
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aan bewoners, familieleden,  
mantelzorgers en vrijwilligers  
van Wicherumloo, 
 

Een bijzondere week ligt achter ons. 
Allereerst kijken we terug op een sobere 
herdenking van de oorlogsslachtoffers op 
4 mei met een indrukwekkende toespraak 
van koning Willem-Alexander bij het 
Nationaal monument op de Dam. Daarin 
terecht veel aandacht voor het leed dat de 
joodse burgers trof met de persoonlijke 
hartenkreet van Jules Schelvis:  “Hoe kon 
de wereld toestaan dat wij, rechtschapen  

burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld”. Een 
antwoord is er tot op  vandaag niet. Ook de bevrijding werd heel 
anders herdacht dan in alle draaiboeken was gepland. Deze 
Bevrijdingsdag werd extra benadrukt door de beperkingen die wij 
nu ook ervaren in onze vrijheid. En dan beseffen we dat dit maar 
een fractie is van de beknottingen in de Tweede Wereldoorlog. En 
dat is meteen het bruggetje naar het andere nieuws deze week. 
De toespraak van minister-president Rutte met zijn schets van de 
terugkeer naar het “nieuwe normaal”, naar meer vrijheid.  De weg 
terug naar meer vrijheid in onze bewegingen en contacten in de 
1,5 meter samenleving.  Ook u en wij keken met verwachting uit 
naar de versoepeling voor het bezoekverbod in de zorghuizen. En 
daarbij wisten we allemaal dat er vanaf 7 mei nog niet direct iets 
zou veranderen. We lezen dat er volgende week een proef start in 
25 verpleeghuizen om te onderzoeken hoe familie op een veilige 
manier weer op bezoek kan komen bij hun dierbaren. Het 
management van Bethanië volgt die ontwikkeling op de voet en zij 
zullen de nieuwe landelijke richtlijnen daarvoor en de 
ingangsdatum tijdig communiceren. Voorop blijft staan dat de 
terreinwinst die nu is bereikt op het virus, vastgehouden moet 
worden. Want dat heeft u ongetwijfeld ook gevoeld; de zorg voor 
u als kwetsbare oudere blijft boven aan staan. Laten we nog even 
volhouden met elkaar. Samen kunnen we veel aan en we zien dat 
er licht gloort aan het einde van de tunnel. Daarbij beseffen we 
ook de afhankelijkheid van de Heere, die ook in Wicherumloo alles 
wonderlijk leidt en stuurt en waarbij we dankbaar mogen 
vaststellen dat tot op heden geen besmettingen zijn vastgesteld. 
In dat vertrouwen gaan we ook samen de nieuwe week in.  
 

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

NIEUWSBRIEF NR. 7         
WEKEROM, 8 MEI 2020  PARTNER IN ZORG  

Laatste Nieuws 
Kapsalon Rieschoten gaat helaas toch nog 
niet open voor u. Zolang het verbod op 
bezoek in Wicherumloo nog van kracht is, 
kan Marion nog niet aan de slag. De 
overheid verbiedt dit om de kans zo klein 
mogelijk te maken dat kwetsbare mensen 
in een zorghuis alsnog besmet worden.  
 

WEKEROM “Zo snel het kan, maar niet sneller dan verantwoord” 
(citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei) 

Op 5 mei was er een lekker  
taartje voor alle bewoners! 



 

 

Beste bewoners van Wicherumloo, 
 

Voor u ligt alweer nieuwsbrief nummer 7. Toen we weken geleden 

enthousiast aan het ontwerpen van een ‘informatie-, en vermaak krantje’ 

begonnen, hadden we niet direct verwacht dat het zo lang zou duren. 

Eigenlijk wisten we helemaal niet wat we ervan konden verwachten. En 

dat weten we nog steeds niet. Hoewel er voorzichtig weer een sprankje 

hoop gloort aan de horizon, blijft het voorlopig nog een hele onzekere tijd 

waarin iedereen alert moet zijn op hygiëne en het houden van de 1,5 

meter afstand. Fijn dat wij u met dit wekelijkse leesvoer een momentje 

van afleiding kunnen geven! De rubriek ‘Wij zorgen graag voor u’ is vanaf 

deze week geen vast onderdeel meer van de wekelijkse nieuwsbrief. Alle 

medewerk(st)ers die hun zegje wilden doen, hebben inmiddels in de 

nieuwsbrief gestaan met hun zelfgeschreven artikel en foto. Het was erg 

leuk dat we hen zo een klein beetje beter konden leren kennen! We zullen 

proberen de nieuwsbrief vanaf nu weer met andere dingen te vullen. 

Deze week doe ik dat met een duo en dubbel zo lang interview dan 

normaal. Ik sprak met twee personen die beiden als grote hobby hun 

oldtimer auto’s hebben. Wat betreft de puzzel, dit is een vervolg op de 

foto zoekplaatjes puzzel van twee weken geleden. Veel plezier weer 

gewenst met het lezen van de nieuwsbrief en het maken van de puzzel 

van deze week!  

Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en  

de activiteitencommissie van Wicherumloo, Jantine Burgers 

 

Zaterdag Cadeautjesdag! 
 

Zaterdag 2 mei ontvingen alle bewoners 
een bakje met daarin diverse lekkere, 
hartige hapjes. Gea bracht de lekkernijen  
’s ochtends al vroeg bij Wicherumloo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLOSSING EN WINNAAR 

PUZZEL WEEK 18 
U herinnert zich vast de puzzel van 
vorige week nog wel, de 
woordzoeker met in de hoofdrol 
prins Bernhard. De oplossing is een 
uitspraak van deze prins, namelijk: 
“Ik ben gek op olifanten, ze hebben 
iets mystieks.” Prins Bernhard was in 
het bezit van een enorme collectie 
olifanten in diverse maten en 
uitvoeringen. Zijn verzameling 
bestond uit ruim 4000 exemplaren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winnaar van deze week is  
mevr. Van Omme, gefeliciteerd! 
 

Vrijdag 1 mei werden er flesjes sap uitgedeeld aan bewoners en 

zorgpersoneel. Aangeboden door Riedel B.V. uit Ede  



Even bijpraten met…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Waar komt de liefde voor de oldtimer vandaan? Wat is er zo leuk aan? EVERT-JAN: “Alles wat mechanisch of motorisch 
beweegt vind ik bijna mooi. Ongeveer vanaf m’n 10e was ik al met oude brommers en later ook met oude auto’s bezig. 
Toen ik wat ouder werd begon ik het oude spul steeds leuker te vinden.” BERTHA: “Mijn moeder zei altijd, je  hebt het van 
je oma (waar ik naar vernoemd ben) die stond namelijk ook altijd in de schuur bij de mannen en hun auto’s. Het leuke 
vind ik dat dit iets is waar je samen iets mee kunt. Het restaureren en toertochten rijden!” 
 
Kunnen jullie wat vertellen over jullie oldtimerverzameling? Misschien ook exemplaren met een speciale emotionele 
waarde? EVERT-JAN: “We hebben 3 klassiekers, de oudste is een Renault 4 cv van 1960 dan een Auto Union 1000 S de Luxe 
van 1964 en dan nog een BMW 700 LS van 1965. Deze is dezelfde als m’n eerste auto in 1966. Onze mooiste en fijnste is 
de Auto Union maar daar heeft ook heel veel werk in gezeten om hem  in deze staat te krijgen.” BERTHA: “Onze jongste 
oldtimer is van 1976 en onze oudste is van 1923. De Renault uit 1923 heeft voor Ab en mij een emotionele waarde 
aangezien die is gerestaureerd door Ab zijn vader en toen hij klaar was met restaureren is mijn schoonvader 1 maand 
later overleden.” 
 
Hoeveel kilometer rijden jullie jaarlijks ongeveer met de oldtimers? 
EVERT-JAN: “Zo ongeveer 4000 km.” BERTHA: “Dat zal rond de 2500 km zijn.” 
 
Zijn dat dan doorgaans zelf uitgestippelde routes of vrijwel allemaal georganiseerde tochten? EVERT-JAN: “Meestal zijn 
het georganiseerde tochten, uitgezet door 1 van de leden van onze Veenendaalse oldtimerclub.” BERTHA: “Alleen de 
Wicherumloose toertocht stippelen Ab en ik samen uit, de andere keren zijn het meestal georganiseerde toertochten.” 
 
Natuurlijk kennen onze bewoners jullie van de  jaarlijkse Wicherumloo toertocht. Een heel mooi evenement waarbij 
zij als passagier mee mogen rijden in één van de oldtimers. Dit evenement is slechts één van de vele vrijwilligers 
activiteiten waar jullie bij betrokken zijn bij Wicherumloo. Hieronder wil ik graag nog even verder ingaan op een aantal 
wat persoonlijkere vragen aan jullie beiden.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Eigenlijk is iedere vakantie geweldig, maar wat een hele bijzondere was, wat betreft een oldtimer vakantie, was de 
Amerika reis met 99 oldtimer Volvo’s. Zes weken voordat wij zelf per vliegtuig vertrokken zijn de auto’s op een boot  
richting Amerika gezet. Na onze aankomst in Amerika hebben wij in 4 weken tijd van New York tot Los Angeles 10.000 km 
gereden (met o.a. Route 66)  waarbij wij heel veel hebben gezien en beleefd!” 
 
Wat is een bestemming waar je nog nooit geweest bent,  
maar beslist nog een keer naar toe zou willen gaan?  
”Eerlijk gezegd denk ik in deze Coronatijd laten we eerst  
maar eens kijken hoe en of we hier door komen!” 
 
