
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 14         
WEKEROM, 20 AUGUSTUS 2020  

PARTNER IN ZORG  

Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en 
vrijwilligers van Wicherumloo, 
 

BLIJF ALERT! U hoort en leest allemaal over het 
toenemende aantal besmettingen in Nederland met het 
coronavirus. Gelukkig blijft dat in onze regio nog 
beperkt tot een lichte stijging. In Wicherumloo zijn we 
nog steeds gevrijwaard van besmettingen; iets om 
dankbaar voor te zijn. Toch wil ik nogmaals 
beklemtonen dat we met z’n allen alert moeten blijven. 
Dat geldt voor u als bewoners, maar ook voor u als 
bezoekers. De maatregelen in Wicherumloo herhaal ik 
graag nog een keer:  

• BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN  

• MAXIMAAL 2 BEZOEKERS PER BEWONER EN BEZOEK  
UITSLUITEND OP EIGEN KAMER 

• BIJ DE INGANG NOTEERT U UW NAAM EN TELEFOONNUMMER,  
ZODAT EEN BRON- EN CONTACTONDERZOEK, INDIEN NODIG,  
DOOR DE GGD WORDT VERGEMAKKELIJKT 

• U WAST EN ONTSMET UW HANDEN VOORDAT U HET PAND IN GAAT 

• HOUD 1,5 METER AFSTAND 
Vooral het maximum aantal bezoekers is belangrijk; liever een keer vaker een 
bezoeker dan meer dan 2 tegelijk! Ook blijft De Aanleg, VIOS en de huiskamer 
alleen beschikbaar voor onze bewoners en nog niet voor u als bezoeker. Als we 
met elkaar alert blijven  en ons houden aan de regels, hebben we als mens het 
maximale gedaan om besmettingen te voorkomen.  
Ik reken op uw voortdurende medewerking! 
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNACK VERRASSING! 
 

Op woensdag 15 juli 
werden alle bewoners 
verrast met een snack-
moment. Een mooie 
snackkraam stond gestald 
op de parkeerplaats bij 
Wicherumloo en alle 
bewoners en de op dat 
moment dienstdoende 
medewerk(st)ers werden 
getrakteerd op heerlijke 
frites, lekkere snacks en 
als toetje een heerlijk 
verfrissend ijsje. Dit alles 
werd aangeboden door de 
drie hieronder vermelde 
bedrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HARTELIJK DANK 

VOOR DEZE LEUKE EN 

LEKKERE VERRASSING!    

“Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af, terug daar waar we 

niet willen zijn!”    (citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van woensdag 18 augustus) 

Als vrijwilliger ben je meer waard dan je denkt! 

Een zachte blik, een blij gelaat. Een vriendelijk woord, een goede raad. 

Al lijkt het simpel wat je schenkt. Toch is het meer waard dan je denkt! 

Ook voor onze vrijwilligers is 2020 een bijzonder jaar. Het vrijwilligerswerk 
stopte of werd op een lager pitje gezet. De bewoners misten de contacten en 
de gezelligheid van onze vrijwilligers en andersom was dit niet anders. Want 
dat is wat ons gezamenlijk bindt: de aandacht en betrokkenheid bij 
Wicherumloo en zijn bewoners. Als blijk van waardering gaven we jaarlijks 
een vrijwilligersbuffet. In 2020 kan dit buffet helaas niet meer doorgaan, de 
1,5 meter afstand kunnen we op onze vrijwilligersavond niet hanteren. 
Daarom bedachten we iets anders om te laten  merken dat  
we aan elkaar denken en om onze waardering aan hen ken- 
baar te maken.  In de eerste week van  augustus ontvingen  
al onze vrijwilligers een presentje in de vorm van een  
mini BBQ pakket. Hiermee bedanken wij hen allen voor 
hun inzet en betrokkenheid in deze bijzondere periode. 
 


