 

Voor Martie is het allemaal om het even, 

Want vrijwilligerswerk doet hij toch al zijn hele leven; 

Bij diverse verenigingen, stichtingen en bij de kerk, 

Enthousiast als hij is in alle soorten van vrijwilligerswerk; 

De laatste jaren heeft hij zijn plek wel gevonden zo is gebleken, 

Hij is voor de charmes van de Wicherumloose bewoners bezweken; 

Als huismeester van Wicherumloo staat hij 24/7 voor hen klaar, 

Voor praktische hulp, een kletspraatje of een meelevend gebaar; 

Hij is in het bestuur en bij de Vrienden van Wicherumloo actief, 

Helpt bij activiteiten, helpt eigenlijk bij elk Wicherumloo initiatief! 

Altijd behulpzaam, in voor ‘n praatje en nooit in ‘n slecht humeur, 

Is hij al zo’n jaartje of vijf onze eigen Wicherumloo ‘directeur’;  

We hopen dat hij dit nog jarenlang met en voor ons blijft doen, 

En dat Rutte de leeftijd verhoogt tot 100 voor het pensioen! 

 

 

Martie, 
 

Van Harte Gefeliciteerd met 
je 65e verjaardag!  
We wensen je samen met 
Ria en de kinderen nog veel 
goede en gezonde jaren toe.  
 

De dames van de 
activiteitencommissie en je 
Vrienden van Wicherumloo 
 



 

 

  

Wij zorgen graag voor u! 

Mijn naam is Janine Snetselaar, ik ben 

2 jaar getrouwd en heb 1 dochter van 

5 maanden en wij wonen in Ede. Ik 

ben nu 3 jaar met veel plezier 

werkzaam als verpleegkundige en 

evv-er in Wicherumloo. Ik werk in 

Wicherumloo op de woongroep 

Willinkhuizen 2. Op deze woongroep 

hangt een huiselijke sfeer en wij 

proberen hier om er met z’n allen iets 

gezelligs van te maken. Helaas kunnen 

onze cliënten geen bezoek ontvangen 

omdat Wicherumloo is afgesloten 

wegens het Corona virus. Daarom doe 

ik mijn best om iedere cliënt een 

stukje extra aandacht te geven d.m.v. 

een leuk spelletje of een praatje. Ik 

merk dat dit de cliënten erg goed doet 

en dat motiveert mij. Ik hoop dat wij 

samen door deze moeilijke tijd heen 

kunnen gaan. Heel veel sterkte 

toegewenst!  

 

Mijn naam is Hennie Kelderman, 
getrouwd, 3 kinderen en 2 
kleinkinderen. Vanaf het eerste 
moment ben ik werkzaam bij 
Wicherumloo op de PG afdeling 
Willinkhuizen 2. Nooit had ik 
gedacht daar te gaan werken tot ik 
de vacature zag, en ja, ik ben 
aangenomen als woonzorgassistent. 
Inmiddels mocht ik de opleiding 
niveau 2 helpende doen, het 
diploma mocht ik in maart 2019 in 
ontvangst nemen. Ik doe mijn werk 
met ontzettend veel plezier, het 
voelt als thuiskomen als ik weer op 
de afdeling kom. De bewoner is 
helemaal afhankelijk van de zorg van 
de medewerkers, daar kan ik met 
liefde aan meewerken. Voor mij is 
het belangrijk om steeds weer een 
lach op het gezicht te krijgen, het 
gevoel te geven dat ze er gewoon 
mogen zijn zoals ze zijn. Nu in deze 
corona tijd is het voor de bewoner 
wel zwaar om hun geliefde niet te 
mogen ontmoeten, we proberen dat 
te verlichten met een extra 
gesprekje en uitleg waarom het zo 
moet zijn. Van het ontvangen van 
post of andere attenties worden ze 
ook blij, vooral als het van de familie 
komt. Beeldbellen is bijna een 
tovermiddel waar ze nog nooit van 
hebben gehoord maar toch van 
genieten, fijn dat het mogelijk is. Ik 
probeer het leven van de mens te 
verlichten met een arm om hun 
schouder en vertellen dat de Here 
God ook bij ons allemaal is. Ik hoop 
nog lang te mogen en kunnen 
blijven op Willinkhuizen 2. 
 

Ik ben Nel Kennis, getrouwd met 

Jordan en heb twee zonen Jordy (19)  

en Dani(15). Ik werk nu anderhalf jaar 

met veel plezier bij Wicherumloo. 

