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Dichtbij in Verbinding

Dichtbij in Verbinding is één van de hoofdlijnen
van het huidige Archipel beleid.
Het is een thema waar de Cliëntenraad Akkers volledig achter staat.
Terugkijkend op 40 jaar Akkers zijn er natuurlijk grote verschillen in verleden en heden.
Vóór de renovatie was Akkers een huis voor
PG-bewoners en bewoners met een somatische indicatie.
Bewoners van de aanleunwoningen konden
vrij binnenlopen en maakten gebruik van de
verschillende faciliteiten en activiteiten. Er
werden kien-middagen en -avonden gehouden voor alle bewoners (soms met hulp van
familie) maar ook mensen van buiten mochten aansluiten. Sjoelavonden werden druk
bezocht. Er was betrokkenheid en verbinding
anders gezegd: Het dorp was in huis.

In de Gasterij was het meestal gezellig druk
en ging het er gemoedelijk aan toe. In de hal
stond een groot biljart.
Verjaardagskaarten werden door de Cliëntenraad verstuurd en nieuwe bewoners kregen als
welkom een bloemetje.
Maar de aanleunwoningen werden verzelfstandigd, het biljart verdween en kienen en
sjoelen zijn helaas recent niet meer gezamenlijk. Tijden en maatschappij veranderen in
een snel tempo. Dit geldt zeker ook binnen de
zorgverlening.

lingen maar blijven ook met een schuin oog
kijken naar de samenhang, betrokkenheid en
verbinding die er in het verleden waren. Wij
denken dat we die in de toekomst hard nodig
zullen hebben.

naar de toekomst zodat – Dichtbij in Verbinding - echt werkelijkheid wordt.

Als cliëntenraad kijken wij uiteraard ook graag
vooruit. Wij zien zeker positieve ontwikke-

Wij hopen samen met de Raad van Bestuur
een stukje van de oude Akkers mee te nemen

De Cliëntenraad in samenspraak met een nog
betrokken voormalig Cliëntenraadslid

Simone v.d. Acker

Wij feliciteren Akkers met haar 40-jarig bestaan in Nuenen.
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Groentje
In 1991 startte ik in Akkers, als stagiaire
Activiteitenbegeleiding onder leiding van
Mw. Ria Steur. Ik was een iet wat onwennig
groentje in een groot gezellig huis.

ners lange tijd repeteerde om een magnifieke
avond vol optredens neer te zetten. Maar
uiteraard ook de Avondvierdaagse, Carnaval,
rondje Kermis enz.

De goede oude tijd waarin het activiteitenoverzicht nog op de schrijfmachine werd
getypt. Wat was er altijd veel leven in de Korenzaal! Met het weekpraatje werden de bewoners op de hoogte gehouden van het laatste nieuws door directeur Peter v.d. Sangen.

De Akkers ging ook met zijn tijd mee.
Met ontwikkelingen in zorg, dagbesteding en
facilitair. Dit alles leidde uiteraard ook tot de
tijdelijke verhuizing van de bewoners naar
Bakel en de heropening van de nieuwe Akkers.

Een rijke schare trouwe vrijwilligers droegen
zorg voor het uitvoeren van de vele activiteiten. En voor het zware werk waren altijd
wel wat mannelijke bewoners uit huis of de
aanleunwoningen bereid hun spierballen te
tonen.

Het mooiste aan Akkers vind ik de enorme
loyaliteit, het enthousiasme en de betrokkenheid van alle vrijwilligers en medewerkers die
samen de bewoners een warm hart toe dragen in het mooie Nuenen.

Jaarlijks werden er grote festiviteiten georganiseerd. De Playbackshow waarin medewerkers, soms onherkenbaar, voor bewoners
optraden. De schitterende Lenteavond, waarvoor een trouw clubje vrijwilligers en bewo2
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En het is dat ik me aan een maximumaantal
woorden moet houden, anders was ik nog
even doorgegaan met tal van prachtige en
kleurrijke herinneringen!
Corien van den Boogaart-Arts

Corien van den Boogaart-Arts

‘Dwèrse’ verbinders

Links de heer Wil Vermeulen,
rechts meneer Godfried Schijven

Oprichters Vrienden van Akkers
Meneer Schijven zwaait de voordeur van zijn
woning open: “Aangenaam, ik ben Godfried
en dat ben ik al 89 jaar. Je mag me meneer
Schijven noemen maar mensen kennen mij
als Godfried.” Even later schuift Wil Vermeulen ook aan. Toen beide heren jaren geleden
in de cliëntenraad van Akkers zaten, ontstond
in 2007 het idee om Vrienden van Akkers op
te richten. Aldus geschiedde. Een terugblik
met twee mannen die een bijzondere klik
hebben. Een van onderling respect, stille humor en veelbetekenende blikken. Wil: “Godfried heeft nog nooit tegen mij gelogen. Althans niet voor zover ik weet.”
Meneer Schijven is geen onbekende in Nuenen, temeer omdat hij 36 jaar in de gemeenteraad zat: “Ik ben de langstzittende wethouder ooit. Niet bepaald dwèrs maar altijd op
zoek naar een compromis. Contact met Akkers ontstond toen mijn moeder er werd
opgenomen. Na een tijdje werd ik benaderd
met de vraag om zitting te nemen in de cliëntenraad. Daar was behoefte aan een voorzitter. Ik benaderde Wil Vermeulen, hij stemde
in en ik werd secretaris. Terugkijkend kan ik
wel zeggen dat we in die cliëntenraad, een
actieve en positieve bijdrage hebben mogen leveren voor de bewoners. Bovendien
hadden we een goede werkverhouding met
de toenmalige directeur: Lisette Burnett. Zij
stond open voor inspraak.”

Wij wilden iets extra’s doen voor
de bewoners. De bekende kers op
de taart of de slagroom op de cake

Wil Vermeulen: “Ter gelegenheid van het
25-jarige bestaan van Akkers hebben wij het
ideëel cadeau: ’Stichting Vrienden van Akkers’ aangeboden. Een initiatief dat was ontstaan in de cliëntenraad omdat we merkten
dat er behoefte was aan financiële middelen
waarvoor in de begroting geen ruimte was.
Met deze stichting wilden we iets extra’s doen
voor bewoners. De bekende kers op de taart
of de slagroom op de cake. Dit werd door iedereen toegejuicht en zo zijn we begonnen
met het samenstellen van een bestuur en het
werven van sponsoren die ons financieel konden en wilden ondersteunen. Daarbij zochten
we met name naar mensen met een netwerk
dat ze konden aanspreken.”

