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Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers
en vrijwilligers van Wicherumloo,
Op deze mooie lentedag
bij de start van het
voorjaar kijken we vooruit
naar een terugkeer naar
het “oude normaal”. Nu
het coronavirus in deze
pandemie minder ziekmakend is geworden en er
geen beperkingen meer
gelden voor bewoners en bezoekers in
Wicherumloo, mogen we dankbaar vaststellen dat
de moeilijke periode achter ons ligt. Natuurlijk blijft
de herinnering aan de verschrikkelijk moeilijke
maanden diep in ons geheugen gegrift; met name
de eenzaamheid en de persoonlijke verliezen die
geleden zijn. Dat zal nog vaak aan de orde komen,
maar we mogen gelukkig ook weer hoopvol vooruit
kijken. Daarom staan in deze nieuwsbrief
verschillende activiteiten gepland! Er komt een
verbindingsweek om de onderlinge band en de
band met de vrijwilligers en de dorpsgenoten aan
de halen. De welbekende “witte tent” wordt in mei
weer opgebouwd, waarin we hopen op fijne
ontmoetingen. En gelukkig kunnen ook andere
activiteiten weer plaatsvinden in aanwezigheid van
uw familie en mantelzorgers. Bij de kerkdiensten
op zondag, de spel- en breimiddagen, de bingo en
bij de snackmiddagen is iedereen weer welkom!
Maar ook gewoon op bezoek komen, een rondje
lopen of duo fietsen kan weer spontaan gebeuren.
Ik wil dit voorwoord afsluiten met het loflied uit
psalm 150, waarin de oproep klinkt om dankbaar
te zijn en God te loven om wat hij voor ons heeft
gedaan: "Looft God, looft Zijn naam alom; Looft
Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote
macht"
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,
Henk Blotenburg

Na regen komt zonneschijn en na zonneschijn komt… sneeuw!

ALLES WORDT DUURDER
Een veelgehoorde opmerking. De verschrikkelijke oorlog in de
Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie zorgen voor
forse prijsstijgingen. Voor de energiekosten is al een aanpassing
in het voorschot van de huurders doorgevoerd. Binnen
Wicherumloo ontkomen we ook niet aan prijsverhogingen. We
gaan de koffie en thee voor het eerst in 5 jaar in prijs verhogen
en ook de snacks en frisdrank op de snackmiddagen worden
duurder. De koffiemunten koopt u per 30 stuks voor € 20. Die
prijs wordt verhoogd naar € 25 en zonder muntje betaalt u
€ 0,90 in de koffiepot. Mag worden afgerond op € 1
. Ook de
losse maaltijden op maandag worden duurder. We moeten ook
deze na vijf jaar verhogen tot € 10.- De oude bonnen blijven
geldig.

IEDEREEN BETAALT VOOR KOFFIE IN DE AANLEG
Nu de coronapandemie achter de rug is, gaan we de puntjes
weer op de i zetten. Gratis koffie aanbieden doen we nog alleen
bij de activiteiten. Alle bewoners van De Vijfsprong en Roekel
en alle bezoekers moeten vanaf nu voor de koffie uit de
automaat in De Aanleg weer betalen (de meesten deden dat al).
Alleen personeel, vrijwilligers en bewoners van Willinkhuizen
hoeven dat niet te doen. Voor personeel wordt door Bethanie
afgerekend en voor de bewoners van Willinkhuizen zit de koffie
in hun zorgpakket. En vrijwilligers schenken we graag als
tegenprestatie een gratis kopje koffie. We hopen dat iedereen
de redelijkheid hiervan inziet en zich aan deze regels houdt.

TOCH EEN MEEVALLER
De Vrienden van Wicherumloo betalen al geruime tijd uw koffie
en thee bij de activiteiten in Wicherumloo. Denk daarbij aan de
koffie na de kerkdiensten, bij het koffie-uurtje of bij de
breimiddagen, spelmiddagen en de filmavonden, zanguurtjes
etc.. Zij hebben toegezegd dit in 2022 te blijven doen zolang de
inkomsten uit acties en de giften en donaties voldoende
opleveren. Dus deze koffie en thee bij activiteiten blijft in 2022
gratis voor u. Ook voor bezoekers die meedoen. In 2023 wordt
bezien of dit kan voortduren.

‘GOEDENAVOND. HET LAND GAAT WEER OPEN’.
Zo begon Ernst Kuipers, onze huidige minister van
volksgezondheid, de voorlopig laatste persconferentie
omtrent het coronavirus op 15 februari 2022. Hij kondigde aan
dat Nederland stapsgewijs weer open zou gaan. Wel
benadrukte hij om oog te blijven houden voor de kwetsbaren
in onze samenleving. We mogen optimistisch zijn, maar we
moeten ook realistisch blijven. Corona is niet weg. Bij
Wicherumloo zijn ook alle maatregelen komen te vervallen.