Daarnaast werk ik dit jaar 35 jaar bij  

‘s Heerenloo op een groep met 9 

jongeren die begeleid wonen. In deze 

voor iedereen zo moeilijke tijd ben ik 

dankbaar om iets voor u te kunnen 

betekenen. Het is wel aanpoten om-

dat er nu werkzaamheden bijkomen 

die anders gedaan werden door 

familie, maar dat doe ik graag voor u. 

En als een cliënt zegt “Ik blijf nu liever 

op mijn appartement, want de hulp 

komt zo en ik maak zo graag een 

praatje met haar” dan zie ik dat als 

een groot compliment. Juist nu er 

geen bezoek mag komen is dat praatje 

extra belangrijk. Ik wens iedereen 

gezondheid en sterkte toe en ik wil er 

graag voor u zijn. 

 

Nel 

Janine 

Hennie 



Even bijpraten met…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bart en Arie, leuk dat ik jullie voor deze rubriek mocht interviewen. Jullie doen beiden graag vrijwilligerswerk en ik kan 
me niet heugen dat we ooit tevergeefs een beroep op 1 van jullie hebben gedaan. Is het vrijwilligerswerk jullie van huis 
uit al meegegeven? BART: “Arie deed altijd al vrijwilligerswerk bij brandweer, oranje comité en kerk. Hij heeft mij een keer 
gevraagd om te helpen. Daarna vond en vind ik het hartstikke leuk en wil het niet meer kwijt. Het is mooi werk en geeft 
een voldaan gevoel.”  
 

Beiden zijn jullie nu woonachtig in Wekerom. Stond jullie wieg ook in Wekerom? BART: “We zijn allebei  geboren in De 
Valk. Ik aan de Lage Valkseweg, de oude woning van Drost naast de brandweer garage.” ARIE: “Ik ben geboren aan de 
Hoge Valk, tegen de Koudhoornweg aan. Ik ben daar als enige geboren, de andere broers en zussen aan de Lage Valk.” 
 

Uit wat voor soort gezin kwamen jullie? BART: “Wij waren een gezin van 8 kinderen. Het was een goed verzorgd en gezellig 
gezin. Vader ging altijd werken en voor hij ging werken verzorgde hij de veestapel. Ma was thuis en verzorgde de 
huishouding. Als wij thuis kwamen stond er een heerlijke maaltijd klaar. Wij werden goed verzorgd.”  
 

Arie, je staat, hoe dan ook, bij ons toch een 
beetje bekend als de grootste raddraaier van 
Wekerom. Al jaren  draai je tijdens de Heidedag 
aan het rad van avontuur. Dat lijkt je vrij 
makkelijk af te gaan. Klopt dat, of ben je op zo’n 
moment ook wel zenuwachtig? ARIE: “De 
Heidedag vind ik sowieso een hele mooie en 
gezellige dag. Mag graag aan het rad draaien en 
tussen door wat zeggen tegen of vragen aan de 
bezoekers. Voor de tijd is er altijd wel wat 
spanning, maar draait het eenmaal, dan gaat het 
bijna vanzelf. En ik doe het zeker niet alleen, we 
doen het met een team van bordjes verkopers en 
de te winnen prijzen worden voor elke ronde 
klaargezet en aangereikt.” 

 

Verder help jij, Bart, bij alle voorkomende evenementen altijd trouw met de op-, en afbouw van de spullen. Dit begon 
destijds al tijdens de bouw van Wicherumloo met het opruimen van de bouwplaats. Tegenwoordig zien we je altijd  
ijverig mee helpen met de op-, en afbouw van o.a. het volleybaltournooi, de Heidedag, het vrijwilligersbuffet etc.  Bij 
de Wicherumloo(p) wandeltocht hebben jullie beiden een uitgebreide taak. Tot een jaar geleden bedacht jij, Arie, alle 
wandeltochten en jullie beiden zijn de vrijdag eraan voorafgaand en de zaterdag zelf, samen met een groepje andere 
vrijwilligers, actief met het uitzetten van de tochten door het plaatsen van de bewegwijzeringsborden etc. Wandelen 
is een grote hobby van jullie. Hoeveel kilometer lopen jullie jaarlijks? En zijn dat routes die jullie zelf bepalen of 
voornamelijk georganiseerde  wandeltochten? BART: “ik loop iedere week zo’n 3x. Door de week een zelfgemaakte route 
en op zaterdag een georganiseerde wandeltocht, zoals bijvoorbeeld de Wicherumloo(p). Totaal jaarlijks ± 2.100 km.” ARIE: 
“Ik loop meestal alleen op zaterdag  en dan vooral georganiseerde tochten. Jaarlijks ongeveer 1.300 km. 
 

