
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 20        
WEKEROM, 2 APRIL 2021  

PARTNER IN ZORG  

Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers 
en vrijwilligers van Wicherumloo, 

We kijken allemaal uit naar het voorjaar 
met zijn zonnige voorboden voor de 
zomer! Een periode waarin we met 
nieuwe energie dingen oppakken! We 
zien dat ook terug in Wicherumloo, 
waar optimisme met gepaste 
voorzichtigheid de boventoon voert. De 
corona besmetting ligt al enige maan-
den achter ons en gelukkig -  mede 
dankzij   de   uitgevoerde   vaccinaties  -  

kon de bezoekregeling worden verruimd. Toch blijft het 
spannend en waakzaamheid is geboden. Het virus is niet 
verdwenen en we vragen uw onverminderde alertheid om de 
afgesproken maatregelen op te volgen. Deze nieuwsbrief is een 
bijzondere nieuwsbrief, omdat dit de eerste keer is dat wij u 
vragen om het werk van de Vrienden van Wicherumloo 
ruimhartig te steunen. Ze leggen zelf uit waarom er nieuw geld 
nodig is. Ik volsta met de oproep hier ruimhartig gehoor aan te 
geven, omdat u het afgelopen jaar als geen ander heeft gemerkt 
wat kleine attenties betekenen. Binnenkort ontvangt u het 
activiteitenrooster weer in de bus. De vorige was van 6 maart 
2020. We starten weer met kleine activiteiten, uitsluitend voor 
u als bewoners. Ongetwijfeld staat er iets van uw gading bij. Fijn 
dat dit weer mogelijk is en dat onze vrijwilligers de draad weer 
oppakken. Aankomend weekend vieren we Pasen. Ik hoop dat 
u door dit feest wordt bemoedigd en gesterkt. De reikwijdte van 
dit feest wordt treffend vertolkt in het lied: “Daar juicht een 
toon” in het vers:  
Want nu de Heer is opgestaan  
nu vangt het nieuwe leven aan 
een leven door Zijn dood bereid 
een leven in Zijn heerlijkheid  
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg 

 

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. 

 
VOOR WICHERUMLOO GELDT NU: 
- Er mogen maximaal twee bezoekers per 

dag op bezoek komen; of 2 x 1 of 1 x 2 
tegelijk uit hetzelfde huishouden.  

- Bezoekers wassen bij binnenkomst hun 
handen en doen vervolgens een 
medisch mondkapje op. 

- Bezoekers lopen de kortste route naar 
de kamer van de bewoner. 

- Het bezoek bij de bewoners van 
Willinkhuizen meldt via de bel dat 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. 

- 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. 

 
 



OP VRIJDAG 2 APRIL ONTVINGEN ALLE BEWONERS EEN FLEURIG EN LEKKER PAASGESCHENK VAN ONS. 
ANDERS DAN ANDERE KEREN VRAGEN WE ER NU ECHTER EEN GUNST VOOR TERUG…        

MAAR MEER NOG DAN AAN ONZE BEWONERS DOEN WE MET DEZE GUNSTVRAAG EEN BEROEP OP 

HUN (KLEIN)KINDEREN EN NAASTE FAMILIELEDEN… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicherumloo DOET 2020 
Het resultaat van een jaar lang Ede DOET 
bonnen sparen maakte dat we onder andere 
deze mooie grillplaat konden aanschaffen! We 
hopen de pan vele keren te mogen gebruiken! 

 

Inmiddels zijn we ruim een jaar bekend met het Coronavirus en alle daaruit voortkomende 
beperkende maatregelen. Gelukkig zijn alle bewoners, voor zover gewenst, nu volledig 
gevaccineerd en dat geeft een reële hoop op het licht aan het einde van de inmiddels vaak 
genoemde tunnel. 

 

Voor de Vrienden van Wicherumloo was het in het afgelopen jaar steeds opnieuw een uitdaging om te bedenken wat we 
voor onze bewoners konden betekenen om deze eenzame tijd te overbruggen en hen enigerlei vorm van vermaak en 
afleiding te geven. We introduceerden de zaterdag-cadeautjesdag; maandenlang ontvingen onze bewoners iedere 
zaterdag een leuk of lekker cadeautje wat varieerde van een fleurige bos bloemen, een mooie puzzel, tot een goed 
gevulde borrelplank en zelfs een volledig kerstpakket. Daarnaast deelden we regelmatig een lekkere versnapering uit en 
organiseerden we activiteiten ter vermaak, zoals onder andere muzikale optredens buiten op het terras, een high tea en 
de prijspuzzels in de wekelijkse nieuwsbrieven.  
 

We zijn dankbaar dat we hiervoor een financieel spaarpotje hadden en dat we dit voor hen konden doen. Maar helaas 
komt ook de bodem van onze spaarpot in zicht. In 2020 konden we, vanwege Corona, geen van onze jaarlijkse activiteiten 
(Volleybal – Heidedag - Wicherumloop) organiseren, waardoor de inkomsten die we hier normaal gesproken mee 
genereren uitbleven. Onze enige bron van inkomsten zijn momenteel onze donateurs en ook hierin zien we de teller 
helaas, door natuurlijk verloop, steeds verder achteruitgaan. Om ook in de toekomst een stabiele en gezonde financiële 
basis te hebben om bij te dragen aan het sociaal welbevinden van onze bewoners en om o.a. leuke dingen te organiseren 
zijn we meer dan ooit afhankelijk van onze huidige èn nieuwe donateurs. 
 