NATUURLIJK BLIJFT U THUIS BIJ GRIEPKLACHTEN ;
DAT DEED U WAARSCHIJNLIJK ALTIJD AL EN DAT BLIJFT!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR INDIVIDUELE AANDACHT
We hebben het al eerder gevraagd, maar we
doen graag nogmaals de oproep voor
vrijwilligers die het leuk vinden om met een
bewoner te wandelen, te winkelen, voor te
lezen of gewoon een praatje te maken bij een
kop koffie. Met name familieleden van onze
bewoners zouden we hiervoor graag inzetten
(bij andere bewoners uiteraard). Heeft u
belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact
op met Janny Russcher (06-348 850 55) of met
Willeke Bruil (06-202 393 56). U bent niet aan
vaste dagen of tijden gebonden; dat bepaalt u
zelf. En u mag het ook gewoon een maandje
proberen! U zult verrast zijn over de waardering
die u hiervoor terugkrijgt!

GIFTEN VOOR WELZIJN

VIOS IS WEER TE HUUR
U kunt Vios weer huren voor uw verjaardag. De meeste avonden
is de zaal beschikbaar en kunt u met uw familie, weliswaar in
kleine kring, weer uw verjaardag vieren. Neem voor meer
informatie en reservering contact op met Henk van Roekel,
telefoon 06-536 165 85.

Jezus leeft!
’t Is Pasen: Christus is verrezen
In volle glans en majesteit.
Hij heeft Zichzelf met kracht bewezen.
Gods Zoon te zijn in eeuwigheid.

BEWONERS ZIJN WELKOM
Natuurlijk
kunt
u
“Vriend
van
Wicherumloo” worden, de kaarten
daarvoor staan op de standaard in De
Aanleg. Maar een incidentele gift is ook
zeer welkom! De Vrienden van
Wicherumloo en de stichting hebben de
afgelopen jaren ruimharig uitgedeeld
dankzij de financiële reserves. Die reserves
zijn fors geslonken, ook al omdat een
aantal winstgevende activiteiten niet
konden
doorgaan
(Heideweek,
Wicherumloop e.d.). Daarom houden we
ons aanbevolen voor uw gift, zodat we
dankzij deze bijdragen volop aan de slag
kunnen blijven om leuke dingen voor onze
bewoners te organiseren! En de koffie en
thee bij activiteiten gratis blijven
verstrekken! Uw gift is welkom op
rekening NL70 RABO 0117 5314 64 van de
Vrienden van Wicherumloo.

Hij heeft geleden, is gestorven,
Aan al Gods eisen is voldaan.
Het leven is door Hem verworven,
Ja, Hij is waarlijk opgestaan!

HARTELIJK DANK!

HUISMEESTER STOPT
Misschien hoorde u het al in de wandelgangen, maar op 1 mei 2023 stopt
Martie als huismeester van Wicherumloo. Na zijn grote en trouwe inzet
vanaf de opening van Wicherumloo gaat hij zijn tijd invullen met
activiteiten die passen bij een pensionado! Gelukkig blijft hij wel vrijwilliger
in Wicherumloo, dus u blijft hem wel ontmoeten. Het bestuur gaat op zoek
naar een geschikte vervanger of vervangster! Gelukkig hebben we
daarvoor even tijd!

NIEUWS VRIENDEN VAN WICHERUMLOO
OLIEBOLLEN – 1 APRIL
Vrijdag 1 april bakken we weer heerlijke oliebollen. Heeft
u ze nog niet besteld en wilt u toch genieten van een
lekkere oliebol? Wij verkopen ze ook weer aan de kraam
bij de Coop supermarkt vanaf 7.30 uur. Bij Wicherumloo
kunt u ze kopen tussen 11.00 en 14.00 uur (zolang de
voorraad strekt). De prijs is ongewijzigd, namelijk € 7,50
voor 10 stuks.

PASEN –
17 EN 18 APRIL
Nog 2 weken en dan
vieren we alweer het
Paasfeest met elkaar!
Hou de deurbel in de
week voor Pasen maar
goed in de gaten, wie
weet komen we nog bij
u langs de deur met
een paasattentie 😊

VERBINDINGSWEEK – 10 T/M 14 MEI

HEIDEDAG – 25 AUGUSTUS (?)

Zoals Henk in zijn voorwoord al aankondigde, hopen we
binnenkort een verbindingsweek te organiseren. Deze
week staat volledig in het teken van het elkaar
ontmoeten en de verbinding onderling tussen u als
bewoners en mantelzorgers, vrijwilligers, personeel etc..
Het volledige programma van deze week, die gehouden
wordt van dinsdag 10 mei t/m zaterdag 14 mei, ontvangt
u nog in de brievenbus. Een aantal leuke activiteiten om
alvast te noemen zijn een leuke bingo, een gezellig koor
wat komt zingen etc.. Verder vindt de vrijwilligersavond
deze week plaats en is de tent een avond gereserveerd
voor het zorgpersoneel. We hopen op een gezellige
week!

De vraag is al ontelbare keren aan ons gesteld: ‘komt er
dit jaar weer een Heidedag…’ Wij begrijpen deze vraag
volkomen want ook wij kunnen niet wachten om dit
feestje weer met u en jullie te kunnen vieren
Momenteel orienteren wij ons op de vraag of het
mogelijk is of dit evenement in augustus door te laten
gaan. We hebben goede hoop dat dat dit jaar weer gaat
lukken! Gezien de nog geldende voorwaarden en de
kortere voorbereidingstijd zal het dan een iets andere
(lees afgeslankte) vorm worden in vergelijking met
voorgaande edities maar zeker niet minder gezellig.
Beloofd!

Namens de Vrienden van Wicherumloo,
Jantine Burgers

