
Onlangs vermeldden we al dat Bep Blankespoor 
via een Facebook actie deze stoere olijfboom had 
gewonnen bij hoveniersbedrijf Van Bentum uit 
Barneveld. Bep gunt deze olijfboom aan 
Wicherumloo. Donderdag 14 mei  
nam Bep haar prijs in ontvangst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aan bewoners, familieleden, 
mantelzorgers en vrijwilligers  
van Wicherumloo, 
 

Contouren van verandering. 
Deze week is er weinig nieuws 
te melden. De veelbesproken 
bezoekregeling wordt nu in 25 
zorghuizen toegepast en de 
ervaringen daarmee zullen 
terecht komen in de richtlijnen 
die het management van 
Bethanië opstelt voor 
Wicherumloo. We lezen dat het  

een beperkte toegang is tot één keer per week voor één 
vaste bezoeker. Tot nu toe lijkt dat de richting te 
worden. Dat betekent dat alle andere creatieve 
contactmogelijkheden heel erg welkom en noodzakelijk 
blijven. Naast bellen, beeldbellen, praten op de 
hoogwerker of vanaf balkon kwam daar deze week iets 
heel nieuws bij. Een aantal regionale ondernemers 
heeft een “Praothuus” ingericht in een paardentrailer, 
zodat u op een veilige manier elkaar dichtbij kon zien 
en spreken. Een mooi initiatief, dat rondrijdt tussen een 
aantal zorghuizen in de regio. We hopen dat 
Wicherumloo weer snel aan de beurt komt voor een 
eventuele tweede ‘proat’ronde. Gelukkig horen we dat 
in de omringende landen verdergaande openstelling 
van scholen en winkels niet tot een sterke stijging van 
ziektemeldingen leidt. Dat geeft hoop dat de contouren 
van de verandering met meer bezoek in zorghuizen 
werkelijkheid zullen worden. 
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,  
Henk Blotenburg, voorzitter 
 

NIEUWSBRIEF NR. 8         
WEKEROM, 15 MEI 2020  PARTNER IN ZORG  

Maandag 4 mei herdachten we de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog met een sobere plechtigheid. Ook 
namens Wicherumloo werd een krans gelegd bij het 
monument bij het Kulturhus. Onderstaande foto daarvan 
had u nog van ons tegoed. 

LAATSTE NIEUWS! VANDAAG HEBBEN WE GEHOORD DAT 

’T PROATHUUS BLIJFT STAAN T/M WOENSDAGMIDDAG 20 

MEI. VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK WORDT U OP 

DEZELFDE MANIER BENADERD ALS BIJ DE EERSTE RONDE. 

https://hoveniersbedrijfvanbentum.nl/


 

 

Beste bewoners van Wicherumloo, 
Normaliter ben ik niet echt het type dat veel over het weer praat. Meestal 

probeer ik wel iets interessanters te vertellen       maar nu is het 
Hollandse weer toch een leuk bruggetje naar de extra grasmatbijlage bij 
de nieuwsbrief van deze week. De mooie zonnige dagen in de afgelopen 
weken was de aanleiding om twee terrassen van een mooie groene 
grasmat te voorzien. Daar ik vorige week nog aankondigde dat aan de 
rubriek ‘Wij zorgen graag voor u’ een einde was gekomen, kreeg ik heel 
kort daarna nog een ingezonden artikeltje binnen van Henrita. En omdat 
ook Henrita graag voor u zorgt, zorg ik er op mijn beurt weer voor dat zij 
nog een plekje krijgt in deze nieuwsbrief! Verder nog aandacht voor ’t 
Proathuus, een aanhangwagen waarin bewoners een live gesprek kunnen 
voeren met hun familieleden. Tot slot nog de gebruikelijke rubrieken 
zoals prijspuzzel, kleurplaat en interview. Deze week met een man wiens 
vrouw pas sinds kort in Wicherumloo woont en voor wie het nu extra 
moeilijk weken zijn nu. 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 9 mei ontvingen de bewoners 
van Roekel en Vijfsprong een 
puzzelboekje. Voor de bewoners van 
Willinkhuizen hadden we een mooi 
plakboek gekocht zodat daar alle 
kaarten en tekeningen van de 
afgelopen weken in kunnen worden 
geplakt. Bij deze intensieve 
bezigheden krijgt men vast trek, 
daarom hadden we er iets te 
knabbelen bijgedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Henrita Hertog en ik woon samen met mijn man 

