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Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers
en vrijwilligers van Wicherumloo,
Tijdens de opening van de
jubleumfeestweek op maandag 6
september sprak ik namens het
bestuur van de stichtingen
Wicherumloo een aantal woorden welke ik graag met u wil
delen. Hieronder leest u ze.
Namens het bestuur van de stichtingen
Wicherumloo, Henk Blotenburg

ONS EERSTE LUSTRUM
Het is een voorrecht om vandaag jullie allemaal welkom
te mogen heten op het 1e lustrum van zorghuis
Wicherumloo. Ruim 5 jaar geleden officieel geopend en
al bijna 6 jaar bewoond! Wat is er veel om dankbaar voor
te zijn. In Wekerom kwam in 2010 op initiatief van de
kerkenraad van de hervormde gemeente een uniek
samenwerkingsproces tot stand tussen financierder,
bouwers, zorgmanagement, zorgverleners en vrijwilligers. Resulterend in dit prachtige woonzorghuis dat in
november 2015 in gebruik werd genomen. De praktijk
van iedere dag bewijst steeds ons ideaal uit de begintijd:
een kleinschalige woonzorgvoorziening als een dorp in
het dorp waar mensen naar elkaar omzien. Buren blijven
buren. Jullie als bewoners mogen iedere dag met elkaar
weer genieten van een mooie woonomgeving. Partners
en familieleden mogen ervaren dat hun dierbare zich gaat
thuis voelen in de nieuwe omgeving. Hoe moeilijk de
overstap van huis naar Wicherumloo soms ook is. Jullie
als zorgbestuurders en medewerkers geven de liefdevolle
zorg afgestemd op de persoonlijke omstandigheden,
werken in een goed ingerichte zorgomgeving. Onze 160
vrijwilligers zijn de onmisbare schakeltjes om veel extra
toe te voegen aan de dagelijkse leef- en zorgomgeving
met iedere week een aantal activiteiten. Die heel
natuurlijk hun plek innemen in het dagelijkse leefritme.
Denk aan de kerkdiensten, het pastoraat, het verzorgen
van maaltijden in het restaurant; ondersteuning in de
huiskamers en in VIOS, de breimiddagen, snackmiddagen,
spelmiddagen, filmavonden, zanguurtjes, onderhoudswerk in het gebouw en de tuin etc. En de Vrienden van
Wicherumloo met hun niet aflatende initiatieven en inzet
om de “buiten zorg-activiteiten” te organiseren.
Aanvullend op de zorg zijn en worden mooie dingen
gedaan als museabezoek, boottochten, ontmoetingsavonden voor personeel en vrijwilligers. Iedere keer weer
verrassend wat jullie bedenken! Ook deze feestweek is
aan jullie tafel uitgedacht!

De bestuursleden van Wicherumloo ervaren zegen en
voldoening op hun bestuurlijke werk; er werd wezenlijk
een verandering bewerkstelligd in het niveau van
ouderenzorg in ons dorp. En die zegen ervaren we als een
geschenk uit Gods hand; onze Vader in de hemel bestuurt
mensen en geeft mensen de kracht en motivatie om hun
bijdrage te leveren; op alle terreinen! Bij een mijlpaal als
deze komt ook onvermijdelijk de herinnering boven aan
de bewoners die zijn overleden. Een gevoel van weemoed
kan je soms overvallen, maar daarbij mogen we steeds
beseffen dat we hen in die onvermijdelijke gang van het
leven een waardevolle tijd hebben kunnen geven op
Wicherumloo. Door iedereen vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid. Terugkijkend op de afgelopen
jaren valt niet te ontkomen aan het noemen van de
corona-periode; een donkere en zware tijd vooral voor
jullie als bewoners en zorgverleners. Deze feestweek is
een mooie gelegenheid om de onderlinge banden weer
aan te halen en te versterken. Fijn dat dit met enkele
beperkingen weer kan en complimenten voor de opzet en
aankleding. Het is een groot goed om met elkaar te
blijven werken aan de saamhorigheid en betrokkenheid
bij de zorgverlening en woonbeleving in Wicherumloo.
Daarvoor ben ik mede namens alle bestuursleden het
zorgmanagement, zorgmedewerkers, vrijwilligers, pastoraat en commissie Vrienden van Wicherumloo zeer
erkentelijk. Tot slot wil ik afsluiten met de prachtige tekst
in 2 bekende coupletten waarin de dankbaarheid voor
alles wat de afgelopen jaren is gerealiseerd, indringend
wordt vertolkt:

