
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 21        
WEKEROM, 7 JUNI 2021  

PARTNER IN ZORG  

Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers 
en vrijwilligers van Wicherumloo, 

Met de zomer in aantocht lonkt het 
vooruitzicht op het “oude normaal”. 
Gelukkig zien we de coronabesmet-
tingen enorm dalen en ontworstelt de 
wereld zich langzamerhand aan de 
greep van COVID-19. Voor u als bewo-
ner van Wicherumloo zijn de ver-
soepelingen vooral belangrijk voor het 
contact met uw familie, vrienden en 
kennissen.   Er    kunnen    steeds    meer 

mensen op bezoek komen en die contacten betekenen veel 
voor u. Fijn dat dit weer kan. Ook al is de pandemie nog niet 
bedwongen en moeten we nog alert blijven op handen wassen 
en afstand houden, u heeft een groot deel van de vrijheid terug. 
Net als alle andere inwoners van Nederland. Wij danken onze 
Vader in de hemel voor deze kentering. U merkt vast aan de 
terugkeer van het activiteitenrooster dat de activiteiten 
allemaal weer opstarten. Onze vrijwilligers zijn blij dat ze u 
weer kunnen ontmoeten en dat eigenlijk alle activiteiten weer 
zijn begonnen.  Nog wel steeds alleen voor u als bewoners. Wij 
zijn ook dankbaar dat alle vrijwilligers weer willen meedoen! 
Daarbij merken we steeds vaker dat vrijwilligerswerk soms in 
kleine dingen grote meerwaarde heeft. Een belangstellend 
gesprek, een korte wandeling of gewoon samen een kopje 
koffie op het terras.  We willen daar de komende tijd meer 
aandacht voor gaan vragen. De Vrienden van Wicherumloo zijn 
weer begonnen om inkomsten te werven. U gaat dat 
ongetwijfeld merken. Het verdient een groot compliment dat 
zij enthousiast aan de slag gaan om de financiën weer aan te 
vullen. Want u heeft de lustrumviering van 5 jaar Wicherumloo 
nog te goed en daarvoor wordt al een tijdje gespaard! Zoals het 
er nu uitziet, zou dat lustrum in september gevierd kunnen 
worden. Maar eerst gaan we genieten van een mooie zomer, 
waarbij de bloeiende natuur in de tuin van Wicherumloo (met 
dank aan onze tuinlieden)  u steeds weer zal verrassen! 
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg 

 

BELANGRIJKE MAATREGELEN DIE  NOG 

STEEDS 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; ook al bent u gevaccineerd.  

 

VOOR WICHERUMLOO GELDT VANAF 5 

JUNI 2021: 
- Er mogen maximaal vier bezoekers per 

dag op bezoek komen. Bewoners van 
Willinkhuizen kunnen maximaal 2 
bezoekers tegelijk ontvangen in hun 
appartement. Bewoners van Roekel en 
De Vijfsprong kunnen meer bezoekers 
tegelijk ontvangen. Maar ook hier geldt 
dat 2 keer op een dag bezoek van een 
paar mensen veel gezelliger zal zijn.  

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

- Bezoekers lopen de kortste route naar 
het appartement 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 weer toegestaan voor bezoekers 
om met de bewoner in De Aanleg of op 
het terras plaats te nemen. Bewoners 
mogen met maximaal 3 bezoekers plaats 
nemen in De Aanleg of op het terras. 

- Let er op dat het niet te druk wordt in De 
Aanleg; wijk uit naar het terras of ga 
terug naar uw appartement als de 1,5  
meter afstand niet kan worden 
gehanteerd. 

- Bij het lopen in de gangen van 
Wicherumloo en in De Aanleg dragen 
bezoekers en vrijwilligers een mond-
masker; dus ook bij het halen van koffie 
uit de automaat. 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Veel locaties gaan onder voorwaarden weer open. Een grote stap en al met al is het onvermijdelijk dat er voorlopig 

nog een aantal voorwaarden gelden. Dat betekent dat de basis regels belangrijk blijven. Want we gaan elkaar weer meer 

ontmoeten, ook in grotere groepen en dus moeten we nog beter opletten. Op onszelf en op elkaar  en voor 

ons zelf en voor elkaar.”                                                             (citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van vrijdag 28 mei) 

Koningsdag 2021! 
27 april was de verjaardag van onze Koning Willem 
Alexander en mocht hij 54 jaar worden. Ook bij 
Wicherumloo vierden we zijn verjaardag, hetzij nog 
wel in aangepaste vorm, met onze bewoners.  
 
 

 
Onze huismeester 
Martie vierde op 
deze dag ook zijn 
verjaardag en werd 
door de bewoners 
in het zonnetje 
gezet! 
 