en 3 kinderen in Ede. Vanaf het begin van Wicherumloo ben ik er werkzaam. Eerst als zorg 
assistent op afdeling Vijfsprong/Roekel en daarna op Willinkhuizen 2. Inmiddels heb ik de 
opleiding voor Verzorgende IG gevolgd en mogen afronden. Vorig jaar juli mocht ik 
daarvoor mijn diploma behalen en in ontvangst nemen. Tijdens mijn opleiding en 
leerproces moest ik wisselen van afdeling, en kwam ik terug op afdeling 
Vijfsprong/Roekel. Daar ben ik tot nu toe nog steeds werkzaam. Ik doe mijn werk met veel 
plezier en beschouw het als zeer waardevol, om mijn zorg, liefde en aandacht te geven 
wanneer u dat als bewoner nodig heeft. Zeker in deze moeilijke en onzekere tijd zonder 
familiebezoek proberen we er samen het beste van te maken en er voor elkaar te zijn. 
Heel veel kracht en sterkte toegewenst!  
 

Henrita 

MEVROUW VAN 

ZOEST HAD ALLE  

ANTWOORDEN 

VAN DE 

FOTOPUZZEL 

GOED EN WON 

EEN LEUKE EN 

VOORAL 

LEKKERE PRIJS! 

OPLOSSING EN WINNAAR FOTOPUZZEL WEEK 19 
De antwoorden van links naar rechts: 

- Schapen op de rotonde 
- Huisnummer Wicherumloo 
- Koperensteeg 
- Tankstation Van der Zande 
- Voorraadschuur bij De Vijfsprong 
- Etalage voormalig slagerij van Ree 
- Klompenpad, foto vanaf parkeerplaats De Riemt 
- Wekeromse Buurtweg 
- Gerestaureerde boerderij Jan en Dirkje van Lagen 

NAMENS KINDEREN VAN BEWONERS DEELDEN WE DE MOEDERDAG PRESENTJES UIT 



Even bijpraten met…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DICK HUIBERS ● ECHTGENOOT VAN BEWOONSTER HANNEKE 

IN DE AFGELOPEN WEKEN SPRAK IK STEEDS OPNIEUW MET PERSONEN 

DIE LINKSOM OF RECHTSOM ALLEMAAL EEN BAND HEBBEN MET ONS 

WOONZORGHUIS. DEZE WEEK MOCHT IK EEN AANTAL VRAGEN 

STELLEN AAN IEMAND DIE WEL EEN HELE INTENSE BAND HEEFT MET 

ÉÉN VAN ONZE BEWONERS. IK SPRAK MET DICK HUIBERS, ZIJN 

VROUW HANNEKE WOONT SINDS FEBRUARI IN WICHERUMLOO. 
 
Dick, toen ik je begin van deze week belde om te vragen of ik je mocht interviewen voor de wekelijks Wicherumloo 
nieuwsbrief, aarzelde je geen moment. ”Wanneer mij gevraagd wordt om ergens aan mee te werken, doe ik dat” was 
je reactie. We voerden gelijk al een telefoongesprek waarin je me het e.e.a. vertelde, om te beginnen zoeken we altijd 
naar een link die de persoon met wie we het interview afnemen heeft met ons woonzorghuis, bij jou is die link 
overduidelijk aanwezig; je vrouw Hanneke woont sinds februari in Wicherumloo. Slechts een paar weken later werd 
er, vanwege het coronavirus, een bezoekverbod ingesteld voor het hele woonzorghuis. Voor iemand die dit niet van zo 
dichtbij meemaakt, is de impact van dit alles haast niet te bevatten, maar dit moet ontzettend moeilijk zijn geweest 
om te aanvaarden… “Aanvaarden van de maatregel zelf eigenlijk niet. Je weet dat dit het beste is wat op dat moment 
gedaan kan worden. Je moet er niet aan denken dat door zoiets uit te stellen, zowel bewoners als personeel besmet 
zouden kunnen raken. Dan zijn de problemen niet meer te overzien. Natuurlijk is het persoonlijk emotioneel ja. In 1 keer 
ben je het verbale contact en controle over de gang van zaken kwijt. Moest je het al grotendeels aan de zorgmedewerkers 
overlaten, nu dus helemaal. En dat is voor mij heel apart…..” 
 

