
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Aan bewoners, familieleden, 
mantelzorgers en vrijwilligers  
van Wicherumloo, 
 

Een klein begin 

Gelukkig werd tijdens de 

persconferentie op 19 mei de 

verwachting bewaarheid dat 

vanaf 25 mei onder bepaalde 

voorwaarden weer bezoek 

mogelijk is in de zorghuizen, zij 

het nog maar 1 keer per week 

door  dezelfde  persoon.   Een be- 

scheiden begin dat wordt uitgebreid als de besmettingen 

niet toenemen in Nederland. Wicherumloo is tot op 

heden gevrijwaard van besmettingen en dat is een groot 

goed, waarvoor we dankbaar zijn. Het management van 

Bethanië verzorgt de communicatie met de zorgvragers 

en hun familie over de voorwaarden waaronder bezoek 

mogelijk is. Vanuit Stichting Wicherumloo verzorgen wij 

de communicatie richting de niet-zorgvragers, die van 

begin af aan solidair zijn geweest met de beperkingen 

voor de zorgvragers. Daarvoor is veel waardering en 

respect. Zodra de bezoekregeling voor Wicherumloo is 

goedgekeurd, ontvangt u daarvan bericht. U mag alleen 

op afspraak komen en daarom zal contact met u worden 

opgenomen door de zorgmedewerkers van Bethanië 

(voor de zorgvragers) of door onze huismeester Martie 

Waaijenberg (de niet-zorgvragers op Roekel).  

NIEUWSBRIEF NR. 9         
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Hoe iets dat isoleert 
Ons tegelijkertijd verbindt 

De één nog rustig achterover 
De ander door paniek verblind 

Een heel gemene deler 
Het land volledig op z’n kop 

Contactloos maar toch samen 
Er zit weinig anders op 

Hou vol in deze tijd vol zorgen 
Elke nieuwe dag, elke nieuwe morgen 

 

 

 

 

“We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven” 
(citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei) 

Dit kleine begin is de opmaak voor een uitgebreidere 

bezoekregeling, die daarna over een aantal weken van 

kracht wordt. Laten we nu eerst met elkaar genieten van 

deze kleine stap en scherp blijven opletten op de 1,5 

meter afstand en andere spelregels om straks, bij 

wegblijven van besmettingen, ruimte te krijgen voor 

meer bezoek. 

Op de valreep nog goed nieuws over de kapsalon. 

Marjon gaat vanaf 25 mei weer knippen! 
 

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

Corona 
 



 

 

Beste bewoners van Wicherumloo, 
 

In de achterliggende week mocht ’t Proathuus bijna een volle week bij 
Wicherumloo staan. U kreeg hiermee de mogelijkheid om, weliswaar met 
een glazen tussenwand, weer een live gesprek te voeren met uw 
familieleden. Door velen werd hier gebruik van gemaakt. Een mooie 
manier om toch even contact te hebben, maar soms ook emotioneel. 
Emotioneel omdat u elkaar al weken niet had gezien en het ook nog erg 
onzeker is over hoe en wanneer het in de toekomst wel weer op een 
normale manier mogelijk is om elkaar te ontmoeten. We hopen dat de 
aangekondigde verruiming van de bezoekregeling, die start op 25 mei 
a.s.,  spoedig verder verruimd mag worden. Verderop in deze nieuwsbrief 
een pagina met een aantal foto’s die zijn genomen in ’t Proathuus. Een 
andere manier om toch een vorm van contact te hebben is het 
‘raambellen’, bij Wicherumloo geïntroduceerd door dhr. Bookelmann, die 
zijn vrouw bijna dagelijks ‘bezoekt’ en met haar belt terwijl zij elkaar door 
het raam kunnen zien. Ook een mooie manier van communiceren! Verder 
deze week in de nieuwsbrief een interview met een dochter van een 
Wicherumloo-bewoonster en het laatste gedeelte van de foto 
zoekpuzzel. Succes met het opsporen van de locaties van deze plaatjes! 
 

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

Zaterdag 

Cadeautjesdag! 
 

Zaterdag 16 mei ontvingen 
alle bewoners een bakje met 
diverse soorten heerlijk fruit. 
Na al het gesnoep van de 
laatste weken, de hoogste tijd 
om het vitaminegehalte  weer 

even op peil te brengen 😊  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLOSSING EN WINNAAR 

PUZZEL WEEK 20: 
Wekerom, een prachtig dorp in 
de Gelderse natuur, de mensen 
vriendelijk, de omgeving 
landelijk en puur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winnaar van deze  
week is mevr. Lambalgen 

Donderdagmiddag 14 mei was 

Wicherumloo een restaurant rijker. 

VIOS werd omgetoverd tot gezellige  

eetgelegenheid. Zo was er voldoende 

ruimte voor alle belangstellenden om 

op gepaste afstand van elkaar te 

snacken. Op het menu stond slaatje, 

rauwkost, appelmoes en patat. 

Snacks konden naar keuze besteld 

worden. Als toetje was er een 

frambozentriffle.  

Cadeautje 
vitamientjes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROET, VRIENDEN  
VAN WICHERUMLOO 

Dhr. Bookelmann 
belt met zijn vrouw. 

Cadeautje voor jou 
VANAF MAANDAG 25 MEI LIGT ER 

VOOR ALLE ZORGMEDEWERKERS WEER 

EEN KLEIN CADEAUTJE BIJ DE RECEPTIE! 



Even bijpraten met…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA RENES  ●  DOCHTER VAN MEVR. LAGERWEIJ 
DEZE WEEK EEN INTERVIEW MET ADA RENES. ADA IS GEBOREN IN 1958, 
WOONACHTIG IN SCHERPENZEEL EN DE DOCHTER VAN WICHERUMLOO- 

BEWOONSTER MEVR. LAGERWEIJ. 
 