 

 

BEWONERS EN VRIJWILLIGERS ONTMOETEN ELKAAR VAKER:  
NOODZAAK WORDT GEVOELD 
In de afgelopen maanden, nog versterkt door de coronacrisis, is in Wicherumloo nog 
duidelijker geworden dat een aantal bewoners behoefte heeft aan rechtstreeks contact 
met iemand anders. Natuurlijk is de familie daarvoor beschikbaar, maar er blijven nog 
veel momenten over waarop bewoners zitten te wachten op gezelschap. Uit gesprekken 
met Lutje Klok blijkt er grote behoefte te zijn aan mantelzorgers/vrijwilligers die met 1 
bewoner iets willen ondernemen. Dat kan een spelletje of wandeling zijn, een 
boodschap bij de supermarkt of een ritje op de duo-fiets. Maar ook de krant voorlezen 
of een kopje koffie drinken in De Aanleg is al fijn. En dat hoeft geen halve dag te kosten; 
vaak is een uurtje al lang genoeg. Overdag of ’s avonds. Met deze uitbreiding naar meer 
één op één contacten tussen bewoner en vrijwilliger voorzien we in een grote behoefte 
van veel bewoners, zowel op Willinkhuizen als op De Vijfsprong of Roekel. En het levert 
de zorg een grote ondersteuning op. We stellen deze vraag allereerst aan de lezers van 
deze nieuwsbrief, dus aan mantelzorgers en bestaande vrijwilligers. Misschien heb je 
interesse om er iets “kleins bij te doen” wat grote betekenis heeft voor een bewoner. 
En wellicht ken je iemand die dit zou willen doen. Meld je dan even aan bij Janny 
Russcher, telefoon 0318-46 1145 of email jrusscher@solconmail.nl En natuurlijk mag je 
ook even bellen om meer informatie. 
 

In de vorige nieuwsbrief 
stond weer een foto-zoek 
puzzel. Alie van Zoest wist 
van elke afbeelding de plek 
te benoemen waar de 
betreffende foto was ge-
maakt en won daarmee een 
leuk en lekker cadeau! 

mailto:jrusscher@solconmail.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het paasweekend ontvingen alle bewoners van ons 
een leuk en fleurig paascadeau. Bij dit pakket zat een 
brief met daarin de oproep, aan met name 
familieleden en bekenden, om donateur te worden van 
Wicherumloo en zo het werk wat de Vrienden van 
Wicherumloo doen te  steunen.  We mochten 9 nieuwe 
vrienden (donateurs) verwelkomen en daarnaast ook 
nog 9 éénmalige giften ontvangen. Hartelijk dank aan 
ieder die hieraan heeft bijgedragen! Onder de aanmel- 

NLdoet 2021: Wicherumloo Refresh 
NL-DOET 2021 is achter de rug. Konden wij vorig jaar niet aan 
de slag door Corona-beperkende maatregelen, hierdoor deze 
keer dus een behoorlijke inhaalslag. We kunnen terugzien op 2 
vruchtbare dagen van noeste arbeid en inzet van diverse 
vrijwilligers en bedrijven. U ziet hierbij een korte foto impressie 
en deze beelden spreken voor zich. Zonder namen te noemen 
wil ik vanaf deze plaats eenieder die zich op welke wijze heeft 
ingezet nogmaals heel hartelijk bedanken hiervoor. Onze 
bewoners spreken nog dagelijks over jullie bijdrage hierin. Met 
vriendelijke groet en hopelijk  
tot de volgende NL-DOET, 
Namens de stichting Wicherumloo,  
Martie Waaijenberg 

 

Bij voormalig Bakkerij van der Wal werd 
het geld dat voor een plastic tasje moest 
worden betaald in een glazen pot 
gestopt. Deze pot met inhoud kregen wij 
onlangs van hen overhandigd. Een 
bedrag van € 56,- Leuke actie, bedankt!  

BEDANKT  

NAMENS MIRJAM! 
Na mijn verblijf in ‘Eleos - De 
Fontein’ wil ik iedereen 
hartelijk bedanken door mij te 
steunen en te bemoedigen met 
een kaartje of Whats App. En 
dat ik de kracht van God mocht 
krijgen om tot zo ver te komen. 
En ik wil jullie allemaal 
bedanken voor de mooie bos 
bloemen toen ik net thuis was. 
Ik vind het fijn om bij jullie in 
het verzorgingstehuis te zijn. Ik 
hoop gauw weer helemaal te 
komen. 
  

HARTELIJKE GROETEN, MIRJAM GOVERSE 
 

dingen werd een luxe 
boodschappenpakket 
verloot. De gelukkige 
winnaar was Jaap 
Blankespoor.  
 
Van Harte Gefeliciteerd  
Jaap! 
 
Groet, Vrienden 
 van Wicherumloo 
 
 

VRIJDAG  11  JUNI  2021           ●           10 VOOR € 7,50 
TE  KOOP  BIJ  ONZE  VERKOOPKRAAM  BIJ  DE  COOP 

 

OLIEBOLLENACTIE 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3M_fnlDpy6SZHM&tbnid=5nWsI2V7oTaPGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oliebollen-express.eu/&ei=9go7UuWcB4fI0AX0u4DICA&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNG31-toEDvEyNrFoI9ifwhQ7cegdQ&ust=1379687488575735


 

 

 

 

Tijdens de NL DOET dagen bij 
Wicherumloo, op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 mei, werd er volop 
geklust door vrijwilligers van o.a. De 
Rabobank, Kampert Bouw, Brons 
Glasbewassing en vrijwilligers van 
ons woonzorghuis Wicherumloo. 