Onze Akkers, ónze mensen,
dat gevoel leefde
“Het was niet zo moeilijk om sponsoren te
vinden, zeker omdat we veel mensen kenden. Ik vanuit de politiek en Wil omdat hij
redacteur was van Rond de Linde”, legt meneer Schijven uit. “Wat we voor elkaar hebben gekregen? We vierden eens per maand
de verjaardag van mensen met een gebakje,
drankje en ‘lang zal ze leven’. We hebben
een groot aquarium gekocht en iemand geregeld die het schoon hield. Er kwam een
biljart, een piano, boeken, een muziekkamer
voor dementerenden en de binnentuin werd
opgeknapt. We deelden kerstpakketten uit,
kochten een SMART Board, sportattributen,
een elektrische duo-fiets en computerapparatuur die bewoners konden gebruiken. Er
werden uitstapjes mogelijk gemaakt, Sinter-

klaas kwam langs, er was musea-bezoek en
er volgden vele optredens van diverse gezelschappen. Men stond echt in de rij om op te
mogen treden in Akkers. Echt waar.”

niks. Wat het leukste is wat we hebben georganiseerd? Dat ligt aan de tijd waarin je het
vraagt want omstandigheden, inzichten en
behoeftes veranderen.”

We hebben nooit problemen
gehad om geldelijke middelen
los te krijgen

Inmiddels zitten de heren niet meer in het
bestuur van Stichting Vrienden van Akkers. Ze
genieten van een welverdiend pensioen en
hebben alle vertrouwen in degenen die het
stokje van hen overnamen.

“Nuenen heeft een dorps karakter, met een
rijk verenigingsleven. Mensen kennen elkaar
en de lijntjes tussen inwoners zijn kort waardoor je elkaar gemakkelijk kunt aanspreken.
Bewoners in Akkers dat zijn onze mensen, zo
werd er door veel sponsoren geredeneerd”,
besluit meneer Vermeulen. “Ónze Akkers,
ónze mensen, dat gevoel leefde. We hebben
nooit problemen gehad om geldelijke middelen los te krijgen. Als je in Nuenen lang genoeg doorpraat, krijg je het bovendien voor

Maar wat hebben ze al die jaren genoten!
Wil: “De dankbaarheid en het enthousiasme
van de bewoners, dat was fijn om te zien. Het
was fijn om te kunnen geven.
Godfried: “Ja, de dankbaarheid en het plezier,
dat was mooi, daar deden we het voor.”
Tekst en fotografie: Cai Vosbeek

Colofon
Interviews
Cai Vosbeek
Samenstelling en coördinatie
Ellen van Laarhoven
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projectgroep 40 jaar Akkers,
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Dorry van Grinsven
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Een dag zonder muziek is een dag
niet geleefd
Mevrouw Damen zit in haar woonkamer in
Archipel Akkers. Twee jaar woont ze hier
nadat ze jaren gelukkig was in haar seniorenwoning aan de Pieter Dekkersstraat. “Ik
heb in totaal 74 jaar in Nuenen gewoond en
mijn kinderen zijn hier allemaal geboren.
Nuenen vind ik een leuk dorp, het centrum
is prachtig; het park, de vijver, de terrasjes.
En de zorg in Akkers? Heel fijn. Ze zijn aardig, vriendelijk en behulpzaam. Het 40-jarig
jubileum is best een feestje waard. Ik ben
dik tevreden. Dochter Anke komt erbij zitten
en knikt naar haar moeder: “Klopt, ze heeft
hier goed d’n aard. Heel goed.”
Mevrouw Damen is bijna 98 jaar, ‘de meesten schatten me jonger, ergens in de 80 of zo’.
Zoals velen in Brabant komt ze uit een groot
gezin met acht kinderen. “We waren een
echte Katholieke familie met vier heerooms
en een zuster bij de Trappistinnen. Zelf hadden we een bedrijf in eieren, granen, meel
en kunstmest en ik werkte op kantoor. Behalve op zondag natuurlijk. Ik weet nog goed
dat ik op een keer buiten op de bank zat te
breien toen meneer pastoor op de fiets achteromkwam. Hij vroeg wat ik aan het doen
was. Breien? Op zondag? Ik zei: ‘Ja meneer
pastoor anders verveel ik me’. Ik moest mijn
breiwerk wegleggen. Alweer zolang geleden,
toch lijkt het gisteren.”

Muziek heeft altijd een belangrijke
rol gespeeld in mijn leven
Toen mevrouw Damen 23 was, trouwde ze
met Wout, onderwijzer op de jongensschool
in Nuenen. Samen woonden ze een tijd in
het Patronaat naast de Clemenskerk. Helaas
overleed meneer Damen op jonge leeftijd
en bleef mevrouw Damen met vijf kinderen
achter. “Ik was nog geen 40 jaar. Het was niet
altijd gemakkelijk maar ik heb het volbracht.
Onze generatie heeft de oorlog meegemaakt.
We zijn wel wat gewend.”
Omroep Brabant natuurlijk
Mevrouw Damen woonde lang zelfstandig

Mevrouw Damen, 98 jaar en woont in Akkers.
maar na een revalidatieperiode in Dommelhoef, kon ze niet meer naar huis en werd Akkers haar thuis. Mevrouw Damen: “Wat handig is, is dat ik een alleseter ben. Ik vind alles
lekker, ook buitenlands eten. Ik ben in veel
landen op vakantie geweest en dan moet je
je ook aanpassen. Komt nu goed van pas. Ik
eet meestal in de Gasterij behalve als ik ziek
ben. Wat ik verder op een dag doe? Ik kan
niet meer goed zien dus lezen en tv kijken
vallen af. Als er iets te doen is zoals kienen
of andere spelletjes dan word ik gehaald en
helpt iemand mij. Ik ga op donderdag naar
muziek luisteren en op vrijdag zing ik in een
koor. In mijn kamer staat de radio altijd aan.
Popmuziek, Nederlandstalig of licht klassiek
daar hou ik van. NPO? Welnee, Omroep Brabant natuurlijk. Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven en nog
steeds. In mijn familie speelt iedereen een in-

strument. Ook de kinderen. We hebben een
eigen familie-orkest, mijn broer was dirigent
bij de harmonie en ik speelde de mandoline.
Bij ons thuis werd altijd muziek gemaakt.
Heerlijk. Als wij een feestje hebben, dan
hoeft er geen orkest te komen want zingen
en muziek maken, dat doen we zelf.”

