
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 15         
WEKEROM, 25 SEPTEMBER 2020  

PARTNER IN ZORG  

Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en 
vrijwilligers van Wicherumloo, 
 
 

BLIJF ALERT, LATEN WE NIET VERSLAPPEN! 
De tweede coronagolf is een feit, ook al ligt 
het zwaartepunt nog buiten onze regio. Dat 
betekent dat we ons moeten realiseren dat 
het virus steeds meer kans krijgt om ook in 
Wicherumloo toe te slaan. We zijn de Heere 
dankbaar dat tot op heden geen 
besmettingen zijn vastgesteld en dat Zijn 
trouwe zorg ons nabij is. Als bezoekers en 
bewoners   hebben   we  een  zware  verant- 

woordelijkheid om de afgesproken maatregelen te handhaven. 
Daarom herhaal ik nog een keer de tekst uit de vorige nieuwsbrief: 
 

VOOR WICHERUMLOO GELDT: 
1. Er is geen limiet aan het aantal bezoekmomenten.  
2. Als aankomst momenten voor bezoek blijven twee tijdslots 

ingesteld.  Overdag  tussen 9.30 uur en 17.00 uur en ’s avonds 
tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Overdag is de receptie niet 
meer bemenst. Bezoekers vullen wel een registratieformulier 
in en deponeren dit in de doos op de receptie. Daarna wast 
en ontsmet men de handen. Bezoek verlaat zelfstandig het 
pand, hetzij via de hoofdingang of via de uitgang op Roekel. 
Voor de bewoners van Willinkhuizen geldt dat het bezoek 
meldt via de bel als zij het appartement van de bewoner 
verlaten, zodat de zorg de bewoner weer kan opvangen. Het 
bezoek mag niet in de huiskamer op Willinkhuizen komen. 

3. Voor Willinkhuizen is bezoek ’s morgens mogelijk vanaf 10.30 
uur (de zorgmedewerkers zijn om 9.30 uur nog te druk met 
zorgverlening).  

4. Voor bewoners van Roekel en de Vijfsprong blijven per 
bezoekmoment maximaal 2 bezoekers toegestaan op hun 
eigen kamer. Voor Willinkhuizen zijn per bezoekmoment 2 
bezoekers toegestaan uit hetzelfde huishouden. Komen de 
bezoekers uit verschillende huishoudens, dan geldt de norm 
van 1 bezoeker per keer, omdat op de eigen kamer op 
Willinkhuizen met twee bezoekers uit een verschillend 
huishouden de 1,5 meter afstand niet kan worden bewaard.  

5. Bezoekers lopen na de intake de kortste route naar de 
kamer van de bewoner. 

6. Het is niet toegestaan voor bezoekers om met de bewoner 
in De Aanleg, VIOS of huiskamer De Vijfsprong plaats te 
nemen. De eigen kamer blijft het uitgangspunt. Wel mag 
de bezoeker een wandeling maken met de bewoner en 
wast en ontsmet hij/zij bij terugkomst van de wandeling in 
Wicherumloo de handen, net zoals de bewoner. 

 
 
 
 
 
 
 

“We hebben nu beter zicht op de ijsberg waarvan we in maart alleen de top zagen. 

Dat bied ons nu nog de kans bij te sturen voor we opnieuw in een situatie als die in maart 

zitten. Die kans mogen we niet missen.”       (citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van vrijdag 18 september) 

De “R” is weer in de maand (tijd voor levertraan 

     ) en dat betekent dat de gewone griep ook 
weer zal toeslaan bij bewoners en hun familie. 
Daarom de oproep om genoemde richtlijnen 
scherp in acht ten nemen en vast te houden aan de 
1,5 meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of 
andere griepverschijnselen.  
 

DE ACTIVITEITEN IN WICHERUMLOO 
“Het wordt een beetje saai” hoor ik af en toe. Als 
we het vergelijken met de activiteiten in het 
voorjaar, dan begrijp ik dat. Toen is er veel extra 
gedaan om het gemis van bezoek van 
kinderen/familie te compenseren. Dat hoeft 
gelukkig niet meer en grote evenementen als de 
Heidedag en de Wicherumloop kunnen niet veilig 
worden georganiseerd in een zorghuis. De 
activiteiten die we wel doen, zijn alleen 
toegankelijk voor u als bewoner en niet voor 
bijvoorbeeld mensen uit het dorp.  Dat is 
inderdaad minder fijn, maar onlosmakelijk 
verbonden aan de voorzichtigheid die we in acht 
nemen om inslepen van het virus te voorkomen. 
Zeker nu de tweede golf een feit is, zullen we dit 
jaar de activiteiten alleen aan u als bewoners 
blijven aanbieden. Wel komen de filmavonden 
weer terug en  ook een kledingverkoop staat 
gepland. Alles uiteraard met 1,5 meter afstand. We 
proberen dus iets meer leven in de brouwerij te 
brengen, maar het blijft rustiger dan vorige jaren. 
Uw gezondheid staat voorop en ik reken in deze op 
uw begrip.  
Namens het bestuur van de stichtingen 
Wicherumloo, Henk Blotenburg, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als vrijwilliger ben je meer  
    waard dan je denkt! 

