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Nieuwsbrief week 23 
In deze nieuwsbrief praten we u graag 
weer bij over de algemene zaken binnen 
de locaties van Archipel én over lieve, 
leuke acties voor en met de cliënten op de 
locatie waar uw naaste woont. We gaan 
de frequentie van de Archipel Actueel 
langzaam aan afbouwen; de komende 
weken naar 1x per 2 weken, dan naar 1x 
per maand en uiteindelijk schaffen we de 
nieuwsbrief weer af. 
 
Warm welkom voor de bezoekers 
Vanaf 26 mei zijn vrijwel alle locaties van 
Archipel weer geopend voor – beperkt – 
bezoek. Eén vaste bezoeker, op afspraak, 
per cliënt. Dat betekende heel veel 
voorbereiding van de medewerkers om 
het allemaal op een veilige manier 
georganiseerd te krijgen. Voor u en voor 
de cliënten heel fijn om elkaar weer in 
levende lijve te kunnen zien. Vaak ook 
zeer emotioneel en soms ook moeilijk.  
 

 
 
Deze week vond er weer een 
persconferentie plaats in Den Haag. Hierin 
werd door minister De Jonge 
aangekondigd dat de volgende 

versoepeling per 15 juni ingaat. Wat deze 
versoepeling precies inhoudt, wordt 
momenteel uitgewerkt. De meest recente 
bezoekregeling vindt u altijd op onze 
website.  
 
Kappers, pedicures en andere 
contactberoepen 
De kappers, pedicures, tandarts en de 
mensen met andere contactberoepen zijn 
ook weer begonnen op de locaties.  
 
Meer (algemene) informatie 
U kunt algemene informatie van Archipel 
over de maatregelen corona-virus op de 
website van Archipel: 
www.archipelzorggroep.nl/corona-virus 
Daar vindt u ook een link naar veel 
gestelde vragen en linkjes naar 
videoberichten van de bestuurders. Voor 
het video-bericht van deze week klikt u 
hier. 
Bekijk ook onze sociale media voor 
updates. 
Instagram: Archipelzorg 
Facebook: Archipel Zorggroep 
Twitter: Archipelzorg 
 
Informatie van locatie Akkers  
De dagbesteding ondersteunt minder 
tijdens de maaltijden en pakken steeds 
meer hun eigen werkzaamheden op. Zo 
doen ze kleinschalige activiteiten met 
bewoners en individueel op de afdelingen. 
Ook de maand juni zullen zij in de 
weekenden zaterdags ondersteunen. 
Woonondersteuners zijn ingezet op de 
afdelingen en gekoppeld aan een team. 
 
Het familiebezoek is een heel groot 
succes. Men kon gezellig samen buiten 
zitten. Na afloop kreeg de mantelzorger 

https://youtu.be/5H5ptqLLWBs
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een zonnebloem mee naar huis.  

 

 

Mooi moment 
Van DA Nuenen heeft Akkers 
verzorgingsproducten gekregen, deze 
producten worden verdeeld onder de 
bewoners die dit goed kunnen gebruiken 
en er erg blij mee zijn. Er zat van alles in: 
crème, body lotion, douchegel, 
doucheschuim en handgel.  

 

 

 
Herdenking 
Deze week is er 
binnen Akkers 
een herdenking 
georganiseerd 
voor en door 
medewerkers.  
 
Een speciaal moment om de cliënten te 
herdenken die in de afgelopen weken zijn 
overleden.  
 
  
 
 

 

 

 

 

 