Hoe kijk je nu, bijna twee maanden later, aan tegen het bezoekverbod / deze situatie? “Dat het uitstekend verloopt en 
als gezegd ons voor veel ellende waarschijnlijk bespaard heeft. Goed gedaan! Bovendien voor zover ik dat van een afstand 
kan bepalen, heeft het Hanneke na alle onrust daarvoor in de ziekte ontwikkeling en zorg er omheen, nu in Wicherumloo 
veel rust gebracht. Op enkel gemopper na gaat ze zich steeds meer thuis voelen in deze nieuwe omgeving.” 
 

Is er nog wel een vorm van contact mogelijk, zoals bijvoorbeeld videobellen? “Jazeker, maar ik doe daar in dit geval niet 
aan mee. Te confronterend voor mij en Hanneke ook wel. M’n dochters daarentegen doen het wel regelmatig. Ik ben blij 
met de foto’s en filmpjes die vaak opgestuurd worden en kan zien hoe het Hanneke vergaat. Bovendien wordt elke avond 
om half 11 de dagrapportage gedownload en met de dochters per mail gedeeld. Soms ook wel eens tussendoor….(kan 
het niet laten)” 
 

Graag zou ik je nog iets meer vragen over jou als persoon willen stellen. Om te beginnen een vraag die altijd enorm 
gewaardeerd wordt: wat is je leeftijd? “Waarom wil je dat weten? Is dat zo belangrijk? Nou vooruit dan, 1 keer zeg ik 
het: 74. Eigenlijk kun je het zelf ook wel ongeveer uitrekenen. Ben in 1963 op kantoor van m’n vader in Wekerom komen 
werken en gebleven…. Waar blijft de tijd.” 
 
 
 
 
 
In 1963 ben je dus bij je vader op kantoor komen werken. De meeste lezers van deze nieuwsbrief zullen nu  ongetwijfeld 
direct de link leggen met deurenfabriek Invictus. Ik neem aan dat je dit ook bedoeld met het kantoor van je vader? Hoe 
lang heb je daar gewerkt? “Klopt. Ik zal proberen in het kort hier iets over te vertellen. In 1946 werd door mijn vader, 
dhr. J. Huibers, samen met dhr. W. van Beek meubelfabriek HaBe opgericht. HaBe heeft bestaan tot 1964. Inmiddels had 
mijn vader naast deze meubelfabriek, in 1959 deurenfabriek Invictus opgericht, het bedrijf waar ik 1963 ook ging werken. 
In 1971 nam ik het stokje van mijn vader over en mocht ik directeur zijn van dit mooie bedrijf tot 1986, het jaar waarop 
deurenfabriek Invictus helaas ophield te bestaan. Na deze mooie jaren, waarin ik veel werkervaring op heb mogen doen, 
ging ik werken in de recycling van kunststoffen. Op de doordeweekse dagen werkte ik in vanuit Frankrijk en in het 
weekend vanuit Wekerom. Je zou kunnen zeggen dat mijn werkbasis Frankrijk was en in de weekenden de thuisbasis 
Wekerom, waar mijn kantoor gevestigd was, thuis bij Hanneke en ons gezin. Ik vloog in deze jaren voor het werk bijna de 
hele wereld rond, kwam  veel in o.a. Spanje en China. Alle landen opnoemen waar ik beroepsmatig geweest ben gaat wat 
ver want dat zijn er echt heel veel, alleen Zuid-Amerika en Oceanië (Australië), daar ben ik nooit geweest.” 
 
 
 

Wicherumloo toertocht 2016 

Wat ik belangrijk vind in het leven? “Elkaar respecteren 
en een ieder in z’n waarde laten. Kom je beloftes na.” 
 