Vegetarische
worstenbroodjes
voor 4 personen

Ingrediënten:
• 450 g witbroodmix
• 250 g vega gehakt
• 2 eieren
• 0,5 tl gemalen nootmuskaat
• 0,5 tl gemalen kruidnagel
• 2 el grove mosterd
• 1 bakplaat bekleed met bakpapier
• 1 schone theedoek
• 1 Bakkwastje
Bereidingswijze:
1. Bereid de witbroodmix in een grote
kom volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Dek af met vershoudfolie
en laat 20 min. rijzen op een warme
plek.
2. Meng het vega gehakt met 1 ei, de
nootmuskaat, kruidnagel en mosterd
en breng op smaak met peper en
eventueel zout. Maak van het gehakt
16 worstjes van ca. 10 cm.
3. Kneed het brooddeeg goed door en
verdeel het in 16 gelijke porties. Rol
met de deegroller op een met bloem
bestoven werkblad uit tot ovale
deeglapjes van ca. 12 bij 8 cm. Leg in
elke rechthoek in de lengte een worstje.
Vouw de zijkanten naar binnen, over
het worstje heen. Rol op en knijp het
deeg stevig dicht op de naad.
4. Verwarm de oven voor tot 200 C. Laat
de broodjes intussen 15 min. met de
naad naar onderen onder een schone
theedoek op de met bakpapier beklede
bakplaat rijzen.
5. Klop het overgebleven ei los en bestrijk
de broodjes met het bakkwastje met
het ei. Bak de broodjes in de voorver
warmde oven in ca. 25 min. gaar en
lichtbruin.

Onze generatie heeft de oorlog
meegemaakt. We zijn wel wat
gewend
“En jij? Waar kom jij vandaan”, vraagt mevrouw Damen belangstellend aan mij. “Limburg?” Ze lacht en begint meteen te zingen:
‘Wie sjoeën ós Limburg is begriep toch nemes, es allein de Zuderling...’ Haar stem is fragiel en kwetsbaar maar ze kent ieder woord.
En de toon? Die is loepzuiver. Nog steeds.

Akkers al 40 jaar centraal
in Nuenen
40 jaar jong is Akkers. Met dit jubileum feliciteren we in de eerste plaats de bewoners
van Akkers. Want in al die jaren is Akkers een
goede plek geweest voor oudere mensen die
extra hulp nodig hebben in zorg en welzijn.
Wij zijn blij dat we er voor hen kunnen zijn,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
40 jaar jong is Akkers. Daarmee feliciteren we
ook de inwoners van Nuenen. Want voor hen
is dit witte huis een pleisterplaats waar familieleden dichtbij terecht kunnen. En waar zij ook
op bezoek kunnen gaan bij hun partner, vader
of moeder, opa of oma, vriend of vriendin. De
deur staat open voor bezoekers.
40 jaar jong is Akkers. Daarmee feliciteren we
de vrijwilligers en de medewerkers. Want zij
geven hun hart, helpen een handje of geven
liefdevolle zorg aan de bewoners van Akkers.
Voor medewerkers is Akkers een betekenisvolle plek, zij zetten zich zo graag in voor de ou4
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dere mens en bouwen graag een goede relatie
op met bewoners en hun familieleden.
40 jaar jong. Dankbaar zijn wij voor al die inzet,
voor de samenwerking met de cliëntenraad,
de vrijwilligers, Helpt Elkander, de samenwerkende middenstand en bedrijven en de
gemeente Nuenen. Dankbaar zijn wij om van
betekenis te kunnen zijn in dit mooie Nuenen.
40 jaar jong!, want Archipel heeft veel toekomst in Nuenen. Het aantal ouderen in Nuenen neemt toe, en het beroep op zorg, dagbesteding, advies en hulp zal toenemen. Wij
bereiden ons voor op de toekomst en hopen
naast Akkers meer te kunnen bouwen en ook
meer thuis voor de mensen te kunnen betekenen. Het zal anders worden.
Samenwerking is daarvoor nodig. Wij rekenen
op een goede samenwerking zoals dit door die
40 jaren heen is gebleken.

Van harte gefeliciteerd. Wij zijn trots op Nuenen en doen graag ons werk in en voor de Nuenense gemeenschap. Meer dan voldoende
reden om allen feest te vieren!

Eppie Fokkema
[ Voorzitter Raad van Bestuur Archipel ]

2 april 1982 officiële opening
Akkers voor bewoners

1e kerstfeest 1981
December 1981

De jonge Hannie

2 april 1982 buffet voor de
opening uit eigen keuken
1982 Pasen
1982 Carnaval
1982 sinterklaasviering

2005 gehele facilitaire Dienst Akkers
Impressie begin
Akkers

40 jaar Akkers Nuenen
Op zaterdag 1 augustus 1981 opende
Akkers voor het eerst haar deuren. We hadden 40 verzorgingsplaatsen in de Margot Begemannstraat en 50 aanleunwoningen in de
Pieter Dekkerstraat.
Om alle nieuwe bewoners met de beste zorg
en aandacht te ontvangen in hun nieuwe
woonhuis werden per dag vijf bewoners verwelkomd. Al met al waren we een volle week
bezig met de inhuizing. Voor mij was 2 augustus niet mijn eerste werkdag, die was al op 15
juli. Er moest immers nog het een en ander
voorbereid worden. Mijn eerste herinnering
daaraan was het feit dat ik letterlijk en figuurlijk een zak met geld kreeg om de nog ontbrekende zaken in te kopen, zoals wat linnengoed,
glaswerk en diverse losse materialen. Dat vond
ik reuze spannend, het was voor mijn ook voor
het eerst dat ik dit mocht doen en ook de verantwoordelijkheid daarvoor had.
Het werken in de tachtiger jaren was heel
anders dan zoals het nu is. Er waren nieuwe
bewoners die kwamen inhuizen en een fiets
meebrachten, dus er was sowieso een fietsenstalling voor bewoners, er werden dansavonden georganiseerd met een echte band, carnaval, Playback avonden etc.
De fancy fair van het Rode Kruis die jaarlijks
werd georganiseerd met en door de bewoners, die daarbij begeleiding kregen van talloze geweldige vrijwilligers. De verzorgende en
facilitaire medewerkers hadden de tijd en de
mogelijkheid om met bewoners te gaan wandelen of boodschappen te doen. Wat mij altijd
is bijgebleven was de saamhorigheid van alle
medewerkers. Iedereen hielp elkaar en deed
wat er op dat moment gevraagd werd ongeacht of het bij je functie hoorde of niet.
Ik heb zoveel mooie herinneringen, daar zou ik
een boek over kunnen schrijven maar er waren natuurlijk ook mindere tijden. De eerste

bewoners die dementie vertoonde, bewoners
die zomaar overleden, dat was voor mij schokkend, ik kende dit immers niet. Ik kwam uit de
horeca en was hiermee niet bekend. Hoewel
dementie een hele nare ziekte is, zorgde dat
desondanks soms ook voor hilarische momenten. Ik weet nog dat we een bewoner in

