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Uitje naar de slager
Op 17 februari – nog voor de coronacrisis – bezochten we slagerij

In dit nummer

Boeve. Deze ontving ons hartelijk met koffie of thee en cake.

2 Anders betalen in Wilhelminahof

Vervolgens legde slager Frank uit hoe het lichaam van een varken in elkaar zit. Hij sneed het in delen en liet zien waar varkenshaas, hamlap en ander vlees vandaan komt.
Daarna maakten we met plastic handschoenen aan onder
veel plezier zelf van het tot gehakt gedraaide vlees een schijf
of gehaktbal. Vervolgens werd dit gebraden. Tijdens het
braden bekeken we de bedrijfsfilm van slagerij Boeve. Deze
ging over het proces van koe tot vlees op je bord. Onder het
genot van een glas drinken werd uiteindelijk gesmuld van de
schijven en gehaktballen. Na het beantwoorden van vragen en
gezellig napraten bedankten we slagerij Boeve hartelijk voor
de onvergetelijke middag. Iedereen ging voldaan huiswaarts.

Gretha Valk (mede namens anderen van de dagbesteding)

2 en 3 In Beeld Inrichtingscommissie nieuwe KWH
3 Woord van het bestuur
4 Rustig wonen aan de rand van Uddel

We zien ernaar uit dat de coronamaatregelen
versoepeld kunnen worden en we we weer
samen kunnen zijn in de KWH.
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Anders betalen in Wilhelminahof
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Als de Koningin Wilhelmina Hof weer opent, starten we met
een nieuwe manier van betalen. Al onze vaste bezoekers
hebben hierover een brief gehad. Bij de huidige manier van
betalen is er veel contant geld in omloop. Dit brengt veel werk
met zich mee, o.a. met wisselen, tellen en verwerken.
Om alles eenvoudiger te laten verlopen starten we met het
invoeren van een stempelkaart voor koffie, thee en maaltijden.
Als dit goed werkt, willen we dit ook gaan doen voor andere
activiteiten, waarvoor betaald moet worden.
Iedere bezoeker krijgt een eigen stempelkaart die we in
een map bewaren. Bij het gebruik van koffie, thee of een
maaltijd maken vrijwilligers dat zichtbaar door een stempel
op uw stempelkaart. Aan het einde van de maand wordt alles
opgeteld en het verschuldigde bedrag van uw bankrekening
geïncasseerd. Uiteraard heeft u (of degene die uw bankzaken
regelt) altijd inzage in de bedragen op uw stempelkaart.
Om dit in te kunnen voeren is het nodig dat u de Koningin
Wilhelmina Hof toestemming geeft om dit bedrag maandelijks
van uw bankrekening te kunnen incasseren. Hiervoor zijn
formulieren gemaakt en wij helpen u graag met het invullen
ervan. Wilt u (of degene die uw bankzaken regelt) de eerste
keer dat u weer naar de Koningin Wilhelmina Hof komt uw

bankpasje meenemen, zodat u
de benodigde gegevens in kunt
vullen?
Voor vragen kunt u contact
opnemen met
Kees Zwaan (06-20198460) of
Rita Hop (401807).
Rita Hop (coördinator KWH)
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In beeld Inrichtingscommissie nieuwe KWH
Aan drie leden van de inrichtingscommissie van de ‘nieuwe KWH’ zijn vragen gesteld over de inrichting ervan, in alfabetische volgorde: Rita Hop, Wilrie Multem en Nelleke van Vliet.
De commissie bestaat verder uit Corrie van den Berg, Fen de Bruin, Jeanne Roos, Janny van Vuuren
en Kees Zwaan (voorzitter).
Waarom vindt u het belangrijk in de inrichtingscommissie
zitting te hebben?
Rita: “Als coördinator van de activiteiten en in dienst van
de Stichting Ontmoetingscentrum KWH ben ik vaak in het
gebouw. Daarom denk ik ongeveer te weten waar behoefte
aan is en wat belangrijk is om aan te denken, zoals comfort,
gezelligheid, veiligheid en hygiëne.”
Wilrie: “Als bestuurslid met aandachtsgebied Facilitair en
ICT vind ik het belangrijk om mijn bijdrage te leveren door
overleg met projectontwikkelaar, leveranciers en installateur.
Ook het beoordelen van de technische tekeningen is van
belang, zodat alles vooraf goed wordt doordacht. Het is mooi
en leuk werk.”
Nelleke: “Vanuit de Stichting Vrienden van de Wilhelminahof
ben ik betrokken bij deze commissie. Mijn moeder zat bijna
25 jaar geleden ook in de inrichtingscommissie van de
bestaande KWH. Ze vond het mooi om daarin mee te denken,
en dat vind ik ook. En je merkt dat dingen na ruim 20 jaar aan
vervanging toe zijn.”