De oplossing van 
de prijspuzzel was: 
“Vrijwilligers zijn 
lichtpuntjes op de 
aarde en voor 
Wicherumloo van 
grote waarde”. 
 

Winnaar van de 
BBQ vleesschotel is  
dhr. D. Janssen.  
Gefeliciteerd! 



 

 

Beste bewoners van en betrokkenen bij Wicherumloo 
Graag willen we in deze nieuwsbrief een tweetal acties bij u onder de 
aandacht brengen waar wij momenteel aan meedoen. Omdat we dit jaar 
onze inkomsten uit onze normaalgesproken gehouden evenementen 
missen, zijn we extra gemotiveerd om mee te doen aan genoemde acties! 
Wij hopen dat u dat ook bent! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u ons helpen om van deze acties een succes te maken? Breng dan in 
genoemde periode uw stem(men) uit op onze projecten! Hartelijk Dank! 
 
Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en  
de activiteitencommissie van Wicherumloo, Jantine Burgers 

 U herinnert zich het vast nog: Begin 2020 kon er bij Coop Hoek 
worden gespaard voor een mooi album met plaatjes van Oud-
Wekerom. Wie als eerste een volledig gevuld exemplaar kon laten 
zien won 1 minuut gratis winkelen in deze supermarkt. 
Woonzorghuis Wicherumloo won deze prijs! Vanwege corona 
duurde het even voordat dit ook daadwerkelijk in de praktijk kon 
worden gebracht, maar dinsdag 22 september was het zover. Martie 
en Marieke snelden door de supermarkt op jacht naar een goed 
gevulde boodschappenkar. De boodschappen zijn verdeeld over de 
diverse afdelingen binnen het woonzorghuis. Coop bedankt! 

Wicherumloo(p) 2020… 
   maar dan anders! 
 

Zoals voor zoveel evenementen geldt, 
hebben ook wij besloten om de 
Wicherumloo(p) Wandeltocht dit jaar 
niet door te laten gaan. Een grote 
teleurstelling voor alle sportieve 
wandelaars, maar een minstens zo 
grote teleurstelling voor u als 
bewoner van Wicherumloo. Daar zijn 
we ons zeker van bewust en dat is de 
reden geweest dat we op de tweede 
zaterdag van oktober, de traditionele 
Wicherumloo(p) zaterdag, een leuke 
buitenactiviteit voor u hebben 
bedacht. Een activiteit waaraan u 
samen met een mantelzorger/ 
familielid mag deelnemen.  U ont-
vangt deze week een brief in de bus 
met daarin meer informatie en een 
opgaveformulier. Ook voor boven-
staande geldt dat dit alleen door kan 
gaan wanneer de RIVM richtlijnen dit 
toelaten. Zo niet, dan verschuiven we 
de activiteit naar een latere datum. 
 
 
 
 
 
 

 
Loop een stukje  

met mij  mee… 

De eerste is de welbekende EDE 
Doet actie. Deze week heeft u de 
waardecheque weer ontvangen. 
Wij sparen voor een mobiele 
grillplaat die we tijdens toekom-
stige evenementen hopen te 
kunnen gaan gebruiken! 

 

DONEREN VAN UW CHEQUE KAN O.A. OP DE VOLGENDE MANIEREN:  
- Lever uw cheque in bij supermarkt Coop Hoek in de daarvoor   
  bestemde bus; 
- Mail uw activatiecode naar vriendenvan@wicherumloo.nl; 
- App (een foto van) uw code naar 06-12066529. 

 
 
 
 
 
 

 
Als tweede willen we noemen we de Rabo ClubSupport Actie. Met Rabo 
ClubSupport investeert Rabobank een gedeelte van de winst in de 
samenleving. Bij deze actie sparen we voor een jubileumactiviteit die we 
tijdens het 5-jarig jubileum van Wicherumloo hopen te organiseren. 
 

Bent u lid van de Rabobank, dan kunt u in de periode van 5 oktober t/m 
24 oktober 2020 stemmen door in te loggen in de RABO app of op de site 
van de Rabobank. Via ‘zelf regelen’ en vervolgens ‘mijn lidmaatschap’ 
kunt u klikken op Rabo ClubSupport. Vanaf 2020 is het alleen mogelijk om 
te stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website. Hiervoor is 
geen stemcode nodig. Uitzondering is er voor diegenen die nog niet 
beschikken over de RABO app of internetbankieren. Zij krijgen nog een 
mail of brief thuisgestuurd. 
 

 

mailto:vriendenvan@wicherumloo.nl