Ik heb zoveel mooie
herinneringen, daar zou ik een
boek over kunnen schrijven
Ja, dementie was toen nog niet veel aanweMevrouw Van Grinsven

huis hadden die altijd in de toenmalige Korenzaal verbleef, hij vond het daar geweldig. Op
een woensdagavond was er een activiteit waar
hij graag bij wilde zijn, dus na de avondboterham kwam hij vlug naar de zaal. Hij had zich
speciaal een stropdas om gedaan en verder
alleen een colbertje, schoenen en een groene
inco-luier die heel charmant onder zijn colbertje tevoorschijn kwam. Dit was zo komisch
dat ik in lachen uitbarstte. Hij zelf vond dat hij
er goed uitzag maar toen hij zich in de spiegel
bekeek vond hij dat er maar een rare vent in
de gang stond en begon zelf ook hartelijk te
lachen.

zig maar hier kwam snel verandering in. Dit
zorgde ervoor dat de Akkers nodig uitgebreid
moest worden met een verpleegafdeling voor
psychogeriatrische en somatische bewoners.
In de jaren negentig volgde er een grote verbouwing en uitbreiding met een extra etage
bovenop het verzorgingshuis. Op een gegeven
moment was het niet meer verantwoord om
nog langer in huis te verblijven en kwam het
moment dat alle bewoners en medewerkers
voor een periode van 10-12 weken moesten
verhuizen naar een tijdelijke locatie in Valkenswaard. Dit was natuurlijk heel ingrijpend, weg
uit het eigen dorp en ver weg van de familie.

Met de inspanning van alle medewerkers en
veel vrijwilligers hebben we achteraf gezien
een geweldige tijd gehad in Valkenswaard. Teruggekeerd in Nuenen wachtte ons een geheel
vernieuwd gebouw en ook dat was weer wennen.
Tegelijkertijd was ook medio 1997 de fusie met
SVVE op handen. Dit betekende veel voor de
medewerkers, we gingen als klein zelfstandig
verzorgingshuis met eigen bestuursleden over
naar de grote SVVE.
Daar heersten andere wetten, daar waren andere organisatiestructuren. Dit was erg wennen, we konden niet zelf meer beslissen wat
en waar er zaken besteld en aangekocht moesten worden.
De plaatselijke leveranciers moesten plaatsmaken. De bakker, melkboer en de supermarkt
werden ingeruild voor grote leveranciers die
contracten hadden met SVVE. Ook voor medische producten kwamen andere leveranciers.
Dit was echt de grootste verandering die we
meegemaakt hebben op de Akkers. Maar ook
hier wenden we aan en hadden hier uiteindelijk vrede mee.
Hoe het nu is op De Akkers weet ik niet. In
2009 heb ik de overstap gemaakt naar het facilitair bedrijf van inmiddels De Archipel waar
ik een leuke en leerzame job had gevonden.
Maar wat ik wel weet is dat ik mijn mooiste
werkjaren doorgebracht heb op de Akkers en
ik denk hier nog graag aan terug.
Ik wens alle medewerkers en (tegenwoordig)
cliënten dat zij een geweldig feest gaan vieren
en nog vele jaren veel werk en woonplezier in
Archipel Akkers.
Hannie Leenen
[ Van Gastvrouw tot Assistent hoofd huishoudelijke dienst, tot Hoofd huishoudelijke dienst,
tot Hoofd Interne dienst en uiteindelijk een tevreden pensionado ]
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40 JAAR AKKERS: 40 JAAR LIEFDEVOLLE BETROKKENHEID
Niet minder dan vier decennia lang maakt
zorgcentrum Akkers - esthetisch fraai gesitueerd in het bruisende dorpshart van
Nuenen cum annexis - onmiskenbaar deel
uit van de lokale gemeenschap. ‘De Akkers’ mag door de jaren heen dan wel enige
metamorfose hebben ondergaan, stond
het woonzorgcomplex in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw voornamelijk
bekend als een ‘gewoon’ bejaardentehuis,
vandaag de dag biedt het specifiek domicilie aan mensen met een psychogeriatrische
aandoening (dementie) en personen met
somatische (lichamelijke) zorgvragen. Zorg,
wonen en welzijn vormen er heden ten
dage de even organische als efficiënte mix,
telkens afgestemd op de persoonlijke wensen, voorkeuren en behoeften van de individuele kwetsbare bewoner. Vanzelfsprekend ben ik niet de enige die bewoners,
vrijwilligers, medewerkers alsmede directie
van harte gelukwenst met het robijnen jubileum maar bovenal deel ik met de lezer
graag een tweetal persoonlijke herinneringen aan het niet meer weg te denken Nuenense zorginstituut aan de Margot Begemannstraat.
De eerste memorie is van professionele aard.
Als wethouder voer ik onder andere Zorg in
mijn portefeuille en dús waren de spreekwoordelijke (telefoon- en e-mail)lijntjes in
de afgelopen slordige anderhalf jaar - logischerwijs ‘dankzij’ de vermaledijde en uiterst
sluw toeslaande COVID-19-pandemie - meer
dan kort. Drie overlegmomenten per week
met directie en de raad van toezicht waren
tijdens de diverse piekmomenten vaker regel dan uitzondering. Zoals bij velen bekend,
heeft het coronaspook binnen de vier muren
van Akkers niet alleen stevig rondgewaard
maar helaas ook verwoed toegeslagen. De
overval van de destructieve spike-eiwitten
tijdens de eerste hausse van het virus, de
daaruit voortvloeiende machteloosheid bij
familie, verzorgenden en directie, de doorlopende zorgen bij alle betrokkenen over ‘wat
nu?’, de uiteindelijke (gedeeltelijke) verlossing van het virale kwaad middels vaccinatie... ik heb alle voornoemde worstelingen
van dichtbij meegemaakt. En diezelfde continue krachtmeting met ‘het onbekende’
dus ook zelf, vanuit mijn rol van wethouder, bijkans letterlijk ondergaan. We blijven
de vinger aan het bekende handgewricht
houden, maar mijn oprechte dank namens
de gemeente Nuenen c.a., en tegelijkertijd
denk ik namens alle inwoners van ons pittoreske dorp te mogen spreken, voor alle vrijwilligers en medewerkers van Akkers tijdens
deze tot op de dag van vandaag nog steeds
ongekende situatie moge hopelijk duidelijk
6
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zijn. Driewerf hulde!
Gerarda Maas-Smits (*1921 - †1997)
Mijn tweede - en ditmaal een persoonlijke heugenis aan Akkers voert mijn grijze cellen
terug tot de jaren 1996 en 1997. Hoewel al
ruim een kwarteeuw geleden, denk ik zonder overdrijven nog wekelijks - met evenveel
nostalgie als genegenheid - terug aan het
toenmalige verblijf van Gerarda Maas-Smits,
mijn grootmoeder van moederszijde uit
het schilderachtige Gerwen. Hoewel oma’s
geestelijke vermogens haar toentertijd meer
dan enigszins en vaker en vaker in de steek
lieten, deed haar liefde voor haar familie
en naasten - en na een korte intramurale
gewenningsperiode uiteindelijk ook voor
de verzorgende brigade - dat nooit. In voornoemde periode bestierde ik nog de zolderkamer in mijn ouderlijke woning, maar ik
deelde vaker de lunch (een ‘botterham met
vlis’ of een ‘snee pipperkoek’) met ons oma
dan dat ik ‘thuis’ aan de keukentafel aanschoof voor de middag- of avonddis. Hoewel ‘Bessie’ in juni 1997 volledig onverwacht
kwam te overlijden, ben ik meer dan fier op
de onmiskenbaar liefdevolle 24-uurszorg die
zij destijds dagelijks in een overdosis kreeg
toegediend. Een herinnering om nooit meer
te (willen) vergeten!
Ik sluit graag af met een proverbiaal bruggetje, dat mijns inziens tekenend is voor
de kracht van Akkers in de afgelopen veertig jaar. Tijdens mijn fysieke werkbezoeken
tijdens ‘corona’ aan het woonzorgcentrum,
liep ik regelmatig verzorgende Ramona tegen het ranke lijf. En wat schetst met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid alleszins uw verbazing als ik u vraag wie er
tijdens het verblijf van mijn grootmoeder
reeds door de gangen van Akkers dartelde?
Juist ja, Ramona!
Ook vijfentwintig jaar geleden al gaf zij alles voor ‘haar’ bewoners. Als u weet, dat de
voornaam Ramona ‘sterke beschermer’ betekent, dan zult u begrijpen, dat zij niet enkel
de beschermengel van mijn oma was, maar
tijdens deze onwerkelijke tijden zeer zeker
ook die van alle huidige bewoners. Ik zie en
beschouw Ramona graag als symbool voor
al die vele medewerkers en vrijwilligers die
Akkers hebben gemaakt tot wat het nu is,
en de komende decennia zeker en vast blijft:
een prachtig liefdevol (t)huis voor mensen
die de herfst en/of winter van hun leven in
ons mooie en betrokken Nuenen, Gerwen,
Nederwetten en Eeneind moeten kunnen
blijven wonen!
Ralf M.M. Stultiëns
[ Wethouder ]