Welke voordelen biedt deze locatie ten opzichte van de huidige
locatie?
De vertrekken van de ‘nieuwe KWH’ bevinden zich op de
begane grond van een appartementencomplex dat drie
verdiepingen telt. Van buiten is de ingang van de nieuwe
KWH duidelijk herkenbaar. Bij het gebouw is ruime
parkeergelegenheid.
Er komen ongeveer dezelfde vertrekken als in de “oude KWH”,
maar ruimer en met meer licht: grote zaal, kleine zaal, keuken,
bijkeuken en daarnaast kleinere ruimten als een rustruimte,
kantoortje, gang, garderobe en toiletruimten. De vertrekken
zijn bovendien flexibel in te delen door vouwwanden. Dat
biedt mogelijkheden voor uitbreiding van activiteiten. Van
binnenuit kan men naar een ruim en ‘zonnig’ terras in een
eigen tuin. Verder komen er in de gang oplaadpunten voor
scootmobiels.
Het opnieuw inrichten biedt de gelegenheid om de inrichting
te laten voldoen aan de huidige eisen voor reinheid en
hygiëne. Alles moet goed te reinigen en tegelijk ook

Als ik dit half mei schrijf beheerst de coronacrisis Uddel, Nederland en de rest van de wereld. Deze crisis leidt wellicht tot bezinning op wat (en Wie!) echt belangrijk is.
De Koningin Wilhelmina Hof (KWH) is weliswaar gesloten, maar
de personeelsleden, vrijwilligers, ouderenadviseur en mantelzorgers zetten zich maximaal in om binnen de geldende regels
onze bezoekers van dienst te zijn. Er is veel telefonisch contact
en er wordt hulp geboden voor zover dat mogelijk is. We wachten de adviezen en voorschriften van de overheid en de gemeente Apeldoorn af als het gaat om het versoepelen van alle maatregelen. We zien ernaar uit om weer samen te kunnen zijn in de
KWH.
Op donderdag 9 april brachten vrijwilligers ruim 200 boeketten
bij inwoners van 70 jaar en ouder uit Uddel, Meerveld en Nieuw
Milligen. De boeketten - mogelijk gemaakt door La Rose Bloem
en Interieur, Uddel Onderneemt, Uddels Belang, de SVHU en de
KWH - werden zeer gewaardeerd door de blij verraste ouderen!
De bouw van het appartementencomplex ‘Wilhelminahof’ aan
de Uttilochweg loopt voorspoedig. De eerste steen zal in juni
2020 worden gelegd door de heer Nooy van der Kolff, de eerste
huisarts van Uddel en oud-voorzitter van het bestuur van de Wilhelminahof. Op 23 mei 1997 legde hij ook de eerste steen voor
onze huidige huisvesting. Geweldig dat zijn gezondheid het toe-

Tot begin juni is er al flink gebouwd aan de Uttilochweg

laat om 23 jaar later weer de eerste steen te leggen! Neem ook
eens een kijkje op www.wilhelminahofuddel.nl; de moeite meer
dan waard!
Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers graag nog eens extra bedanken voor hun inzet, vooral in deze bijzondere tijden!
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Woord van het bestuur

Kees Zwaan (voorzitter bestuur)

lichte kleur, zodat het niet te druk wordt met kleuren.
Van de huidige keuken wordt zoveel mogelijk meegenomen,
zoals de professionele vaatwasser, de braadslede en diverse
kasten. Ook de audio-installatie verhuist mee.
Hoe wordt de nieuwe inrichting gefinancierd?
Door de Stichting Vrienden van de Wilhelminahof worden
acties opgezet in de Uddelse samenleving. De SKWH zet een
deel van de in de afgelopen jaren opgebouwde reserves in
voor de verhuizing.
praktisch zijn. Deze zaken spelen een rol bij de keuze van de
keukeninrichting, de wandbekleding, de vloerbedekking, de
stoelbekleding en de uitvoering van de tafels.
Welke inrichting van de bestaande Wilhelminahof gaat mee
en hoe past die?
De tafels en de stoelen, ook de relaxstoelen uit de rustruimte,
gaan mee. De stoelen in de huidige grote zaal zijn twee jaar
geleden opnieuw bekleed. De zittingen zijn voorzien van
kunststof en de rugleuningen van crèmekleurige stof met
een blokjesmotief in terratinten. De bestaande relaxstoelen
worden opnieuw bekleed met crèmekleurige kunststof. Op
deze warme kleuren - crème en terra - wordt de rest van
de inrichting afgestemd. De muren en plafonds krijgen een

Waarover wilt u graag nog iets kwijt?
Rita: “Wij hopen begin 2021 te kunnen verhuizen. Er moet nog
veel gebeuren, maar het lijkt mogelijk.” Nelleke: “We hopen
dat ook op de nieuwe locatie de bezoekers zich thuis gaan
voelen zoals dat aan de Essenkamp was en nu nog is.” Wilrie:
“We zien samen met de bezoekers uit naar een nieuwe start
in een mooi, eigentijds gebouw dat voldoet aan de nieuwste
eisen.”
Blijf op de hoogte: volg Uddel.info en stel vragen aan ons (via
Rita: 401807) of aan Cornelis Bosch (zie achterzijde van deze
nieuwsbrief).
Jacob van Vliet (redactielid)
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30 NIEUWE ZORGGESCHIKTE
APPARTEMENTEN
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RUSTIG WONEN AAN DE RAND VAN UDDEL

Aan de Uttilochweg komen 30 nieuwe zorggeschikte appartementen. Eigentijds,
energiezuinig ontwerp met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Vraag de brochure aan door te bellen met Gertrude op
06 30 07 01 88 of kijk op www.wilhelminahofuddel.nl

