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Er zijn voor een ander, zeker in deze tijd is meer dan ooit belang-
rijk. Dat geldt op allerlei plekken in onze gemeenschap, maar 
zeker in Archipel Akkers. Een moment van vrijwilligerswerk kan 
voor jezelf een rustgevend moment in je drukke leven zijn; even 
terugschakelen naar een ander tempo en ervaren wat echt be-
langrijk is, voor jezelf maar meer nog voor die ander. Archipel 
Akkers is een plek waar je als vrijwilliger enorm veel kunt bete-
kenen. Een keer per week, een keer per maand, net hoe je het 
zelf wilt invullen en op een vast moment of niet.

Het afgelopen jaar werd Archipel Akkers volledig gerenoveerd. U 
hebt dit in de verschillende ‘updates’ in deze krant kunnen lezen. U 
las hoe het de bewoners vergaat, nu ze tijdelijk in Bakel verblijven, 
hoe de nieuwe woonvisie gestalte heeft gekregen en ook hoe de 
renovatie, steen voor steen, concreet vordert. En nu, in januari 2017 
wordt het tijd vooruit te kijken, hoe het wonen en werken in Archipel 
Akkers straks vorm gaat krijgen. Want het einde van de renovatie 
komt in zicht en over een aantal weken komen de bewoners weer 
thuis, in een voor hen compleet nieuwe woonomgeving. Ze komen 
thuis in een nieuwe structuur en thuis in een andere manier van 
leven. Vertrouwd zijn natuurlijk alle medewerkers en de mantelzor-
gers en vertrouwd zijn ook de vrijwilligers, van wie ze er een aantal 
misschien wat minder gezien hebben toen ze in Bakel woonden 
maar de meesten zullen terugkomen naar Archipel Akkers om het 
de bewoners weer zo aangenaam mogelijk te maken.

Door de renovatie en de nieuwe visie op het wonen, verandert er 
voor de bewoners veel. De bewoners krijgen, binnen hun eigen mo-
gelijkheden, zelf regie in hoe de invulling van hun dag er uit gaat 
zien. Op de eigen kamer, bij een van de vele activiteiten, zoals ko-
ken en tuinieren, of misschien wel genietend in de zon in een van 
de nieuwe binnentuinen. Door deze ‘eigen regie’ zijn de bewoners 
op veel meer verschillende plaatsen te vinden en dit brengt veel 
‘beweging’ met zich mee. Beweging waarbij we nog veel begelei-
ding kunnen gebruiken, omdat veel bewoners vaak niet zelfstandig 
mobiel zijn. Begeleiding is ook nodig bij bijvoorbeeld het koken, 
samen lezen, koffiedrinken of bij bijvoorbeeld zingen of kruiden 
kweken.
Vrijwilligers in Archipel Akkers krijgen de mogelijkheid aan te sluiten 
bij die activiteiten die zij zelf prettig vinden. Het kan zijn dat uzelf 
nog andere eigen initiatieven zou willen ontplooien, ook hier is alle 
ruimte voor, we staan er open voor.

Kort door de bocht leest u dat Archipel Akkers op zoek is naar (nieu-
we) vrijwilligers die als de bewoners weer in gehuisd zijn, willen ko-
men ondersteunen. U hoeft niet dagelijks beschikbaar te zijn, zelfs 
niet wekelijks. Uw aanwezigheid en hulp voegen altijd iets toe aan 
het welbevinden van onze bewoners. We gaan werken met een 
digitaal roosterprogramma, waarbij u uzelf flexibel in kunt plan-
nen en zelfs omplannen als dat nodig mocht zijn bij datgene wat 
u graag zou willen doen. Het is leuk en heel erg dankbaar werk, 
vrijwilligerswerk.

Op zowel 28 januari (Klooster Nuenen, Park 1) als 2 februari (Jo van 
Dijkhof Gasterij, Jo van Dijkhof 110) wordt er een informatiebijeen-
komst georganiseerd van 14.00 tot 16.00 uur. Hierin worden het 
werken als vrijwilliger in Archipel Akkers en de vele mogelijkheden 
uitgebreid besproken. Loop even binnen en bespreek eventuele 
wensen, misschien is het wel iets voor u!

U kunt u aanmelden via de Contactcoördinator Vrijwilligers Archi-
pel Akkers Marion Heppel. Marion.heppel@archipelzorggroep.nl 

Vrijwilligerswerk, 
leuk en dankbaar

Hobbycentrum De Dorpswerkplaats

Knutsel- en handenarbeid-      
groep zoekt uitbreiding

Tijd voor verjonging
Coby de Zeeuw, al 20 jaar actief deelne-
mer van de groep, leverde jarenlang een 
belangrijke bijdrage aan deze groepsac-
tiviteit. ‘Ik ben nu langzaam aan het af-
bouwen, het is tijd voor verjonging. Ge-
lukkig zijn er een paar creatieve, en-
thousiaste deelnemers die mijn taken 
goed kunnen overnemen. Ja, onze 
groep heeft er ook nog graag wat nieu-
we mensen bij die graag willen knutse-
len, dus laat ze maar komen!’ Coby ver-
telt hoe er in de groep wordt gewerkt: 
‘Sommigen doen gewoon lekker hun 
eigen ding, die hebben geen inspiratie 

nodig. Anderen vinden het fijn wan-
neer we gezamenlijk een idee bespre-
ken en dan daarmee als groep aan de 
slag gaan.’ Coby legt uit hoe dat werkt. 
‘We laten ons graag inspireren door 
dingen die we zien om ons heen. Of we 
halen iets uit een boek of van internet. 
We haken ook graag in op feestdagen 
zoals Kerstmis of Pasen. Daarvoor ma-
ken we onze eigen wenskaarten met 
een persoonlijke tintje, heel mooi. Ui-
teraard gaan we ook ieder jaar voor de 
jaarlijkse kerstmarkt en voorjaarsmarkt 
aan de slag, altijd weer leuk om te doen 
voor de kas van ons hobbycentrum!’

