
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 19        
WEKEROM, 26 FEBRUARI 2021  

PARTNER IN ZORG  

Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en 
vrijwilligers van Wicherumloo, 

Deze nieuwsbrief is voor een aantal 
bewoners van Wicherumloo de eerste 
nieuwsbrief. Er zijn in december en 
januari veel nieuwe bewoners 
binnengekomen. Daar ging het 
overlijden van een aantal bewoners 
aan vooraf! Het gemis doet pijn, 
natuurlijk het meest bij de 
nabestaanden, maar ook bewoners en 
vrijwilligers ervaren verdriet. Ook al  

mogen we met dankbaarheid terugzien op goede jaren. We 
weten dat ook met de nieuwe bewoners nieuwe banden zullen 
ontstaan tussen bewoners onderling, zorgverleners en 
vrijwilligers. Dat is de loop van het leven en dat is goed. We 
weten dat onze hemelse Vader ons allemaal hiervoor de 
bemoediging en kracht geeft. We heten onze nieuwe 
bewoners ook via deze nieuwsbrief hartelijk welkom en hopen 
dat u zich in Wicherumloo snel thuis gaat voelen. We kijken uit 
naar de aangekondigde versoepelingen vanaf 3 maart. De 
minister-president gaf deze week aan dat er iets meer vrijheid 
komt voor de burgers in Nederland. De avondklok en één 
bezoeker per dag blijft van kracht in Nederland, dus ook voor 
u als bewoner van Wicherumloo. Maar u kunt straks wel weer 
naar de kapper en op afspraak naar een kledingzaak. U als 
bewoners en familie heeft het afgelopen jaar laten zien zich 
goed aan de afspraken te houden. Belangrijke voorwaarde om 
het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden. Donderdag 
18 februari 2021 zijn alle bewoners van Wicherumloo, die dat 
wilden, voor de eerste keer gevaccineerd tegen het Corona 
virus. Zorgvragers en niet-zorgvragers. Gelukkig dat dit nu 
eindelijk is gebeurd. Over drie of vier weken volgt de tweede 
prik. Belangrijk om te weten dat het vaccin pas enige tijd na de 
tweede prik de berekende effectiviteit van ruim 90% heeft.  
We hebben dus nog zeker 7 of 8 weken voor de boeg waarin 
de immuniteit van bewoners wel steeds groter wordt, maar de 
voorzorgsmaatregelen als bijv. mondkapjes en 1,5 meter 
afstand niet kunnen worden losgelaten. Maar zoals gezegd: u 
houdt zich keurig aan deze maatregelen. We gaan de komende 
tijd langzamerhand weer kleine activiteiten starten. De 
kerkdiensten in Vios zijn op 7 februari weer begonnen en de 
breimiddag is de volgende stap. Stap voor stap en met het 
inmiddels ingesleten 1,5 meter afstand houden! Het zijn 
hoopvolle ontwikkelingen! Via deze nieuwsbrieven houden wij 
u op de hoogte. 
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg 

 
“We zijn op weg naar betere tijden, naar meer ruimte en minder beperkingen. Dat is heel spannend. Verruiming is in 

de fase waarin we nu zitten niet gratis. En daarom wil ik vandaag met elke Nederlander persoonlijk de afspraak maken 

dat u en ik ons extra goed aan de basisregels gaan houden. Bij extra ruimte hoort extra verantwoordelijkheid, 

voor ons allemaal.”                          (citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari) 

GLASVEZEL 
De laatste tijd is er veel informatie in Wekerom 
verspreid over de komst van een glasvezelnet voor 
snel internet. Het bestuur van Stichting Vastgoed 
Wicherumloo heeft besloten om Wicherumloo niet 
aan te sluiten op glasvezel, omdat de bestaande 
kabelaansluiting prima voldoet. Overstappen op 
glasvezel brengt voor Wicherumloo veel kosten met 
zich mee. En bewoners zijn verplicht om een nieuw 
emailadres te nemen. Daar hebben we op dit 
moment geen interesse in. 

 

Jongeren uit Wekerom maakten een aantal 
mooie sneeuwpoppen op het terras van 
Wicherumloo. Een prachtig gezicht voor onze 
bewoners, bedankt! 

WINTER BIJ WICHERUMLOO! 



TWEE WINNAARS VAN DE KERST PRIJSPUZZEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de laatste nieuwsbrief van 2020 stond weer een 
prijspuzzel. Dit keer was dat een woordzoeker met als 
thema de feestdagen. De goede oplossing was: ‘Voor het 
nieuwe jaar wil ik u wensen liefde en geluk, omringd door 
lieve mensen’. Uit de goede inzendingen van deze 
woordzoeker werden deze keer niet 1 maar 2 winnaars 
getrokken! Mevrouw Hazeleger en mevrouw Veldhuizen 
stuurden een juiste oplossing in en wonnen beiden een 
cadeaupakketje met daarin o.a. een cadeaubon van 
cafetaria Het Witte Paard. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACTUELE CORONA MAATREGELEN BIJ 

WICHERUMLOO NOG EEN KEER VOOR U 

OP EEN RIJ GEZET: 
 

BELANGRIJKE MAATREGELEN DIE 

ONVERKORT GELDEN: 
- Blijf thuis bij verkoudheid of andere 

griepverschijnselen. Voor u als bewoner 
betekent dit dat u dan in uw eigen 
appartement blijft en u als bezoeker blijft in 
uw eigen huis elders. 

