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COMPLIMENTEN EN VERDER VERBETEREN

TERUGBLIK VRIJWILLIGERSBUFFET

Wij krijgen veel complimenten over het wonen en de
verzorging in Wicherumloo. Dat is fijn om te horen. Dat
betekent niet dat we nu achter over gaan leunen. We gaan
aan de slag met “verhuiselijking” van Wicherumloo. We gaan
het nog gezelliger maken. U gaat meer dingen zien: meer
planten en bloemen, meer spullen van vroeger (herinneringen
herleven), meer oude foto's. In de tuin komen oude
boerenwerktuigen als dat past en we deze kunnen krijgen.
Graag blijven we van u suggesties van mogelijke
verbeterpunten ontvangen voor het wonen in Wicherumloo.
Bespreek deze met onze huismeester Martie Waaijenberg.

Wat een drukte op vrijdagavond 20 januari.
Traditiegetrouw werd op deze derde vrijdag in januari het
buffet georganiseerd voor alle vrijwilligers van
Wicherumloo. Ruim 100 vrijwilligers schreven zich in en
lieten zich het eten en drinken goed smaken. Deze blijk van
waardering is echt verdiend! U als bewoner ervaart iedere
dag het belang van de vrijwilligers die de zorgverleners
ondersteunen in hun werk, maar ook allerlei activiteiten
organiseren en zorgen dat iedere dag een warme maaltijd
in De Aanleg klaar staat. Waarom doen alle vrijwilligers dit
werk? De belangrijkste reden is iets willen betekenen voor
een ander die iets niet meer volledig zelf kan en wat hulp
nodig heeft. De onderlinge samenwerking en de band met
u als bewoner is ook een belangrijke drijfveer voor het
vrijwilligerswerk. Met elkaar zorgt u er voor dat
Wicherumloo een dorp in het dorp is; een leefgemeenschap waar het prettig toeven is. Samen met de
professionele zorgverleners van Bethanie en met u als
bewoners ontstaat een leefklimaat met veel dynamiek.
Met respect voor elkaars overtuiging wonen we samen
onder één dak en u laat keer op keer zien dat dit kan.
Wekerom op zijn mooist!

FOTO’S MAKEN EN BEZWAREN
Er worden tijdens activiteiten regelmatig foto’s gemaakt.
Deze komen dan op de website van Wicherumloo te
staan of op een folder of nieuwsbrief. We letten er op
dat iedereen er leuk op staat. Er worden geen foto’s
gemaakt van bewoners in kwetsbare omstandigheden.
Mocht u er desondanks bezwaar tegen hebben
dat u op foto’s terecht komt, geef dat
dan even door aan Henk van Roekel;
telefoon 0318-46 1868.

EEN

NIEUW WINKELMEISJE…

Sinds kort beheert Alie van Zoest,
bewoonster van Wicherumloo,
het winkeltje van Wicherumloo.
In dit winkeltje, wat zich bevindt
in de vitrinekasten bij de receptie,
zijn diverse zelfgemaakte spullen
tentoongesteld. U kunt deze
kopen voor een klein bedrag.
Heeft u interesse in één van deze
producten schiet dan Alie even
aan en zij helpt u graag!

Graag tot ziens bij
‘de winkel van sinkel’

TOESLAGEN
In een aantal gevallen kunnen ook bewoners
van Wicherumloo gebruik maken van:
■ de zorgtoeslag;
u ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
■ de huurtoeslag;
u ontvangt een tegemoetkoming in de huurkosten.
De toeslagen zijn afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, uw vermogen en
voor de huurtoeslag van de hoogte van de huurprijs. De huurprijs van de
zorgappartementen op Willinkhuizen en De Vijfsprong kan, afhankelijk van de
bijdrage voor de zorgvoorzieningen, onder of boven de huurgrens liggen; dat
geldt ook voor sommige zorgappartementen op Roekel.
De huurgrens is in 2017 € 662. Als de huur hoger is dan de maximale huur voor
huurtoeslag, dan is er de mogelijkheid tot ‘bijzondere huurtoeslag’ voor de
huurder die woonachtig is in een zorgwoning EN een Wlz-indicatie van het CIZ
heeft. De inkomens- en vermogensgrens blijft wel van kracht. Laat uw financieel
adviseur zonodig een proefberekening maken.