 

Wicherumloo DOET 2021 
Alle adressen in de gemeente Ede hebben vorige week  de cheques 
betreffende de 1e ronde van Ede DOET in de brievenbus ontvangen. 
Woon-zorghuis Wicherumloo hoopt dit jaar haar 5-jarig jubileum te 
vieren. Met de Ede Doet bonnen sparen we voor een jubileum 
feestweek! 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; 
- Doe uw cheque in de brievenbus bij Wicherumloo; 

- Mail uw activatiecode naar vriendenvan@wicherumloo.nl; 
- App (een foto van) uw code naar 06-12066529. 

HARTELIJK DANK!  
Namens de commissie 
Vrienden van Wicherumloo 

Vriendenkaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Wicherumloo en onze 
huismeester, Martie Waaijenberg. U wordt donateur door deze kaart in te vullen en in 
le leveren bij ons woonzorghuis. Ook kunt u uw gegevens mailen naar 
vriendenvan@wicherumloo.nl Ook bij  eventuele vragen kunt u bij de huismeester of 
bij genoemd mailadres terecht. Onder alle aangemelde nieuwe donateurs wordt een 
luxe boodschappenpakket verloot. Wilt u ook kans maken op dit pakket? Meldt u dan 
uiterlijk 30 april a.s. aan als donateur en Vriend van Wicherumloo! 
 

Vriendelijke groet, Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo, Jantine Burgers  
 

HEEFT U IN HET AFGELOPEN JAAR ONZE INSPANNINGEN EN CADEAUTJES GEWAARDEERD EN WILT 

U DAT WE DIT OOK IN DE TOEKOMST KUNNEN BLIJVEN DOEN? WORD DAN DONATEUR EN 

VRIEND VAN WICHERUMLOO! VAN ONZE KANT ZOUDEN WIJ DÀT ECHT ENORM WAARDEREN! 
 

MELD U UITERLIJK 30 APRIL A.S. AAN ALS VRIEND VAN 
WICHERUMLOO EN MAAK KANS OP EEN LUXE ONTBIJTPAKKET! 

mailto:vriendenvan@
mailto:vriendenvan@wicherumloo.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het einde is in zicht. Maar de komende weken zijn nog even taai, taai voor ons allemaal. Daar is niets aan te 

veranderen. Maar wat we wel kunnen veranderen is hoe we er samen mee omgaan. Door ons aan de basisregels te 

houden en door een beetje extra naar elkaar om te kijken, houden we dit allemaal al veel langer vol dan we 

ooit hadden kunnen bedenken. En laten we ook dat de komende weken volhouden.” 
(citaat Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van dinsdag 23 maart) 

WOENSDAG 31 MAART ONTVINGEN DE BEWONERS 

EEN FRUIT VERRASSING VAN BETHANIE! 

AFVALVERWERKING. GRAAG UW AFVAL NAUWKEURIG 

VERWERKEN VOLGENS ONDERSTAANDE REGELS: 
 

▪ Oud papier in de hoek nabij de kapsalon (Dus geen 
andere restproducten!) 

▪ Plastic etc. in de speciaal hiervoor verkrijgbare zakken 
(bij de huismeester) iedere donderdag kunt u deze 
zakken voor bij de inrit zetten 

▪ Restafval kunt u in afvalzakken (zelf aanschaffen) met 
gebruik van de afvalpas in de container bij de inrit 
storten. 

▪ Glas, in de glasbak  
in het centrum  
van het dorp 

 

 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING, 
DE HUISMEESTER 
 
 
 
 

VACCINATIE TEGEN CORONA! 
In de vorige nieuwsbrief heeft u een 
fotoverslag kunnen zien van de eerste 
Corona  vaccinatie  onder  de  bewoners. 

Deze vond plaats op donderdag 18 februari. Precies 4 
weken later, op donderdag 18 maart 2021 is de tweede 
prik gezet. Alle bewoners van Wicherumloo, die dat 
wilden, zijn nu  gevaccineerd tegen het Corona virus. 
 

HET TERRAS BIJ RESTAURANT DE AANLEG WORDT ZOMERKLAAR GEMAAKT! 

Voor onze nieuwe bewoners is het nog even 
ervaren wat er allemaal voor hen wordt 
georganiseerd. Onderstaand een greep uit 
de regelmatig terugkerende activiteiten. 
Het volledige activiteitenoverzicht ontvangt 
u van ons in de brievenbus! 

 
 
Tot nader order worden alleen de 
bewoners hartelijk uitgenodigd voor 
bovenstaande activiteiten. 
 

DAG TIJD ACTIVITEIT 

Zondag  10.00 u. 
18.30 u. 

KERKDIENST 
 KERKDIENST 

1e Dinsdag  
v.d. maand 

14.30-
16.00 u. 

BINGO 
 

Woensdag 
1x per maand 

19.00-
19.45 u. 

ZANGUURTJE 

Donderdag 14.30-
16.00 u. 

HANDWERKEN 

Donderdag 19.15-
20.45 u. 

“KOFFIE-UURTJE”  
 IN VIOS   

Donderdag 
1x per 2 weken 

10.00-
11.30 u. 

HUISBIJBELKRING  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs 
puzzel 
We hebben voor u weer een foto zoekpuzzel samengesteld. Weet u waar deze foto’s zijn gemaakt? Noteer de locatie 
onder de foto en lever dit blad  uiterlijk woensdag 7 april in. Dit kan in de ideeën bus in het restaurant. Donderdag 8 april 
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!  
 
 

----------------------              -----------------------              ----------------------- 