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

WAAKZAAMHEID

BLIJFT GEBODEN

WE HERHALEN NOGMAALS DE
“GOUDEN REGELS” DIE VOOR
IEDEREEN GELDEN:
-

houd 1,5 meter afstand
was je handen regelmatig
hoest of nies in je elleboog
vermijd handen geven
blijf thuis bij klachten

VOOR WICHERUMLOO GELDT
VANAF 6 NOVEMBER 2021:
1. Bezoekers, personeel en vrijwilligers
wassen bij binnenkomst hun handen
en zetten een medisch mondkapje op.
2. Bij het lopen in de gangen van
Wicherumloo en in De Aanleg dragen
bezoekers, personeel en vrijwilligers
een mondmasker; dus ook bij het
halen van koffie uit de automaat.
3. Als u op gepaste afstand zit van elkaar
in het appartement of De Aanleg, mag
het mondkapje af.
4. Bewoners hoeven geen mondkapje te
dragen.
5. Bij het verlaten van Wicherumloo kunt
u het mondmasker afdoen en
deponeren in de prullenbak bij de
uitgang.

De Wicherumloo(p) Wandeltocht
uitgedrukt in cijfers…
o
o
o
o
o

De temperatuur haalde deze dag de 18 °C
Er liepen 279 wandelaars mee
Samen liepen zij in totaal 3.270 KM
Er zijn 5.400 oliebollen gebakken
In totaal hielpen er 59 vrijwilligers!

CONCLUSIE:
DE WICHERUMLOO(P)

KRIJGT VAN ONS HET CIJFER 10!

Let er op dat het niet te druk wordt in De
Aanleg; ga terug naar uw appartement als de
1,5 afstand niet mogelijk is.

EVEN VOORSTELLEN: WILMA V.D. BRINK – ADAMS.
Wilma is samen met haar man Bertus en hun drie dochters
Fleur, Amber en Fieke woonachtig in Harskamp. Ze houdt
van lezen, winkelen en ook boekhouden behoort tot haar
hobby’s. Vooral dat laatste komt goed van pas in haar
nieuwe functie als penningmeester
van de stichting Wicherumloo.
Per september heeft ze het
penningmeesterschap
overgenomen van Willeke van den
Hoek die, namens de activiteitencommissie, deel blijft uitmaken van het bestuur. We
wensen Wilma succes en veel
plezier met deze mooie taak!
“ We moeten dit samen blijven doen en vooral ook met een beetje begrip voor ieders mening en voor ieders
situatie. Met een beetje mildheid naar elkaar. Als we allemaal bereid blijven af en toe een stukje in te
schikken en een ander wat ruimte te geven, dan hoeven we het echt niet steeds over alles met elkaar eens te zijn.”
(citaat Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 5 november)

LEKKER WEG IN EIGEN BUURT

+

In de zomerperiode werden door enkele
zorgmedewerkers van Bethanië een
aantal kleinschalige uitjes voor onze
bewoners georganisseerd. Zo ging er
een groepje met LIJN51 naar de
Jachthoeve in Wekerom, werd er een
bezoekje aan de Bruine Meren in
Otterlo gebracht en op weer een andere
dag gingen bewoners op de koffie bij de
‘Koetjes en Kalfjes’ van de familie v.d.
Berg aan de Lage Valkseweg. Als slot
was er op 24 augustus een heus
pannenkoekenfeest bij De Eiken Stek
aan de Vijfsprongweg in Wekerom. Het
werd maar weer eens duidelijk dat je
voor een leuke ochtend of middag niet
ver hoeft te gaan!