WIJNPROEVERIJ OP 10 MAART
Al eens 10 verschillende wijnen op 1 avond willen proeven? Dan heb je op 10 maart een unieke kans om
dat te ervaren. Gert van de Brink van Wijnwinkel Barneveld komt op die vrijdagavond met een mooie
selectie betaalbare wijnen om jullie te verrassen met verschillende smaakpaletten. De kosten zullen
ongeveer € 10 pp bedragen. Deze proeverij is voor bewoners en vrijwilligers van Wicherumloo; een mooie
gelegenheid om elkaar met een glas in de hand nog beter te leren kennen. Aanmelding kan via inschrijven
in De Aanleg of door een email te sturen aan henkblotenburg@hetnet.nl
onder vermelding van aantal personen. De proeverij start om 19.45 uur.
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GIFTEN EN SCHENKINGEN
Alle verdere verfraaiing van Wicherumloo moet natuurlijk ook worden betaald. Ook krijgen we de vraag hoe kan
worden bijgedragen aan de kosten van de "gratis" activiteiten zoals de Oudejaarsborrel, Koningsdag, de uitjes naar
een tuincentrum of beeldentuin en de aanschaf van nieuwe voorzieningen voor ouderen zoals de duo-fiets en de
tovertafel. En dan zijn er nog verschillende wensen zoals braintrainers, nog een tovertafel, een hometrainer om de
conditie op peil te houden etc..
■

Door lid te worden van de Vrienden van Wicherumloo en jaarlijks een bedrag te doneren. Dat kunt u per jaar
stopzetten. U kunt er ook voor kiezen om een schenkingsovereenkomst aan te gaan voor 5 jaar; dan is uw gift
volledig aftrekbaar (dus zonder drempelbedrag). Een aanmeldingsformulier voor een jaarlijkse gift of een
voorbeeld van zo’n vijf-jaarsovereenkomst kunt u krijgen bij de voorzitter van de Vrienden van Wicherumloo.
Dat is Martie Waaijenberg. De stichting Wicherumloo heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende
instelling); uw gift is aftrekbaar en Wicherumloo betaalt geen schenkbelasting.

■

Door eenmalig een gift te storten op de rekening van de Vrienden van Wicherumloo.
Het IBAN/bankrekeningnummer is NL70 RABO 011 753 1464

■

U kunt een legaat opnemen in uw testament. Daarmee kent u een bedrag toe aan de Stichting Hervormd
Woonzorg-en dienstencentrum Wicherumloo. Als ANBI-instelling hoeft de stichting hierover geen
erfbelasting te betalen.

U ziet het: veel mogelijkheden om Wicherumloo financieel te ondersteunen om daarmee de leefbaarheid en de
leefkwaliteit van onze bewoners verder te vergroten. Mocht u behoefte hebben aan meer persoonlijke toelichting op
de mogelijkheden van schenkingen (ook op het fiscale vlak) bel dan even met Henk Blotenburg (0318-46 1796).

Vrienden van
Wicherumloo

12-05-2017:

WK Beachvolleybaltoernooi voor bedrijven

24-08-2017:

Heidedag Wekerom / Wicherumloo

14-10-2017:

Wicherumloo(p) Wandeltocht

Vanaf maandag 30 januari
kunt u bij supermarkt Emté
Hoek in Wekerom sparen voor
50% korting op diverse producten van Leifheit. Zo krijgt u
de kans om, met bijbetaling
van een gering bedrag, deze handige producten aan
te schaffen. Van het bedrag dat u bijbetaalt heeft Bart
Hoek, van supermarkt Emté Hoek in Wekerom,
aangegeven een gedeelte te willen schenken aan
Wicherumloo. Een gebaar waar wij, de stichting
Wicherumloo, uiteraard erg blij mee zijn. Voor u is dit
hopelijk een extra stimulans om aan deze leuke actie
deel te nemen! De opbrengst van deze actie willen
we besteden aan de aanschaf van een vitrinekast. In
deze kast gaan wij wisselende exposities houden van
diverse uiteenlopende thema’s. Het eerste thema
wordt ‘schoonmaakmiddelen van vroeger’.

Heeft u spullen die bij dit thema zouden kunnen
passen en vind u het leuk om mee te werken aan
onze eerste expositie? Dat kan door het (tijdelijk)
beschikbaar stellen van deze artikelen.

Neem dan contact op met de
huismeester van Wicherumloo,
MartieWaaijenberg. (06-20058555 of
huismeester@wicherumloo.nl)