- Houd u strikt aan de 1,5 meter afstand van 
elkaar; daarmee verkleint u het 
besmettingsrisico enorm. 

 

DE ACTUELE MAATREGELEN ZIJN:  
- Personeel, bezoekers en vrijwilligers dragen in 

de gangen een medisch mondmasker en als 
personeel of vrijwilligers bij hun werk binnen 
de 1,5 meter van een bewoner komen, dan 
wordt door hen ook een medisch mondkapje 
gedragen. 

- Ook uw huishoudelijke hulp (van Bethanië of 
privé) draagt tijdens het schoonmaken 
permanent een medisch mondmasker in uw 
appartement. 
 

VOOR WICHERUMLOO GELDT NU: 
- Er mag maximaal één bezoeker per dag op 

bezoek komen.  
- Bezoekers wassen allereerst hun handen, 

doen vervolgens een medisch mondkapje op 
en vullen daarna een registratie-formulier in 
en deponeren dit in de doos op de receptie. 
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. 

- Bezoekers lopen na het wassen van de handen 
en de registratie met een medisch mondkapje 
op de kortste route naar de kamer van de 
bewoner. 

- Het is niet toegestaan voor bezoekers om met 
de bewoner in De Aanleg, VIOS of huiskamer 
De Vijfsprong plaats te nemen. 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. 

- Bij het verlaten van het gebouw kunt u het 
mondmasker afdoen en deponeren in de 
prullenbak bij de uitgang. 
 

OLIEBOLLEN 
Eind vorig jaar werden onze bewoners tot twee keer 
toe verrast met een zakje heerlijke oliebollen! Op 
woensdag 30 december was het een traktatie van 
Bakkerij Van der Wal en op oudejaarsdag waren het 
oliebollen die waren gebakken door de Vrienden van 
Wicherumloo.  
 

KLEINE STORTING AFVALCONTAINER 
Als u afval stort in de ondergrondse container, kunt u 
kiezen uit een kleine of grote storting. De kleine storting 
kost € 0,92 en de grote € 1,84.  
Als u een kleine storting wilt doen, moet u even geduld 
hebben na het aanbieden van de pas voordat de klep 
open gaat. Denk dus niet dat het niet werkt, want als u 
voor de tweede keer uw pas aanbiedt, krijgt u de 
mogelijkheid voor een grote storting (met dus extra 
kosten). Even geduld hebben loont dus! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN ETEN IN WICHERUMLOO 
Een belangrijk hoogtepunt in het dagelijkse ritme is het 
drie-gangen diner om 12.00 uur. Al enige maanden 
eten niet meer alle bewoners samen in De Aanleg, 
maar wordt er ook door een groep gegeten in de 
huiskamer De Vijfsprong. Door de zorgmedewerkers 
wordt de verdeling gemaakt tussen eten op De 
Vijfsprong of in De Aanleg. Beide groepen zijn groot 
genoeg om het gezellig te houden en op zondag eet 
iedereen in De Aanleg. En het keuzemenu is weer 
ingevoerd; dat wordt door iedereen erg gewaardeerd. 
Iedere week wordt de voorkeur voor de maaltijden 
opgenomen. En de gastvrouwen in De Aanleg hebben 
weer meer tijd voor een praatje met de bewoners; ook 
heel belangrijk. 

Voor de gasten van 
restaurant ‘De Vijfsprong’ 

 

Een lekkere kroket of frikandel bij de maaltijd, 
zorgt voor een smakelijke aanvulling en 
gezelligheid! Af en toe een lekker 
bittergarnituur en wie weet wel een portie 
friet, we hopen dat u er allen erg van geniet! 

 
 
 
 

 
Veel plezier met deze airfryer 

en smakelijk eten gewenst! 
 

Hartelijke groet, Vrienden van Wicherumloo  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wicherumloo DOET weer mee in 2021! 
EDE Doet gaat door in 2021! Ook dit jaar ontvangen alle 
adressen in de gemeente Ede de cheques in twee rondes. 
De 1e ronde is in week 12 (22-27 maart). Uiteraard sparen 
we bij Wicherumloo ook weer mee! Natuurlijk hopen we 
dat u ons helpt om deze actie tot een succes te maken. 
Mogen we weer op uw stem/cheque rekenen? 
 

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. 
 

HARTELIJK DANK!  
Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en  
de activiteitencommissie van Wicherumloo. 
 
 
 

Personeel en bewoners die regelmatig in huiskamer De 

Vijfsprong eten, werden door de Vrienden van 

Wicherumloo verrast met een airfryer. Zo kunnen zij 

op een ‘gezonde’ manier af en toe een snack nuttigen!  

LENTEKRIEBELS! 
 
Net als jabbertje 

hadden deze 
bewoners ook last 
van de lentekriebel! 
Heerlijk even naar 
buiten en een 
rondje maken in  
de beweegtuin! 

mailto:vriendenvan@wicherumloo.nl


 

VACCINATIE TEGEN CORONA! 

Op donderdag 18 februari 2021 zijn 

alle bewoners van Wicherumloo, 

die dat wilden, voor de eerste keer 

gevaccineerd tegen het Corona 

virus. Een bijzondere dag! 

 

Onze huismeester in witte 

jas hielp ook mee       