Krantenartikel
Eindhovens Dagblad
d.d. 05-07-1977

40 jaar in dienst
van Archipel
Wat gaat de tijd toch snel.
Al 40 jaar werkzaam bij Archipel.
Op 1 augustus 1981 was mijn eerste werkdag. Alles vreemd, een nieuw gebouw en
collega’s die ik voor het eerst zag.
Aangenomen op de sollicitatiebrief van mijn
zus.
17 jaar en nog geen rijbewijs dus.
Op de fiets naar een dorp voor mij onbekend.
Maar ik moet zeggen ik was er zo aan gewend.
Ook al waren er af en toe tegenslagen.
Toch iedere dag met plezier naar het werk,
dus geen reden tot klagen.
Feestjes, playback show, uitstapjes, overal
maakte we iets bijzonders van.
Mijn motto is, geniet van het leven zolang
het kan.
Veel collega’s en bewoners zien komen en
gaan.
Lief en leed gedeeld, maar altijd voor iedereen klaarstaan.
Ik heb 36 jaar op de Akkers gewerkt, en daar
veel geleerd.
Als cv-er, OR-lid, planner, alles aangepakt
was zeker niet verkeerd.
Toen kwam de zelfsturing, een uitdaging
met veel nieuwe taken.
Maar als team zouden wij dit zeker waar
gaan maken.
Vele veranderingen, andere visie, werkdruk,
dat zette mij aan het denken.
Wat wil ik? Zorg bieden en de bewoner wat
extra aandacht schenken. Uiteindelijk, nu 4
jaar geleden, toch de stap genomen. En zodoende bij het flexbureau terecht gekomen.
40 jaar in dienst bij Archipel, een hele mooie
tijd.
Tot op de dag van vandaag nog steeds geen
spijt.
Groetjes Rian Heesakkers

40 jaar vrijwilliger: onbetaalbaar!
José Vermeulen zit thuis aan tafel terwijl
hond Boris lekker ligt te snurken in zijn mand.
José was maar liefst 40 jaar vrijwilliger bij Archipel Akkers. “Die tijd vloog voorbij. Ik vond
het heerlijk om bezig te zijn, ik heb ervan genoten. En verder wil ik me nergens op voor
laten staan hoor. Zo van: ‘Kijk mij eens goed
doen’, daar hou ik niet van. Pfff, klein houden
hoor.”
Bij de opening van Akkers in 1981 stapte Jose
over van vrijwilliger bij het Rode Kruis naar Akkers waar ze van harte welkom werd geheten.
José: “Er heerste een echte Brabantse sfeer:
open, niet moeilijk doen, iets voor een ander
willen betekenen en gewoon actief bezig zijn.
De een vindt dat fijn en de ander houdt daar
niet van. Ook prima. Bij mij komt het van thuis
uit. Ik was de jongste van 10 kinderen. Moest
er iets gebeuren thuis of bij de buren, dan
deed je dat gewoon. Het was vanzelfsprekend
dat je klaar stond voor een ander. En het geloof? Ja dat heeft er ook mee te maken. We

zijn nog steeds gelovig.”

Het was vanzelfsprekend dat je
klaar stond voor een ander

“Wat ik allemaal heb gedaan? Paar kernwoorden lijkt me het beste. We begonnen met
handwerken, breien en borduren maar ik ben
ook avondgastvrouw geweest. Om zeven uur
koffiedrinken met bewoners, samen de krant
lezen, naar muziek luisteren of een potje sjoe-

len. In de Vlindertuin destijds heb ik haren verzorgd, handen gemanicuurd en gemasseerd
en maskertjes aangebracht. En niet alleen bij
de dames, ook bij de heren. In de Korenzaal
heb ik meegezongen met het koor. Leuk, allemaal bekende liedjes. Ik heb het huis versierd
met Kerst, Pasen en Carnaval bijvoorbeeld en
ik heb met bewoners de avondvierdaagse gelopen. Ik ben meegegaan met bootreizen en
heb geholpen bij creatieve activiteiten zoals
kaarten maken en schilderen. Samen met een
wandelclubje gingen we regelmatig met bewoners naar buiten. Families heb ik begeleid tijdens de avondwake in de kapel en samen met
mijn man heb ik vele Lourdesreizen begeleid.
Dan waren we allebei hotelleider en zorgden
we dat bewoners zich op hun gemak voelden.
Ik weet nog zo goed de eerste keer dat we in
de avond in een stoet het Ave Maria zongen.
Iedereen had kaarsen bij zich. Ik was zo ontroerd en onder de indruk van wat er gebeurde.
Daar kijken we met een warm gevoel op terug.
Bakken? Nee, dat heb ik niet gedaan.”