Dick en Hanneke 



 
De thuisbasis was altijd in Wekerom bij Hanneke en het gezin. Kun je iets vertellen over jullie gezinssamenstelling en 
hoe de andere gezinsleden omgaan met de huidige situatie? “We hebben 3 dochters, te weten Marianne getrouwd met 
Bas en zij hebben 2 zoons Stef en Nick, Suzanne getrouwd met Dennis en zij hebben 2 dochters Lotte en Sanne en Dorien 
getrouwd met Maurice en zij hebben 1 dochter Riva. Alle 3 zijn ze altijd erg betrokken geweest en nog in het reilen en 
zeilen binnen de familie en vooral de laatste jaren natuurlijk in het geval van Hanneke. Er is veel contact met Hanneke, 
nu dus via de telefoon en mij persoonlijk. Wat dat betreft zijn we altijd, van jongs af aan, best intens met elkaar om gegaan 
en nog steeds. En als we elkaar moeten helpen staan we ook klaar. Ja, we hebben een super gezin.”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar komt je belangstelling voor modeltreinen vandaan? Is het alleen een interesse of ben je ook een verzamelaar? 
“In 1956 kreeg ik van m’n vader een eerste Trix treintje op een ovaal rondje. Dat werd uitgebouwd tot een heuse 
treinenbaan in de kelder bij mijn ouders thuis en moest, na getrouwd te zijn in 1968, hup zomaar afgebroken worden. In 
2001 weer opnieuw begonnen in onze eigen kelder met een nieuwe digitale Fleischmann versie waar nu nog steeds 12 
treinen rondjes maken. In die bouwjaren zaten we, Hanneke en ik, in het weekend vaak met z’n tweeën Faller huisjes te 
bouwen en boompjes enz. te maken of zat Hanneke ondertussen vele truien en andere dingen te breien.”  
 

Wat is je lievelingseten? “Pfff, alles is lekker maar voor m’n verjaardag vraag ik altijd Macaroni…. Maar andijviestamp, 
zuurkool, boerenkool, rijst en de Chinees op z’n tijd, alles is goed….” 
 

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap? “Verantwoording durven te nemen en afspraken nakomen. Slecht? 
Niet kunnen aanvaarden als dat afgenomen wordt.” 
 

Wat heb je nog nooit gedaan en zou je graag nog eens willen doen? “Ik was nog nooit door het Panama kanaal gevaren 
en wilde dat nu doen toen Hanneke verhuisd was naar Wicherumloo om mede tot rust te komen en aan de situatie te 
wennen. Er was op dat moment geen hut beschikbaar, was ook te kort dag, en we weten allemaal wat er daarna gebeurde. 
Drijvende besmettingshaarden en nergens meer aan land kunnen. Je zou er maar op gezeten hebben.” 
 

Wie heb je nog nooit in levende lijven ontmoet en zou je graag nog eens ontmoeten? “Heb zo 123 geen idee, vind het 
wel goed zo. James Bond misschien? Ben ik fan van (Sean Connery) maar dat lukt niet.” 
 

Je bent een druk man met meerdere bijzondere hobby’s. Naast dat je je graag bezig 
houdt met administratief en computerwerk, fiets je graag en heb je een passie voor 
de kleine luchtvaart en voor modeltreinen. Kun je iets specifieker vertellen over je 
passie voor de kleine luchtvaart? “Pfff, verhaal wordt te lang zo. In 1979 begonnen 
met de hele kleine luchtvaart, modelvliegen op de Ginkelse Heide, daarna in 1982 m’n 
vliegbrevet gehaald en ben ik vanaf Teuge met Cessna’s rond gaan vliegen. Toen 
kwamen er een paar ontzettend drukke jaren (1989 en verder) waarin ik veel in het 
buitenland zat en van vliegen niks meer kwam. Pas 6 jaar geleden kon ik het weer 
oppakken en vlieg nu weer gezellig, vaak ook met een inmiddels gevormd 
vriendenclubje, overal in de rondte. Geweldig als je op de startbaan, na de laatste 
checks, vol gas geeft en los komt van de grond. Alle sores op de grond achter latend…. 
Ben daardoor vaak op Teuge te vinden.” 

Is er, tot slot, nog iets wat je tegen de bewoners 
van Wicherumloo wil zeggen? “Dat jullie op een 
TOPPLEK zitten met een geweldig team van 
verzorgers, vrijwilligers en medewerkers om je 
heen. Ik hoor ook veel andere geluiden (via 
kennissen en familie en niet uit de krant) over de 
gang van zaken in verzorgingstehuizen elders waar 
het er echt heel anders aan toe gaat. Vooral verder 
op in de Randstad bijvoorbeeld. Nee, dan dit dorp. 
Laten we ons dat elke dag realiseren. Die geweldige 
verzorgers daar in Willinkhuizen die ook nu in deze 
afschuwelijke corona tijd toch maar klaar staan om 
voor onze geliefden te zorgen met alle risico’s van 
dien. Laten we het maar niet hebben over het falen 
van de overheid voor wat betreft het beschermen 
van deze verzorgers en toch doen ze hun werk. Het 
hele team: dank jullie wel en ik meen het oprecht…!” 
 

