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Nieuwsbrief week 27 
In deze laatste nieuwsbrief praten we u 
graag bij over de algemene zaken binnen 
de locaties van Archipel. De laatste 
nieuwsbrief, want de locaties zijn sinds 
afgelopen woensdag weer geopend. Er is 
geen sprake meer van een bezoekregeling. 
Alle Archipellocaties zijn weer geopend 
voor onbeperkt bezoek aan de bewoners.  
 
Gelukkig zijn er momenteel binnen 
Archipel geen besmettingen. We houden 
dat natuurlijk heel graag zo! Daarom 
willen we nogmaals de landelijke 
afspraken onder de aandacht brengen: 

 We houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. U kunt een mondkapje krijgen 
als u vooraf al weet dat u de 1,5 meter 
afstand niet kunt borgen bij uw naaste, 

 we wassen vaak en goed onze handen, 

 we komen niet naar de locatie als we 
gezondheidsklachten hebben zoals 
hoesten, niezen, koorts of wachten op 
de uitslag van een corona-test, 

 als u bij ons op de locatie binnenkomt, 
dan schrijft u uw naam, 
telefoonnummer en de naam van 
degene bij wie u op bezoek gaat op het 
daarvoor bestemde briefje (nodig voor 
eventueel contact onderzoek). 

Daarnaast vragen wij u de aanwijzingen in 
de locatie te volgen. Deze zijn met posters 
en stickers aangegeven. 
 
We wensen u veel mooie 
bezoekmomenten toe!  

Alzheimer Nederland  
Alzheimer Nederland heeft vele 
zorgorganisaties gevraagd om de 
bijgaande ‘dementiemonitor’ met u als 

mantelzorger te delen. En u vriendelijk te 
vragen deze lijst in te vullen.   

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg 
voor mensen met dementie. Alzheimer 
Nederland vindt het daarom belangrijk om 
te weten wat er leeft onder 
mantelzorgers. Zo kunnen we beter 
opkomen voor hun belangen en voor de 
belangen van de mensen waar zij voor 
zorgen. Wat vindt u als mantelzorger 
belangrijk? Hoe ervaart u de zorg voor uw 
naaste? Deze en meer vragen stellen we in 
de Dementiemonitor Mantelzorg. 

 De vragenlijst is bedoeld voor iedereen 
die: 
De zorg heeft voor iemand met 
dementie (ook als hij/zij in een 
zorginstelling woont), 

 de zorg had voor iemand met 
dementie die korter dan 1 jaar geleden 
overleden is. Baseer in dit geval uw 
antwoorden op de situatie zoals deze 
was voor het overlijden van uw naaste, 

 deze zorg voor iemand met dementie 
geeft als naaste, niet in het kader van 
beroep of vrijwilligerswerk, 

 in Nederland woont.  

De vragenlijst is te vinden op: 
www.dementiemonitor.nl 

Heel erg bedankt voor uw tijd! 

Meer (algemene) informatie 
U kunt algemene informatie van Archipel 
over het 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 

http://www.dementiemonitor.nl/
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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 
 
Mooie momenten op locatie Kanidas en 

Nazareth 

Een vrijwilliger bij Puur Natuur kwam op 

Nazareth de deelnemers bijpraten over 

vlinders. Ze zijn weer een hoop leuke 

weetjes te weten gekomen en hebben 

genoten van de mooie kleurige natuur 

platen. 

 

 

Daarnaast zijn ze weer creatief in de weer 

geweest, ze hebben tafelgym gedaan en 

ze hebben geluisterd naar een mooi 

verhaal bij het vertel theater. 

 

Voor Vaderdag werden er aan alle 

woongroepen heerlijke chocoladerepen 

aangeboden. Deze hebben de 

medewerkers een mooi “jasje” gegeven. 

Ook ontvingen de bewoners mooie 

Vaderdag kaarten en gedichten van de 

vrijwilligers en mensen buiten Archipel. 

 

 

Jeanne van Beers uit Oirschot is een 

bijzondere actie gestart! Jeanne schenkt 

de robot- honden en poezen aan ouderen 

in verzorgings- en verpleeghuizen en aan 

eenzame ouderen. Ze heeft ook een 

https://www.youtube.com/watch?v=6lNoxrFu_nY
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robothond en robotpoes aan Kanidas en 

Nazareth geschonken. De robotpoes kan 

spinnen, pootjes geven, omrollen en met 

de ogen bewegen. De robothond maakt 

geluidjes als een echte hond, heeft een 

rustgevende hartslag en voelt zo zacht als 

een echte puppy. De hond en de poes 

zullen veel geaaid- geknuffeld gaan 

worden! 

 

 

Woensdagmiddag 24 juni gaf de 

marskramer Luc Vaesen een mooi 

optreden in de binnentuin van Nazareth. 

Ondanks de hitte hebben bewoners 

genoten!

 

 

 

 

 

 


