
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan bewoners, 
familieleden, mantel-
zorgers en vrijwilligers 
van Wicherumloo, 

 

Deze nieuwsbrief richt zich 
helemaal op de uitbreiding van 
de bezoekregeling op  
Wicherumloo. 

 
Wat gaat goed. Deze uitbreiding is mogelijk omdat 
Wicherumloo vrij is van besmetting en u zich allemaal 
goed aan de maatregelen houdt. En dat is ook meteen het 
appél voor de komende tijd: verslap niet in het houden 
van de 1,5 meter afstand. Dat is een heel belangrijke 
waarborg om besmetting te voorkomen. Let daar ook 
goed op bij het wandelen; vermijd drukke plekken! 
 

HOE ZIET DE NIEUWE BEZOEKREGELING ER 
UIT VOOR WICHERUMLOO 
Wicherumloo is een klein zorghuis met goed gescheiden 
afdelingen. En u houdt zich allemaal goed aan de 
maatregelen. Daarom is er een forse uitbreiding mogelijk 
van de bezoekmogelijkheden. Met ingang van maandag 
15 juni mag u meer bezoekers en vaker bezoek 
ontvangen op uw kamer. In overleg met het 
management van Bethanië zijn voor Wicherumloo de 
volgende afspraken gemaakt: 

• U mag op Roekel en de Vijfsprong maximaal 2 
bezoekers tegelijkertijd ontvangen; op 
Willinkhuizen is 1 bezoeker per keer mogelijk. 

• U mag 4 keer per week bezoek ontvangen; 

• Uw bezoekers staan vooraf genoteerd op een lijst 
en zijn daarmee vaste bezoekers. 

 
We zijn blij met deze verruiming, die mogelijk is omdat 
geen besmetting aanwezig is in Wicherumloo. Dat blijft 
onze grootste zorg en daarom blijven alle hygiëne 
maatregelen onverkort gelden: 
Dat zijn: 

• Bezoek blijft thuis als men verkouden of grieperig 
is; 

• U  en het bezoek houden 1,5 meter afstand; 

• Bezoek draagt handschoenen, om te voorkomen 
dat voortdurend deurklinken en trapleuningen in 
Wicherumloo moeten worden ontsmet; 

• De zorgmedewerker kan u vragen om een 
mondkapje voor te doen; dat zal met name op 
Willinkhuizen kunnen voorkomen. 
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Verder is er een verplichte registratie bij binnenkomst. 
Uw bezoek vult buiten bij de ingang een vragenlijst in 
over de actuele gezondheidssituatie, ondertekent deze 
en levert deze in bij de receptionist van Wicherumloo. 
Daarna wast de bezoeker de handen en trekt 
handschoenen aan. De receptionist controleert of uw 
bezoeker voorkomt op de lijst van vaste bezoekers, hij/zij 
meet op het voorhoofd de temperatuur en verleent bij 
akkoord van alles toegang tot Wicherumloo. Bezoekers 
van Willinkhuizen worden door de vrijwilliger vooraf 
aangemeld bij het zorgteam. De bezoeker gaat daarna 
naar de kamer van de bewoner en wacht daar totdat de 
bewoner door de zorg is binnengebracht. Bezoekers 
mogen niet in de huiskamers op Willinkhuizen komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook restaurant De Aanleg en het aangrenzende terras 
blijft gesloten voor bezoekers. Bezoekers nemen de 
kortste route naar de kamer van de bewoner en gaan ook 
weer langs de kortste route naar buiten. Bezoekers op 
Roekel verlaten het pand via de uitgang aan de Edeseweg. 
 

BEZOEK WELKOM OP 2 PERIODEN PER DAG. 
Tussen 14.30 uur en 16.00 uur mag bezoek arriveren en 
tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Op die tijden is de receptie 
bemenst en kunnen alle zaken worden geregistreerd. 
Wanneer uw bezoek vertrekt, maakt niet uit. Wel 
hanteren we de vuistregel van 1 uur voor bezoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMT U OP BEZOEK? 

GRAAG ZELF EVEN 

EEN PEN MEENEMEN 

VOOR HET INVULLEN 

VAN DE VRAGENLIJST! 



 

 

 

“Zo wordt de zomer van 2020 een periode van wel ontspannen maar niet verslappen” 
(citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van woensdag 3 juni) 

NIEUW! WICHERUMLOO START MET  
RECEPTIONISTEN!  
U las het al een paar keer. Wicherumloo heeft met ingang 
van maandag 15 juni receptionisten. Een groep van 
ongeveer 20 vrijwilligers heeft zich hiervoor aangemeld. 
Zij controleren de door het bezoek ingevulde checklist 
met gezondheidsvragen, controleren of uw bezoek 
voorkomt op de lijst met vaste bezoekers en of er nog 
bezoek is toegestaan (nog geen 4 keer bezoek gehad) en 
meten of de temperatuur van de bezoeker aanvaardbaar 
is. Best een hele procedure, ook weer gericht op 
preventie en veiligheid. We zijn de groep vrijwilligers 
erkentelijk voor hun aanmelding  (en Bertha voor het 
regelen van het rooster!). 
 