Ik ben vooral blij dat ik mijn tijd in
goede gezondheid heb mogen en
kunnen geven
“Het verschil tussen nu en toen is groot”, verzucht José tenslotte. “Het is zo jammer dat er
geen verzorgingshuizen meer zijn. De wachtlijsten nu zijn lang en mensen moeten soms
buiten hun eigen woonplaats gaan wonen.
Er is veel stil verdriet achter sommige voordeuren. Zo lang mogelijk thuis wonen, is een
mooi streven maar dan moeten mensen wel
gezond en mobiel zijn. Dat vind ik het grootste verschil. Voor de rest ben ik vooral blij dat
ik mijn tijd in goede gezondheid heb mogen
en kunnen geven en ben ik dankbaar voor de
warmte, de gezelligheid en de dankbaarheid
die ik heb ervaren.
...Ojee bloemschikken! Dat heb ik ook gedaan.
Hélemaal vergeten.”

Foto’s Heemkundekring
De Akkers 1980

De Akkers 1982

Margot Begemannstraat De Akkers 1983

Van Goghplein Broed Johs de

Deo

Van Goghplein Broederhuis 1989

Brabantse BROEDER
Gebak,  6 personen
•
•
•
•
•
•
•

15 g gist
2 dl melk
250 g bloem
zout
1 ei
100 g rozijnen
2 eetl slaolie

Smakelijk

Dit is al een heel oud recept.
Vroeger is dit rijmpje er al eens voor gemaakt.
So als de wijn den geest verheught en sorghen doet verdwijnen, so gheeft den ‘Broeder’, mits bereid naar dit recept uit d’ouden

tijd den smulpaep ruim ‘t sijne.
Meng allereerst de gist met wat melk aan.
Doe de bloem en wat zout in een mengkom.
Maak een kuiltje middenin de bloem en giet
hierin het gistmengsel en breek ook het ei
hierin. Roer met een pollepel alles tot een
mooi glad beslag. Vroeger gebeurde dit vaak
met de hand. Laat het beslag nu een uurtje
rijzen. Meng vervolgens de rozijnen door het
deeg. Doe 1 1/2 eetlepel slaolie in een braadpan en verhit dit. Doe het deeg met de rozijnen in de braadpan. Zet het kookvlam even
flink hoog en bak een korstje aan de onderkant van het deeg. Bak hem vervolgens gaar
op een laag vlammetje gedurende 1 uur. Laat
hem niet verbranden. Eventueel een gaasje

op de vlam. Met een breipen is te controleren
of de Broeder gaar is. Is de pen droog en zonder deeg bij het terughalen, dan is het deeg
gaar. Neem het deeg uit de pan. Doe nog een
1/2 eetlepel slaolie in de braadpan en leg de
Broeder ondersteboven in de pan. Bak ook
deze zijde vlug mooi bruin en de Broeder is
klaar. De broeder wordt warm geserveerd in
grote plakken. Besmeer hem met stroopsaus.
Stroopsaus maak je als volgt:
Doe 100 g (room)boter en 2 dl keukenstroop
in een steelpan. Verwarm dit zachtjes en roer
tot alles zich heeft vermengd.
Roer er tenslotte nog een half theelepeltje
wijnazijn door.
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Akkers 40 jaar
In de eerste maanden van 1981 liep het
nieuwbouwproces op een eindje. Op 1 mei
1981 breidde ik mijn ervaring in de loopbaan uit. Ik begon in een bouwkeet samen
met Marion Bocken- van de Waardenburg
en Peter van der Sangen. Later zetten wij
onze werkzaamheden voort in een gereed
gekomen aanleunwoning aan de Sien de
Grootstraat.
Mijn taak was onder andere om de keuken
in te richten, personeel aan te nemen en een
voedingsbeleid te schrijven.
Om de persoonlijke voeding- en dieetwensen van de toekomstige bewoners helder te
krijgen heb ik alle personen in de thuissituatie bezocht. Dit was een bijzonder ervaring.
De eerste bewoners huisde vanaf 1 augustus
in. Wij starten met 45 maaltijden per dag,
wat in de tegenwoordige tijd ondenkbaar is.
De collegae waar ik vanaf het eerste uur de
keuken mee ging draaien waren Peter Daris†
en Joke Meijers. In loop der tijd groeide het
aantal maaltijden. Wij als keukenteam hebben in de loop der jaren veel ontwikkeld,
het hoogtepunt was elk jaar weer om met
het restauratieve team van Hannie Leenen
een kerstdiner te mogen verzorgen. In het
Keukenteam was nooit iemand op eerste
kerstdag vrij, dit werd tijdens het sollicitatiegesprek afgesproken.
De Korenzaal werd omgetoverd tot een heus
restaurant. Ik kan over mijn periode in “Akkers” veel vertellen omdat ik daar op mijn
plaats was, maar na 18 jaar heb ik het besluit genomen om deze warme omgeving
te verlaten. Ik heb toen tijdens een drukke
afscheidsreceptie iedereen bedankt voor de
fijne samenwerking. Voor degene die deze
krant leest wil ik dat nogmaals doen.
Het was een fantastische tijd!
Een paar leuke anekdotes uit mijn tijd bij Ak-

kers wil ik u niet onthouden:
Tijdens een voorbespreking voor het kerstmenu, leek het ons leuk om een traditioneel
nagerecht te serveren. De keuze was om
een chipolata pudding te maken maar niet
om het per persoon te serveren maar in
een ouderwetse tulbandvorm. Wij moesten
wel onder het personeel een oproep doen
om over genoeg vormen te beschikken. De
pudding werd mooi opgemaakt met slagroom en vruchten. Elke tafel kreeg een opgemaakte pudding en de bewoners moesten
zelf hun portie opscheppen, dit ging goed op
een tafel na. Daar was een bewoner die de
hele pudding opeiste door er direct van te
eten! Dat het niet goed zou gaan daar hadden wij rekening meegehouden en daarom
serveerden we op die tafel een tweede pudding.
Gaandeweg produceerden wij elke dag de
maaltijden, het aantal liep snel op. Er werd
een idee geopperd om bij de 20.000ste
maaltijd een leuke actie voor de bewoners
te organiseren. De gelukkige mocht een
warme maaltijd zelf samenstellen, niets was
te gek!
Op de bewuste dag (oktober 1982) werden
alle bewoners in de keuken uitgenodigd,
wat tegenwoordig met alle hygiëne-eisen
ondenkbaar is. Uit een kaartenbak werd telkens een kaart getrokken en afgeteld naar
20.000 kaarten. De gelukkige bewoonster
was beduusd dat zij het was geworden. Er
werd aan haar verteld dat ze maar eens rustig na moest denken hoe de warme maaltijd
samengesteld moest worden. Het antwoord
van haar was heel direct: “die tijd heb ik niet
nodig, geef mij maar jullie boerenkoolstamp
met verse worst.”
Prachtig om daaraan terug te denken!