Dick en Hanneke 

De modeltreinen van Dick 

Een hartelijk groet,  
Dick Huibers 



’t Proathuus is een idee van Hado Midden Nederland v.o.f. uit Kootwijkerbroek. Bij hen ontstond de vraag ‘Hoe kunnen 
wij de bewoners in verzorgingstehuizen helpen om weer familie op bezoek te laten komen en zoiets tevens toepasbaar 
maken voor gebruik bij meerdere verzorgingstehuizen?’ De basis van het idee was al snel gevonden: een dichte 
aanhangwagen waarin bewoners aan de ene kant van een glazen wand en familieleden aan de andere kant hiervan 
kunnen plaatsnemen en zo d.m.v. een intercom een gesprek met elkaar kunnen voeren. Met medewerking van 
onderstaande bedrijven konden ook alle bijkomende zaken worden gerealiseerd van dit mooie project: 
 

 

‘t Proathuus 
DEZE WEEK STAAT OP DONDERDAG,  VRIJDAG EN 

ZATERDAG ’T PROATHUUS’ BIJ WICHERUMLOO! 

VORIGE WEEK WERDEN WIJ DOOR DE FAMILIE 

VAN (WICHERUMLOO BEWOONSTER) MEVR. 
BETTINK GEATTENDEERD OP HET BESTAAN VAN 

‘T PROATHUUS, EEN AANHANGWAGEN WAARIN 

ONZE BEWONERS EEN LIVE GESPREK ZOUDEN 

KUNNEN VOEREN MET HUN FAMILIELEDEN. EEN 

MOOI IDEE, WE GINGEN ERMEE AAN DE SLAG! 

▪ Jansen installatie 
▪ Pauline's Woonwinkel 
▪ Thuis in Staal 
▪ Dikkenberg Glas B.V. 

 
 

▪ HenRa Aanhangwagens Overloon 
▪ Van Voorst Verf & Behangspeciaalzaak 
▪ Van Roekel Reclame & Bedrijfskleding 
▪ Vakwinkel de Schuur Kootwijkerbroek 

 

 
 

▪ B&R Coatings B.V. 
▪ Code Blauw 
▪ Cor Evers van Evertse Elektra 
▪ Ekkels Bouwmaterialen 

 

 
 

 

Een Impressie… 

Mevr. Schut maakt een 

praatje met haar 

schoondochter 

Mevr. Stomphorst  
in gesprek met  
haar dochter 

BLA BLA BLA 

De familie Bettink bij 
oma op  

verjaardagsbezoek! 