CONTROLE BIJ DE RECEPTIE 
Er wordt bijgehouden hoe vaak u per week bezoek 
ontvangt. De receptionist heeft de opdracht om geen 
bezoek meer toe te staan als de teller in een week 
inmiddels op 4 staat. Wij vragen uw medewerking om 
deze spelregels toe te passen, want alles is gericht op 
veiligheid voor u als bewoner. Bij meer bezoek zal de 
receptionist de toegang niet verlenen. Ook wordt geen 
toegang verleend als de bezoeker niet op de bezoeklijst 
staat. We rekenen op uw medewerking hierin.   

EEN OPROEP AAN U als bewoner en bezoeker. U 
kent de afspraken voor bezoek. Ga niet met onze 
vrijwilligers in discussie. Als ze u niet mogen  toelaten 
omdat u niet aan de afspraken voldoet, mag u dat niet 
afreageren op de receptionist. Neem in dat geval, als u 
weer thuis bent, eventueel contact op met onze 
huismeester.   
 

WISSELKRATTEN 
Nu er meerdere bezoekmomenten per week mogelijk 
zijn, verdwijnen de wisselkratten vanaf 15 juni. Stem als 
familie weer ouderwets met elkaar af wie wat wanneer 
meebrengt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOT SLOT 
Deze verruiming blijft alleen mogelijk als iedereen zich 
goed aan de afspraken houdt. We moeten voortdurend 
alert blijven op de risico’s van besmetting en gelukkig 
doet u als bewoners en bezoekers van Wicherumloo 
daarvoor uitstekend uw best! Laten we dit vasthouden 
om de verruiming niet in gevaar te brengen! Let goed op 
u zelf en op elkaar! 
 
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,  
Henk Blotenburg, voorzitter 
 

 

WANDELEN 
U mag met uw bezoek buiten wandelen (niet over 
de gangen in Wicherumloo )! Als u na de wandeling 
zelfstandig naar uw appartement kunt, gaat de 
bezoeker niet meer mee naar binnen en wordt er 
buiten afscheid genomen. In andere gevallen gaat 
de bezoeker wel mee, wel moeten dan opnieuw de 
handen worden gewassen. 
 

Uiteraard houden wij wèl 1,5 meter 
afstand tijdens het wandelen       



Beste bewoners, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij fietsen nog 1x op zaterdag 
langs om een cadeautje bij u te 
bezorgen. Geniet van dit 
lekkers en probeer niet teveel 
te piekeren over de dag van 
morgen! Uiteraard vergeten wij 
u niet. En hopelijk duurt het 
niet heel lang totdat u ons weer 
‘live’ ziet! 
 

Vrienden van Wicherumloo   
& de activiteitencommissie 

 

 

Beste bewoners van Wicherumloo, 
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor de verruiming van de bezoekregeling, 
wat fijn dat dit weer mag en kan! We hopen dat het een opstapje is naar de 
‘normale’ gang van zaken. Onze bijdrage bestaat uit nog wat nieuwtjes van 
2 weken geleden, die had u nog van ons tegoed!  Ik wens u veel plezier met 
het bijpraten met familieleden en kennissen vanaf volgende week maandag! 
 

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

Zaterdag 
Cadeautjesdag! 

 
Zaterdag 30 mei 
ontvingen alle bewoners 
een mix van diverse 
soorten oud Hollands 
snoepgoed. Dit was het 
laatste cadeautje wat zij 
wekelijks op zaterdag 
ontvingen. Op de diverse 
werkplekken / kantoren 
van het personeel 
hebben we ook potten 
met een mix van deze 
lekkere snoepjes 
verdeeld, zodat ook zij 
konden mee-snoepen! 
 
 

Voor de bewoners kwam 
hiermee een einde aan 
deze snel ingeburgerde 
traditie en gaan we ook 
in deze weer op weg naar 
het nieuwe normaal.  

OPLOSSING EN WINNAAR 

PUZZEL WEEK 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de puzzel over 
de oude ambachten en beroepen 
was: ‘Sterkte en Hou vol!’. 
 

Winnaar was Mevr. Roelofsen.  
Ze won een leuke prijs! 

 Marieke en Willeke werden vrijdag 29 mei door de bewoners in het zonnetje gezet.  
Een bedankje voor wat ze allemaal voor hen hebben gedaan 