Wat is de langste wandeltocht / afstand die jullie ooit gelopen hebben? BART/ARIE: We hebben samen in totaal 12x de 
Nijmeegse 4-daagse uitgelopen. De langste afstand op 1 dag zijn de Kennedy tochten van 80 km. per dag.  
 

Ben eigenlijk wel benieuwd of er achter al dit sportieve en vrijwilligerswerk ook slechte eigenschappen schuilgaan…?  
BART: “Arie kan nog weleens driftig zijn en het is net een diesel, houd niet zo maar op.” ARIE: “Bart kan soms lekker 
zeuren. En samen kunnen wij elkaar lekker dwars zitten.” 
 

Is er tot slot nog iets wat jullie tegen de bewoners van Wicherumloo willen zeggen: BART/ARIE: “Bewoners en 
medewerkers van Wicherumloo: In het wooncentrum is het altijd gezellig en er zijn altijd lekkere koekjes van mevrouw 
Blankespoor. We wensen alle bewoners en medewerkers heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en hopen dat jullie weer 
spoedig jullie familie kunnen ontvangen. Groeten Bart en Arie!”  
 

BART EN ARIE KLEIJER ● VRIJWILLIGERS IN HART EN NIEREN! 

BART: “IK SJOUW IEDERE 

WEEK 4 À 5 DOZEN WEG. 
IEDERE DOOS IS ONGEVEER 

70X50X50CM. DE ENE 

WEEK OF DE ANDERE WEEK 

ZIT NOG WEL EENS 

VERSCHIL IN. MAAR…EEN 

LEKKER BAKJE KOFFIE IS ER 

ALTIJD!      ” 

DEZE WEEK EEN DUO INTERVIEW MET DE BROERS BART (77) EN ARIE (65) KLEIJER. 
BART IS GETROUWD MET DIT. HUN 2 ZOONS ZIJN ALLEBEI GETROUWD EN IN TOTAAL 

ZIJN ER 5 KLEINKINDEREN GEBOREN. ARIE IS GETROUWD MET GRE. ZIJ HEBBEN SAMEN 

3 DOCHTERS. LATER KWAMEN DAAR NOG 2 SCHOONZONEN EN 2 KLEINKINDEREN BIJ. 



 

  

 

 

DORPS BREDE ACTIE - Omzien naar elkaar met een klein gebaar 
ALLE INWONERS VAN WEKEROM VAN 70 JAAR EN OUDER KRIJGEN EEN ATTENTIE! 

Deze week is in Wekerom bij alle inwoners van 70 jaar en ouder door 20 vrijwilligers een attentie 

bezorgd samengesteld door Het Schuurtje uit De Valk. Ook u wordt verrast met deze attentie van 

Wicherumloo, het Kulturhus en het comité Bejaardentocht Wekerom/De Valk. Deze drie partijen 

hebben de handen in één geslagen om zichtbaar te maken dat dorpsgenoten naar elkaar omzien. 

Op de kaart, die u zaterdag bij de attentie ontvangt, staat het treffend “vergeet mij nietje” 

afgebeeld. Dit omzien naar elkaar toont de kracht van de dorpsgemeenschap, waar u ook 

onderdeel van uit maakt! 

 

Op de wenskaart staat het 

bruggetje afgebeeld over 

de Grote Valkse Beek.  

Deze foto geeft treffend de 

verbinding weer tussen de 

inwoners van het dorp. 

Omzien naar elkaar in deze 

barre tijd met een klein 

gebaar kan een lichtpuntje 

zijn en maakt duidelijk dat 

dorpsgenoten naar onze 

ouderen omzien.  

 

Omzien naar elkaar… 

…daarom voor u dit kleine gebaar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

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

  

Prijs 
puzzel   wk 17 

Deze week een rebus om op te lossen! Heeft u de oplossing gevonden? Noteer deze op het antwoordstrookje en lever 
deze uiterlijk woensdag 29 april in. Dit kan in de ideeën bus in het restaurant. Donderdag 30 april trekken we uit alle 
goede oplossingen een winnaar. Hij/zij ontvangt een leuke prijs!  
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Oplossing: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

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



 

Kleurplaat - Koningsdag 

 

 