Hoe ervaar je deze maanden waarin het, door corona, momenteel niet mogelijk is om bij haar op bezoek te gaan? “Dat 
is wel lastig. Vooral voor mijn moeder. Zij was gewend om iedere zondag bij één van haar kinderen op bezoek te gaan of 
de kinderen kwamen bij haar. Dat mist ze enorm. Overigens doet Wicherumloo er alles aan om het voor iedereen zo 
aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijd.” 
 

Heb je ook gebruik gemaakt van ’t Proathuus en zo ja hoe heb je dat ervaren? Hoe heeft je moeder dat ervaren? 
“Jazeker. Het was wel bijzonder en fijn om elkaar op deze wijze te spreken. Ook mijn zus Lia en broer Jan hebben van de 
gelegenheid gebruik gemaakt.” 
 

Persoonlijk ken ik je ook van de Wicherumloo Heidedagen waarop je altijd een erg enthousiaste kraamhuurster bent. 
In het begin met Tupperware producten en later met de producten van Optidee. Iedereen kent Tupperware wel denk 
ik, maar wat is Optidee? “Ja, jammer dat dit allemaal niet door kan gaan. Ik heb inderdaad 25 jaar met veel plezier 
Tupperware gedaan. Ik was wel toe aan een andere uitdaging. Nu doe ik eigenlijk met nog meer plezier Optidee. Dat komt 
omdat je mensen blij kan maken met een heel goed product. Ik vind mensen adviseren leuk werk. Eigenlijk altijd hele 
positieve reacties. Ook nadat mensen het hebben aangeschaft. Zij slapen veel lekkerder en gezonder. Het mooie ook 
hiervan is dat men alles vrijblijvend mag proberen. Dus mensen weten dan wat ze aanschaffen.” 
 

Hoe ziet je gezinssituatie eruit?   “Ik   ben   getrouwd  met  
Cees. Wij hebben een zoon William en een dochter Astrid.  
Astrid is getrouwd met Bram. Zij hebben samen twee lieve  
dochtertjes, Leah en Ilvy.” 
 

We kennen je moeder als een blij en vrolijk persoon die erg houdt van het zingen van oud Hollandse liedjes. Heb jij dit 
talent ook van haar geërfd? “Nee helemaal niet. Zij is eigenlijk de enige ‘zangvogel’ in de familie.” 
 

Waar wordt je blij van? “Van de zon en lekker eten. Bovenal natuurlijk als mijn kleinkinderen er zijn. Ik zal ook heel blij 
zijn als alles weer wordt zoals het was, maar dat zal nog wel even duren.” 
 

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap? “Beste, dat is lastig. Dat kan je beter aan iemand anders vragen          
Slechtste, soms te laat naar bed, als het gezellig is. Ik ben ongeduldig.” 
 

Wicherumloo toertocht 2016 

Dick en Hanneke 

Ada, je moeder, mevr. Lagerweij,  woont sinds een aantal jaren in 
Wicherumloo. Jullie zijn van ouds geen Wekerommers, hoe komt zij hier zo 
verzeild? “Het ging niet goed met mijn moeder. Er moest op korte termijn 
een verzorgingshuis voor haar gevonden worden. In Scherpenzeel hadden ze 
een hele lange wachtlijst. Hierdoor zou het te lang gaan duren. We hebben 
in de omgeving gezocht voor een alternatief. De keuze is toen op 
Wicherumloo gevallen. Achteraf blijkt dat een hele goede keuze geweest te 
zijn. Wij zijn heel dankbaar dat onze moeder in Wicherumloo mag wonen.” 
 

Wat is het moeilijkste wat je ooit hebt gedaan? “Afvallen” 
 

Wat heb je nog nooit gedaan en zou je graag nog eens doen? “Een cruise maken langs 
de Noorse fjorden.” 
 

Wil je, tot slot, nog iets tegen de bewoners van Wicherumloo zeggen? “Als eerste wil 
ik de verzorgers, vrijwilligers etc. een hart onder de riem steken. Zeker in deze moeilijke 
tijd. Wij vinden dat jullie het allemaal fantastisch doen. Dank daarvoor. De bewoners 
genieten allemaal een prima verzorging, waardoor het zeker voor hen een stuk 
makkelijker is om deze tijd door te komen. Ook voor de coronacrisis was het perfect 
geregeld. Ondanks alle huidige beperkingen, hebben wij mede hierdoor een goed gevoel 
over hoe het er binnen aan toe gaat. Allemaal toppertjes!!! En hou vol. Wij leven mee.” 
 
 

“WIE IK NOG WEL EENS ZOU WILLEN ONTMOETEN? 

KONINGIN MAXIMA, HET LIJKT MIJ LEUK OM EEN 

KEER MET HAAR EEN BAK KOFFIE TE DRINKEN      .” 
 
 

Hartelijke Groet, Ada! 



‘t Proathuus 
VAN DONDERDAG 14 MEI T/M WOENSDAG 20 

MEI STOND ’T PROATHUUS’ BIJ WICHERUMLOO! 

EEN AANHANGWAGEN WAARIN ONZE BEWONERS 

EEN LIVE GESPREK KONDEN VOEREN MET HUN 

FAMILIELEDEN. 

 

Een paar foto’s… 

BLA 
BLA 

BLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Prijs 
puzzel   wk 21 

Deze week het derde en laatste deel van de foto zoekpuzzel. Weet u waar deze foto’s zijn gemaakt? Noteer de locatie 
onder de foto en lever dit blad  uiterlijk woensdag 27 mei in. Dit kan in de ideeën bus in het restaurant. Donderdag 28 
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 – Bloemenkrans 

 

 