Kroezelsoep
Nagerecht naar oud Brabants recept
Ingrediënten:
• 75 gram gort
• 1 ½ liter water
• 75 gram suiker
• Kaneelpijpje
• Verse vruchten:
kroezels (kruisbessen),
rabarber, rode of zwarte bessen,
aardbeien naar smaak
Het eerste team Joke Meijers Peter Daris
Wim Deeben

Keuken

Korenzaal tijdens de Kerstdagen

Akkers 20.000 ste maaltijd
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Bereiding:
1. Breng de gort aan de kook in het weekwater en laat 1 ½ uur zachtjes koken.
2. Doe nu de gewassen kroezels (of ander
fruit), suiker en kaneel erbij en laat alles
nog een kwartier koken.
3. Verwijder het kaneelpijpje als je het
meteen eet of laat afkoelen en verwijder
de kaneel dan pas.
Kan zowel warm als koud (koelkast) gegeten worden!

Wim Deeben
[ Oud medewerker ]

Tulband vorm t.b.v. nagerecht Kerstmenu

Wim Deeben

Voorbereiding:
Was de gort en laat deze een nacht staan
in 1 ½ liter water.

Magazijn

In de slipstroom van
de barmhartige Samaritaan
Verzorgingshuis De Akkers bestond al negen jaar toen het
toenmalig bestuur van het verzorgingshuis de congregatie
van de Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de
Deo toestemming gaf om een vleugel aan te bouwen aan de
bestaande locatie. Deze nieuwe vleugel bestond uit 29 woningen, een huiskamer, de refter oftewel eetzaal, een kapel,
sacristie, een zusters post, badkamer, twee logeerkamers
een hobby- en een biljartruimte. In februari 1989 openden
de deuren voor 28 broeders uit verschillende huizen in Nederland. Ruim dertig jaar later zijn er nog vier broeders in
leven waaronder voormalig communiteitsleider Broeder
Versluys. Op een mooie nazomerdag in 2021 gaan we samen
terug in de tijd. Broeder John Versluys: “Wij zijn altijd dankbaar geweest dat we in Nuenen welkom waren.”
Wanneer de broeder vertelt, lijken de tijden van weleer even
tot leven te komen. Tijden die we kennen uit eigen ervaring
of via overlevering maar die tegelijkertijd verder weg lijken
dan ooit. Broeder Versluys: “Toen ik hier kwam, werd ik communiteitsleider van de communiteit hier. “Ik zorgde dat er
gezamenlijk gebeden werd en behartigde onze belangen. We
begonnen met het ochtendgebed in de kapel gevolgd door
gezamenlijk ontbijt in de toenmalige refter. Daarna werd er
een H. Mis opgedragen door een priester. In de middag baden
we een rozenhoedje. Het eten en de zorg, voor zover nodig,
kregen we via Akkers. Of ik communiteitsleider een interessante functie vond? Nou ja, die vraag speelde niet. Ik kreeg
deze opdracht van de overste en die voerde ik uit. Maar ik
kijk er wel met plezier op terug. Daarnaast leefden en leven
we het leven van zestigplussers. Wandelen, lezen en fietsen.”

Wij zijn altijd dankbaar geweest dat we
in Nuenen welkom waren
Het verleden van Broeder Versluys is duidelijk zichtbaar in
zijn woonkamer waar verschillende religieuze afbeeldingen

stille getuigen zijn van een Rooms leven. Hij was 19 toen hij
als postulant intrad in het klooster in Den Bosch. Na zijn noviciaat haalde hij zijn diploma voor verpleegkundige. Broeder
Versluys: “Ons werk bestond uit het verplegen van zieke mensen in ziekenhuizen van de congregatie. Dit alles onder het
motto: ‘De liefde voor Christus stuurt ons’. Ik koos voor verpleegkunde omdat ik dat een prachtig vak vind. De religieuze
kant van het leven was een logisch gevolg van mijn Katholieke
opvoeding in Amsterdam. Ik heb op verschillende plekken in
Nederland gewerkt maar ook tien jaar in Tanzania. Daar hebben we, samen met de Zusters Onder de Bogen uit Maastricht, een ziekenhuis opgebouwd. Ik heb veel kanten van het
leven gezien. Toch leefden we altijd vanuit de veiligheid van
het religieuze leven.”

Links broeder L. Lansman,
rechts Broeder J. Versluys

Ik heb veel kanten van het leven gezien.
Toch leefden we altijd vanuit de veiligheid
van het religieuze leven

Ik neem oprecht mijn petje af voor de
verpleging en de verzorging die ons
hebben opgevolgd
Toen broeder Versluys terugkwam uit Tanzania waaide in Nederland de wind van de jaren zestig en zeventig en veel broe-

Kitty Stoop
Mijn naam is Kitty Stoop, woonachtig in Nuenen. Ik ben in 1984 als stagiaire begonnen
bij bejaardencentrum De Akkers (zo heette
het toen). In december 1987 kwam ik in vaste
dienst als verzorgende.
De Akkers was voor mij een klein, fijn, gezellig en dorps bejaardenhuis. Ons kent ons en er
heerste ook een hele goede sfeer.
In de keuken van Akkers
bewoners tijdelijk naar een andere locaties
verhuisd in Valkenswaard en Bakel.
Zelf ben ik tot maart 2018 in dienst gebleven
bij Archipel.
Gedurende vijf maanden heb ik iets anders
Kerstfeest Akkers

ders namen afscheid van het klooster. Waar voorheen alles
duidelijk en gestructureerd verliep, werd er in die tijd veel
in twijfel getrokken en ontstond er een nieuw wereldbeeld.
Broeder Versluys: “Het was wennen maar je past je aan. De
pij ging uit en werd vervangen door een zwart pak, een grijs
pak en zie me hier nu zitten? Heel casual. Maar hoe ik eruitzie, verandert niets aan mijn religiositeit. Die zit vanbinnen.
Toch zijn er ook dingen die ik jammer vind. Rituelen in de kerk
bijvoorbeeld. Die kunnen zo mooi en veelbetekenend zijn. Ze
geven houvast en zijn onmisbaar voor de continuïteit van het
bestaan. Het is betreurenswaardig dat veel mensen geneigd
zijn om ze als futiliteit te zien. Ik geloof niet dat het geloof an
sich zal verdwijnen. Sterker nog er zal meer bezinning komen.
Kijk naar de coronaperiode, dan zie je dat er tijd nodig is voor
reflectie over het klimaat, het CO2-vraagstuk en de migrantenstromen Bezinning is essentieel ook al is het wrang dat
daar een pandemie voor nodig is.”