Ruim 20 jaar geleden werd er in Nuenen een hobbygroepje opgestart in Vor-
mingscentrum de Boerderij in de Beekstraat. Daarmee legden een aantal 
dames toen feitelijk de basis voor het huidige Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats. Het programma-aanbod is intussen enorm uitgebreid, maar op 
woensdagmorgen wordt er op de huidige locatie aan het Park nog steeds 
volop geknutseld, in brede zin. Knippen, plakken, voorwerpen verfraaien 
met schilderen, inkleuren, snijden, breien, lijmen, ga maar door. Samen 
creatief bezig zijn dus. Maar voor de meeste deelnemers is het vooral ook 
een ochtend voor sociale contacten. Een wekelijks terugkerend stukje ge-
zelligheid dus. Naast de plakpot staat de koffiekan en de theepot...

Loop eens binnen
Het Nuenense hobbycentrum beschikt 
over een magazijn dat vol materialen 
ligt waarmee van alles gemaakt kan 
worden. Af en toe worden er gezamen-
lijk wat spullen ingekocht voor een 
specifiek werkstuk. De groep komt ie-
dere woensdagochtend bij elkaar van 
9.00 uur tot 11.30 uur. Het gebouw van 
Hobbycentrum De Dorpswerkplaats is 
rolstoelvriendelijk en beschikt over 
een eigen parkeerplaats. De ingang ligt 
recht tegenover de kerk aan het Park. 
Voor inlichtingen: Coby de Zeeuw, tel. 
040-2832236.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
heeft nu 341 deelnemers. Meedoen 
kost € 100 per jaar, eventueel te betalen 
in 2 termijnen. Zie voor meer informa-
tie www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Catharina Ziekenhuis en 
zorgverzekeraars sluiten unieke 
contracten voor borstkankerzorg
Het Catharina Ziekenhuis heeft samen met de andere Santeon-ziekenhui-
zen prestatiecontracten afgesloten met drie zorgverzekeraars waarbij de 
geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Het gaat om contracten over borst-
kankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg*. In de con-
tracten is Value Based Healthcare en dus de kwaliteit van zorg voor de pati-
ent het vertrekpunt. “Voor onze patiënten betekent dit dat ze de best moge-
lijke borstkankerzorg van Nederland in ons ziekenhuis krijgen,” aldus 
borstkankerchirurg Yvonne van Riet van het Catharina Ziekenhuis. 

Het is voor het eerst in Nederland dat 
ziekenhuizen verspreid over heel Ne-
derland gezamenlijk meerjarenaf-
spraken met zorgverzekeraars maken 
over kwaliteit van zorg en prijs. Ge-
ranne Engwirda, lid van de Raad van 
Bestuur van het Catharina Ziekenhuis 
en portefeuillehouder verkoop van 
Santeon spreekt van een doorbraak: 
“Onze jarenlange inzet om gezamen-
lijk de kwaliteit van zorg voor onze 
borstkankerpatiënten te verbeteren, 
is door deze verzekeraars beloond.” 
Samen behandelen de Santeon-zie-
kenhuizen in Nederland jaarlijks on-
geveer 2000 nieuwe patiënten** met 
borstkanker. In het Catharina Zieken-
huis gaat het om bijna 300 patiënten 
per jaar.

De contracten zijn mogelijk omdat de 
Santeon-ziekenhuizen in Nederland 
al jaren voorop lopen in het meten en 

verbeteren van voor patiënten be-
langrijke uitkomsten van de gelever-
de zorg; de zogenoemde Value Based 
Healthcare. Van Riet: “Wij zetten ons 
al jarenlang in om de borstkanker-
zorg binnen de Santeon-ziekenhui-
zen continu te verbeteren. De verze-
keraars ondersteunen met deze con-
tracten deze ontwikkeling. Als het 
om borstkanker gaat loopt het Catha-
rina Ziekenhuis echt voorop. We 
hebben niet voor niets al enkele jaren 
het internationale Eusoma-certificaat 
voor borstkankerzorg. Hoger kan 
niet.” www.catharinaziekenhuis.nl

*De zorginkooporganisatie van a.s.r., 
ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid. 

**Aantal nieuwe patiënten die in één 
jaar tijd de diagnose borstkanker heb-
ben gekregen in één van de Santeon-
ziekenhuizen. 

Back to the 70’s, 
80’s & 90’s    
bij Café René
28 januari wordt Café René omge-
bouwd naar een kleine discotheek 
inclusief bijbehorende verlichting, 
dansvloer en DJ.

DJ John Bouw uit Gerwen die al bijna 
zijn hele leven actief is als DJ en zijn 
sporen heeft verdiend in Mariahout, 
de Hut van Mie Pils en de Wildeman 
in Eindhoven met zijn ‘back to’ avon-
den, zal garant staan voor de juiste 
muziek uit die tijd. Denk aan Donna 
Summer, The Jackson five, Wham om 
er een paar te noemen, waarbij de 
voetjes van de vloer mogen.
Kortom een gezellig avondje terug in 
de tijd zoals het toen ging. De avond 
begint om 21.00 uur en de toegang is 
gratis bij Café René op de Parkstraat 
in Nuenen.


