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In de week van 10 april, dan gaat hij uit, de rode loper voor de 
ingang van Archipel Akkers, want het is feest. Deze week komen 
alle bewoners, welke de afgelopen bijna anderhalf jaar tijdelijk 
in Bakel woonden, terug naar hun volledig gerenoveerde thuis 
in Nuenen. Afgelopen zaterdag, 1 april, hebben de bewoners, 
samen met hun familie, al een kijkje mogen nemen in hun nieu-
we suite en in het straatje waarin ze gaan wonen en de meesten 
kunnen bijna niet meer wachten tot het zover is.

In de periode dat de bewoners in Bakel woonden, is er heel erg veel 
veranderd. Je kent Archipel Akkers niet meer terug; het is volledig 
‘op de schop gegaan’. Zo is het gevelaanzicht totaal veranderd, de 
ingang is verplaatst en het hele gebouw heeft een fris uiterlijk ge-
kregen. Binnen zijn de kamers veranderd in suites voor de bewoners 
met een dementieel ziektebeeld en worden deels de appartemen-
ten, voor die bewoners die een lichamelijke aandoening hebben, 
in de toekomst nog gerenoveerd.

De suites zijn voornamelijk gelegen op de eerste en de tweede ver-
dieping en iedere voordeur, met een eigen huisnummer, komt uit in 
een straatje. Hierdoor is de suite een ‘huisje’ in het Nuenense en is 
de bewoner een inwoner van het dorp, net als vroeger. Deze manier 
van wonen sluit naadloos aan bij de nieuwe woon-leef visie van 
Archipel Akkers. Wonen in een omgeving waar niet de zorg op zich 
de uitgangsbasis is, maar de eigen regie van de bewoner en zijn 
of haar invulling van het leven op dit moment. Bewoners maken, al 
dan niet samen met familie, ieder moment opnieuw keuzes over 
wat op dat moment bij hen past. Waar wil ik vandaag zijn en of wat 
wil ik vandaag gaan doen. Blijf ik bijvoorbeeld in mijn suite, ga ik 
eten en misschien wel helpen bij het koken in een van de keukens 
of wil ik genieten van de zon en de vogels in een van de binnentui-
nen? Alles is mogelijk, niets moet.

Voor de medewerkers van Archipel Akkers brengt deze nieuwe 
woon-leef visie wel een aantal veranderingen met zich mee in hoe 
te werken. De bewoner met zijn of haar wensen op dat moment 
staat centraal. Alle medewerkers werken in een eigen straat, waar-
door het team voor iedereen herkenbaar en vertrouwd is. “Vergelijk 
het maar met een wijkteam dat binnen muren werkzaam is” vertelt 
Ron van Wees, projectleider nieuwe woonvisie van Archipel. “De me-
dewerkers gaan veel integraler werken, iedereen doet het samen, 
samen met de bewoner, de mantelzorger en de vrijwilligers. Na-
tuurlijk wel vanuit eigen kennis en kunde, maar de behoefte van de 
bewoner staat altijd centraal. Er zijn vrijwel geen aparte werkruimtes 
meer voor de medewerkers; ze begeven zich ‘onder de mensen’. 
Gelukkig zijn we dit al een beetje gewend als we volgende week te-
rugkomen, want we zijn in Bakel al begonnen met deze manier van 
werken. We gaan hierbij uit van de eigen regie van de bewoner, 

neem bijvoorbeeld het samen koken. Sinds een paar maanden 
maken we iedere dag, samen met wie daar op dat moment zin 
in heeft, een grote pan verse soep en geloof me die pan is iedere 
dag tot de bodem leeg. Dit kon je van de gebrachte soep in het 
verleden niet altijd zeggen. En vanaf volgende week wordt dit dus 
onze standaard manier van werken.

Maar eerst is het feest. Op maandag 10 april verhuizen we de mees-
te algemene spullen terug naar Nuenen en op dinsdag, woens-
dag en donderdag, volgen in groepjes de bewoners. Iedere mid-
dag om 16.00 uur wordt een aantal bewoners, via de rode loper, 
feestelijk onthaald. Er is muziek en een hapje en een drankje staan 
klaar. De suites zijn bij aankomst volledig naar eigen wens inge-
richt. Achter de schermen goed geregeld door het verhuisbedrijf; ’s 
ochtends nog wakker worden in het eigen bed in Bakel. ’s Avonds 
in Nuenen gaan slapen in datzelfde vertrouwde bed. Iedere ver-
huisdag sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd in een van de 
nieuwe keukens.

Donderdag 13 april verhuizen we dus ’s middags de laatste van de 
79 bewoners en dan wordt het leven weer ‘normaal’. Dan kan ieder-
een verdiend genieten in een mooi stukje Nuenen van een oude 
dag op de manier, zoals van vroeger uit gewend”.

Met de renovatie van Archipel Akkers is ook de Gasterij volledig 
verbouwd. Er komt een prachtige vleugel in het muziekcafé en er 
is een uitgebreide bibliotheek. Iedereen, ook diegenen die niet in 
Akkers wonen, is van harte welkom voor een kopje koffie en iets lek-
kers te eten. Loop eens binnen en verwonder je hoe mooi leven kan 
zijn, ook als alles anders is.

Een feestelijk onthaal 
via de rode loper