WICHERUMLOO VIERDE
5-JARIG JUBILEUM!
In de week van 6 t/m 11 september vierden we met elkaar het 5-jarig jubileum van ons
woonzorghuis. Het werd een zeer geslaagde en gezellige week! De zon scheen uitbundig
en bewoners, zorgpersoneel en vrijwilligers genoten volop van het gevarieerde
weekprogramma. Ook naderhand hoorden we nog veel positieve berichten en door de
bewoners wordt er nu nog steeds enthousiast over nagepraat! Fantastisch dat we dit voor
u/jullie konden en mochten organiseren. Ook wij hebben er enorm van genoten! Op de
website van Wicherumloo staan alle foto’s, in deze nieuwsbrief alvast een selectie zodat
u alvast wat kunt nagenieten
Namens de Vrienden van Wicherumloo Jantine Burgers

Ontbijt voor
zorgmedewerkers
en vrijwilligers

&

Diner voor
bewoners +
familielid

OPTREDENS
SCHOOLKINDEREN
Op de dinsdag en de
donderdagmiddag
kwamen om beurten
alle groepen van de
School met de Bijbel
uit Wekerom op
bezoek. Er werd door
hen gezongen, een letterbingo gedaan en groep 7 en 8
verzorgden een leuke bruidsmodeschow.

KLEURWEDSTRIJD
Aan alle kinderen was
op een eerder moment
een kleurplaat met
daarop een Wekeromse
afbeelding uitgereikt.
Uit alle ingeleverde
kleurplaten werden de
16 mooiste gekozen en
deze kinderen mochten
een leuke prijs
uitzoeken.

HET PUBLIEK

Links: optredens van alle groepen
Onder: alle prijswinnaars op een rij!

BEZOEK BURGEMEESTER
Op donderdag bracht de burgemeester van de gemeente Ede, Rene Verhulst, een bezoek aan Wicherumloo. Hij onthulde
een mooi beeld wat de inzet van alle vrijwilligers symboliseerde. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik om het
echtpaar Jacobsen alvast te feliciteren en aan hen een bloemetje te overhandigen. Zij mochten op zondag 13 september
herdenken dat ze 60 jaar geleden in het huwelijk traden.

DE VERLOTING
Voorafgaand aan en tijdens de feestweek konden er
loten worden gekocht voor de grote verloting
waarvan de trekking op vrijdag plaatsvond. Massaal
werd er gekocht! Dank aan iedereen die loten van ons
heeft gekocht en uiteraard ook een woord van dank
aan een ieder die een prijs beschikbaar heeft gesteld.

ENKELE PRIJSWINNAARS

VRIJDAG: EEN GEZELLIGE BEESTENBOEL OP HET TERREIN!!

ZATERDAG VOSSENJACHT!
Zaterdag 11 september stond er een
vossenjacht op het programma. Bij
Kampert Bouw was een pitstop met
koffie en gebak en bij terugkomst bij
Wicherumloo kreeg iedereen frites
met een heerlijk broodje kalfsburger. Hartelijk Dank aan Kampert
Bouw en Kalverstalinrichting G. van
Beek voor de sponsoring hiervan!

THEO EN JANNE MORREN

HENK VOORTHUIZEN

ARIE KLEIJER

EVERT-JAN EN WILLY BRUNEKREEFT

MARY DE BEAUFORT

SONJA VONK

MARTIE WAAIJENBERG

STEVEN V.D. CRAATS

TONNY BURGERS

AART V.D.BRINK

HENNY TOP

PIETER BLOTENBURG

MARJON SCHREUDER