https://www.facebook.com/HadoMiddenNederlandv.o.f/?__tn__=kC-R&eid=ARAQgHTp8tLPXDbDAvW1Zvjl2-IEtB9IsLsHwpJ4HycCKkfWfddI-28KKPx9Yq21NqmUS9IpFq4gDxZP&hc_ref=ARQPqfNoo2pMTsqW08fWUBjc6bzoE7fpa05wiGNpqT_ltCCdXO3aMIHLMVGR14yfZMg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBr3E3VxkK0FM1tY8ca9IFrHgVl3rzg1oBhwm7Nn2lkmq4LMO6qViXoixOHg2kuYckOxfTu1JVW5QEnvoVjWiY-2EMgVwAF8fT-PFV2W0DcBC9u-hWo2L0WDQ3MplEEdkoJOhHTA8gQNpWjR_y-N3yvcWaucZigLTQbNyNy5EiJU3ZKN-C5Y2q8bj47b6WpSNpm0n-G6VL0Zbh3QRmuCImvdsMyedAgWtCOc2zZ4HnizjUM26PTXoWowwwtJSj9feeeEkbJVOifhxRt5udoIcauJ-qPKvI5t_4xtOZLDTD3BHGRvFdcEMxU-FeYrpWANJ1SDCxyydqvRzJNx30xqsCeOw
https://www.facebook.com/Jansen-installatie-211254875702899/?__tn__=K-R&eid=ARDwsTJvMlMlVCMOkeRmuoXXQJrYXla3yWAv8h4lYDdcTw9ViOwfAG1YbUoYpkNht_GU9h-RqkfMDORB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBr3E3VxkK0FM1tY8ca9IFrHgVl3rzg1oBhwm7Nn2lkmq4LMO6qViXoixOHg2kuYckOxfTu1JVW5QEnvoVjWiY-2EMgVwAF8fT-PFV2W0DcBC9u-hWo2L0WDQ3MplEEdkoJOhHTA8gQNpWjR_y-N3yvcWaucZigLTQbNyNy5EiJU3ZKN-C5Y2q8bj47b6WpSNpm0n-G6VL0Zbh3QRmuCImvdsMyedAgWtCOc2zZ4HnizjUM26PTXoWowwwtJSj9feeeEkbJVOifhxRt5udoIcauJ-qPKvI5t_4xtOZLDTD3BHGRvFdcEMxU-FeYrpWANJ1SDCxyydqvRzJNx30xqsCeOw
https://www.facebook.com/PaulinesWoonwinkel/?__tn__=K-R&eid=ARDPUE0saNgcgAUDba-8Qz216hYHUVgjvhnJTt2e-oIn4H-qcRWBjLlTFcZMh3E02XFPaYdrWCPFI9Kc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBr3E3VxkK0FM1tY8ca9IFrHgVl3rzg1oBhwm7Nn2lkmq4LMO6qViXoixOHg2kuYckOxfTu1JVW5QEnvoVjWiY-2EMgVwAF8fT-PFV2W0DcBC9u-hWo2L0WDQ3MplEEdkoJOhHTA8gQNpWjR_y-N3yvcWaucZigLTQbNyNy5EiJU3ZKN-C5Y2q8bj47b6WpSNpm0n-G6VL0Zbh3QRmuCImvdsMyedAgWtCOc2zZ4HnizjUM26PTXoWowwwtJSj9feeeEkbJVOifhxRt5udoIcauJ-qPKvI5t_4xtOZLDTD3BHGRvFdcEMxU-FeYrpWANJ1SDCxyydqvRzJNx30xqsCeOw
https://www.facebook.com/thuisinstaal/?__tn__=K-R&eid=ARBVcHxTUo1I_uOZBMAOufo-RSlWRQKq-k7EA4YnA8ADo56xIM4fMRk4G_6Lcl7BEuDqkMZjJu5yECXj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBr3E3VxkK0FM1tY8ca9IFrHgVl3rzg1oBhwm7Nn2lkmq4LMO6qViXoixOHg2kuYckOxfTu1JVW5QEnvoVjWiY-2EMgVwAF8fT-PFV2W0DcBC9u-hWo2L0WDQ3MplEEdkoJOhHTA8gQNpWjR_y-N3yvcWaucZigLTQbNyNy5EiJU3ZKN-C5Y2q8bj47b6WpSNpm0n-G6VL0Zbh3QRmuCImvdsMyedAgWtCOc2zZ4HnizjUM26PTXoWowwwtJSj9feeeEkbJVOifhxRt5udoIcauJ-qPKvI5t_4xtOZLDTD3BHGRvFdcEMxU-FeYrpWANJ1SDCxyydqvRzJNx30xqsCeOw
https://www.facebook.com/dikkenbergglas/?__tn__=K-R&eid=ARD5pWZFA7LXduWlDPlr3hnDO08XphkE5rcyjCN169bqchWJ5VW4KKSzPelbSDrjzwTJKJMvD0V6b2KQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBr3E3VxkK0FM1tY8ca9IFrHgVl3rzg1oBhwm7Nn2lkmq4LMO6qViXoixOHg2kuYckOxfTu1JVW5QEnvoVjWiY-2EMgVwAF8fT-PFV2W0DcBC9u-hWo2L0WDQ3MplEEdkoJOhHTA8gQNpWjR_y-N3yvcWaucZigLTQbNyNy5EiJU3ZKN-C5Y2q8bj47b6WpSNpm0n-G6VL0Zbh3QRmuCImvdsMyedAgWtCOc2zZ4HnizjUM26PTXoWowwwtJSj9feeeEkbJVOifhxRt5udoIcauJ-qPKvI5t_4xtOZLDTD3BHGRvFdcEMxU-FeYrpWANJ1SDCxyydqvRzJNx30xqsCeOw
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De RIVM maatregelen omtrent het coronavirus betekenen voor onze bewoners helaas ook dat zij slechts maar een 
beperkte, korte tijd per dag naar buiten kunnen om een luchtje te scheppen. Een extra domper, vooral nu in het voorjaar 
het zonnetje uitnodigend schijnt! Het idee ontstond om de twee terrassen, te weten het terras van VIOS en huiskamer 
De Vijfsprong een opfrisbeurt te geven om ze zo weer aantrekkelijk te maken voor onze bewoners. Vanaf dat moment 
ging het snel… Martie ging aan het bellen en had in no time een leverancier gevonden die een volle rol kunstgras wilde 
sponsoren, Kunstgrasnet B.V. Evert-Jan en Willy Brunekreeft haalden deze rol op in Genemuiden met de bus die we 
mochten gebruiken van House of Kata eigenaar Gerjan Romyn. Op een zaterdag in april werden de terrassen voorzien 
van de grasmat. Kampert Bouw verleende zijn medewerking door de zware rol met een kraan naar het terras te tillen en 
vrijwilligers Aart van den Brink, Lammert Lagerweij, Rijk van den Top en Frank van den Top legden de grasmat. Voor wat 
extra aankleding werden er door de Vrienden van Wicherumloo nog een aantal mooie bloemen/planten gekocht welke 
door Bep Blankespoor en Til van de Pol werden gepoot en op hun plek gezet. En klaar was het project! Onze bewoners 
kunnen nu zo veel als dat ze wensen heerlijk buiten van het mooie weer genieten!  
 