 

EVERT-JAN BRUNEKREEFT EN BERTHA KLOK (65). 
EEN INTERVIEW MET EVERT-JAN BRUNEKREEFT EN BERTHA KLOK (65). EEN  

DUO  INTERVIEW MET TWEE PERSONEN DIE BEIDEN EEN GROTE LIEFDE HEBBEN 

VOOR OLDTIMER AUTO’S. OP DE VRAAG AAN EVERT-JAN NAAR ZIJN LEEFTIJD 

ANTWOORDDE HIJ: IK BEN IN OKTOBER 1948 GEBOREN, DUS JULLIE MOGEN 

ZELF UITREKENEN HOE OUD IK BEN… 

Bertha, jou kennen de mensen denk ik het beste als foto- en 
videograaf. Als er iets te doen is bij Wicherumloo ben jij van de 
partij met foto- en filmcamera om alles keurig vast te leggen op 
de gevoelige plaat. En natuurlijk de mooie natuur- en 
vakantiefilms waar je hen regelmatig een avondje mee vermaakt. 
Er zijn al heel wat vakantiefilms voorbij gekomen. Welke vakantie 
heeft de meeste indruk op je gemaakt en waarom? 
 

Wicherumloo toertocht 2016 



& 

 
Heb je naast de genoemde dingen ook nog andere hobby’s? ”Koken.” 
 
Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap? ”Beste is denk ik dat ik zover ik mij kan herinneren nooit ergens te laat 
kom! Slechtste is dat ik alles te perfect wil en dat gaat niet altijd en is wel eens moeilijk.” 
 
Ben je een echt familiemens of wat meer op je zelf? Hoe ziet je gezin eruit? “Ik vind mijzelf wel een familiemens en 
daarom vind ik het zo jammer dat mijn vaders familie allemaal in Australië woont! Ons gezin bestaat uit 2 zoons, 2 
schoondochters, 3 kleinzoons en 4 kleindochters.”  
 
Wat vind je belangrijk in het leven? ”Mijn geloof.” 
 
Wil je nog iets tegen de bewoners van Wicherumloo zeggen? “Dat ik hen allemaal heel veel sterkte toewens en hoop en 
bid dat zij snel weer hun familie en vrienden mogen en kunnen begroeten. Dat God hen geeft wat nodig is om hier door 
te komen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ja hoor en vooral op dit moment! Door de corona crisis werk ik nu niet in Apeldoorn en ook niet bij Wicherumloo. Ook 
halen we nu geen spullen op voor de schuurverkoop van de rommelmarkt.” 
  
Je staat stiekem ook nog een klein beetje bekend als ‘de schoenmaker’. Ben je nog altijd werkzaam in de 
schoenenindustrie? In dit ambachtelijke beroep is vast in de loop der jaren veel veranderd of valt dat nog mee? “Tot 
het begin van de corona crisis werkte ik nog 2 dagen in de week in de orthopedische schoenmakerij van onze zoon (Pruis 
Schoentechniek en Voetzorg in Apeldoorn). Nu, tijdens de crisis werk ik niet, zodat het andere personeel zoveel mogelijk 
aan het werk kan blijven. In de ruim 50 jaar dat ik het werk doe is er erg veel veranderd, van allemaal handwerk naar veel 
digitaal werk.” 
 
Hoe ziet jullie gezin eruit? “Zoals de meesten van jullie wel weten ben ik getrouwd met Willie, zij helpt hier bij 
Wicherumloo 1 x in de twee weken op donderdag in het restaurant met het eten serveren. We hebben samen 3 kinderen 
en 8 kleinkinderen en nog 1 op komst.” 
 
Wat doe je het liefste op een vrije dag? ”Gaan fietsen of een ritje maken met een oldtimer.” 
 
Is er iets wat we nog niet van je wisten? “Dit kun je maar beter aan een ander vragen, die weet vaak veel meer over je 
te vertellen.” 
  
Wil je nog iets zeggen tegen de bewoners van Wicherumloo? “We leven met jullie als bewoners van Wicherumloo mee 
in deze moeilijke tijd dat jullie niet in vrijheid naar buiten mogen en geen bezoek mogen ontvangen.” 
 

Evert-Jan, wat betreft je vrijwilligersactiviteiten bij 
Wicherumloo, die zijn nogal divers! Je was chauffeur voor 
het halen van maaltijden, je haalt en brengt de gasten van 
en naar de dagbesteding, je draait samen met Willie mee in 
het VIOS kerkrooster en staat altijd paraat voor hand- en 
spandiensten. Heb je naast het doen van al dit 
vrijwilligerswerk nog tijd voor hobby’s? 
 

Hartelijke Groeten, 

Evert-Jan Brunekreeft 

Bertha Klok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Prijs 
puzzel   wk 19 

Deze week een vervolg op de foto zoekpuzzel van 2 weken geleden. Weet u waar deze foto’s zijn gemaakt? Noteer de 
locatie onder de foto en lever dit blad  uiterlijk woensdag 13 mei in. Dit kan in de ideeën bus in het restaurant. Donderdag 
14 mei trekken we uit alle goede oplossingen een winnaar. Hij/zij ontvangt een leuke prijs!  
 

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

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

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

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

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



 

Kleurplaat – Hallo Lente 

 

 