 
 
 

Wat dit bedrijf ook bijzonder maakt, is dat zij zich actief inzetten voor Stichting De 
Wijkwieg. Als dank aan hen willen wij hen hierbij ook helpen door hier ook even 
aandacht te vragen voor deze Stichting.  Stichting De Wijkwieg heeft als motto: 
‘ieder uniek kwetsbaar leven, verdient een kansrijke start’. Deze stichting opent op 
1 oktober 2020 een zorginstelling in Genemuiden. Een unieke moeder-kindopvang 
met 12 opvangplekken om meerdere jonge kwetsbare levens een kansrijke start te 
bieden. Met een uniek zorgconcept en door beperking van criteria voor opvang, 
willen wij in onze regio meer onnodige uithuisplaatsingen voorkomen. Indien er 
perspectief mogelijk is, moeten moeder en kind niet onnodig van elkaar gescheiden 
worden. Omdat onze plannen niet door overheidsgelden worden gefinancierd, zijn 
wij volledig afhankelijk van giften en donaties van particulieren en bedrijven.  

Opfrisbeurt & KUNSTGRAS  
voor terrassen VIOS en Vijfsprong! 

In het bijzonder de firma Kunstgrasnet B.V. uit Genemuiden voor het 
aanbieden van de gratis rol kunstgras, een bijzonder mooi gebaar!  
 
 

WIJ BEDANKEN IEDEREEN DIE ZIJN/HAAR MEDEWERKING HEEFT VERLEEND!  
 

Kunstgrasnet B.V. te 
Genemuiden heeft in 
samenwerking met 

Stichting De Wijkwieg 
uw zorginstelling mogen 

voorzien van een prachtig 
stukje kunstgras. Wellicht 
kunt u op een of andere 
wijze ook wat voor hun 

betekenen. 
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1. Hiervan worden er tijdens de jaarlijkse Wicherumloo(p) een paar duizend gebakken 
2. Deze dieren grazen op de rotonde in Wekerom 
3. Dieren die ervoor zorgen dat de zandvlakte van het Wekeromse zand niet verbost 
4. Dit doen een paar honderd mensen tijdens de Wicherumloo(p) 
5. Jaarlijkse zomermarkt en feestdag bij Wicherumloo 
6. Sport die uitgeoefend wordt tijdens een evenement van de Vrienden van Wicherumloo 
7. Raatakkers, gelegen bij de ijzertijdboerderij bij de vijfsprong 
8. Meest recente woningbouwproject van Wekerom 
9. Groepsaccommodatie in Wekerom 
10. Beek die door Wekerom stroomt 
11. Grootste ‘kliko’ van Wekerom 
12. Vroegere molen aan de Roekelseweg 
13. Dorpshuis van Wekerom 
14. Wekeromse klompenpad 
15. Kapsalon in Wicherumloo 

 
 

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

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

OPLOSSING PUZZEL WEEK 20: Wekerom, een prachtig dorp in de Gelderse natuur, 

de mensen vriendelijk, de omgeving………………………………………………………….. 

Prijs 
puzzel   wk 20 
Deze week een echte Wekeromse puzzel! 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 20 mei in de ideeën bus in het 
restaurant. Donderdag 21 mei 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!  

Het Wekeromse zand 



 

Kleurplaat – Uil (mandala) 

 

 