“Of ik met de kennis van nu weer dezelfde keuze zou maken?
Zeker. Ik ben absoluut geen teleurgesteld man. De Barmhartige Samaritaan is altijd een mooi voorbeeld voor me geweest.
In zekere zin geldt dat ook voor de verzorgenden en verplegenden van nu. Ik neem oprecht mijn petje af voor degenen
die ons hebben opgevolgd. Ze hebben veel over voor hun
werk, doen hun best, zijn behulpzaam en vriendelijk. Ze zorgen vanuit professie maar ook vanuit het hart.
Een foto? Ik wil heel graag op de foto met een van de vier
broeders die nog leven: broeder Leo Lansman. Hij was tijdens
mijn noviciaat in Den Bosch ook mijn novicemeester. Lachen
mag, broeder Leo.”

gedaan en in augustus ben ik weer teruggekomen als flexmedewerkster verzorgende-IG.
Dat betekent dat ik nu in meerdere huizen van
Archipel werk.
Maar omdat Akkers nog steeds een fijne plek
is om te werken, zul je mij daar ook vaak zien.
De zorg is in al die jaren complexer en zwaarder geworden en Akkers is ook gegroeid.
Gegroeid in het aantal appartementen, bewoners en medewerkers.
Dat maakt dat het helaas niet meer ‘ons kent
ons’ is, maar ik ben wel van mening dat Akkers
het dorpse karakter nog heeft behouden.
Kitty Stoop

In de keuken van Akkers

Je kende alle medewerkers en maakte alle bijzondere gebeurtenissen van medewerkers ook
met elkaar mee. De Akkers viel toen nog niet
onder een stichting.
Er is altijd veel georganiseerd voor de bewoners door het personeel: Sinterklaas, Kerst,
Carnaval, Playbackavonden etc.
Voor onszelf maakten we het ook gezellig met
personeelsavonden, kerstborrels en themafeesten. Zo werd ook het 5, 10, 12,5 en 25-jarig
jubileum van Akkers goed gevierd.
In de loop der jaren zijn we bij Archipel gaan
horen, werd het een verpleeghuis en is het
huis twee keer verbouwd en zijn we met de
ARCHIPEL JUBILEUM KRANT - SEPTEMBER 2021
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Mijn naam is
Maria van de Wouw
Ik ben in 1996 bij Akkers komen werken via
Archipel. Archipel had een afdeling voor
dementerende opgericht: het Pallet.
In de eerste instantie werden wij als Archipel
medewerkers aangekeken als: ‘wat komen
die nou weer doen’, maar na een tijd is dat
helemaal goed gekomen.
Tot 2018 heb ik ontzettend fijn gewerkt in Nuenen. Eerst als afdelingshoofd op het Pallet,
daarna afdelingshoofd in het verzorgingshuis,
toen afdelingshoofd van de substitutiezorg
wat later de extramurale zorg werd en weer
later in de thuiszorg en daarna als projectleider Innovatie.
Van elke afdeling, bewoner en medewerker
heb ik geleerd en genoten.
En we hebben door de jaren heen veel tot
stand gebracht: het eerste PREZO- keurmerk
van Nederland, dementie zorg in Nuenen,
samenwerking met Archipel, ZORA de robot,
substitutie zorg, thuiszorg, feestjes, afscheid,
overstroming, millennium nacht etc.... te veel
om op te noemen.
Akkers, proficiat met je jubileum en bedankt
voor al de mooie jaren die ik er gewerkt heb!
Maria van de Wouw
10
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Galafeest 2002

Joop Lankhaar,

Levensverhaal

Gastvrouwen Broeders St. Joanne
s De

‘Ik zou wel een boek over mijn leven kunnen
schrijven’, verzuchtte één van mijn eerste
cliënten 25 jaar geleden toen ik geestelijk verzorger werd in mijn woonplaats. Toen werden
bewoners overigens nog geen cliënten genoemd.
In 25 jaar en zeker in 40 jaar- als we denken
aan de stichting van Akkers in Nuenen - is er
veel veranderd in de wereld van de zorg.
Aan de ene kant zijn cliënten mondiger geworden, tegelijk kan er nog veel verbeteren
om als ‘cliënt in regie’ te blijven.
In Akkers wordt bij de zorg en participatie
steeds meer het levensverhaal van de bewoner centraal gesteld. Want, denk ik, ieder mens
kan wel een boek over zijn leven schrijven. En
vanuit dat geschreven verhaal kan die persoon
meer gekend en erkend worden in zijn of haar
verlangens en behoeften, hebbelijk- en onhebbelijkheden.
De afgelopen 25 jaar heb ik heel wat levensverhalen gehoord, ongelooflijk wat mensen
soms meegemaakt hebben.
Al vanaf de tijd dat we in Bakel ‘logeerden’, heb
ik tweewekelijks een gespreksgroep geleid. En
sinds corona zitten we wekelijks rondom de tafel met een kopje koffie, iets lekkers erbij.
We delen ervaringen, vertellen over het leven
en behandelen thema’s als:
‘De wijsheid komt met de jaren’, Houvast in de
storm’ en ‘Wie verre reizen maakt ……’
De werkelijkheid is zoveel boeiender dan fictie.
Dat geldt ook voor het leven van veel bewoners in Akkers.
Bewonderenswaardig is de geestkracht die
mensen dan toch gehad hebben.
Begrijpelijk ook dat het voor anderen bijna
niet vol te houden was.
Wat mooi als - ondanks alles - dankbaarheid
de boventoon mocht voeren.
In die levensverhalen speelden familieleven,
de oorlog hier of in Nederlands Indië, een grote rol. Het verliezen van een kind, je partner op
jonge leeftijd, door ouders bedongen keuzen
in het leven, het kwam allemaal voorbij.
Zoekend naar een rode draad komt dikwijls levensovertuiging aan de orde:
als bron van geloof, hoop en liefde, maar ook
van frustratie en afkeer.
Hoe belangrijk het kennen van het levensverhaal is bij de zorg aan onze cliënten, onderstreept een meer dan eens gehoorde opmerking van een collega uit de zorg na een uitvaart,
waarin het geleefde leven centraal stond:
“Als ik dat allemaal geweten had, had ik mevrouw/meneer veel beter begrepen”. Maar ja,
dan is het te laat.
Al die jaren mocht ik delen in verhalen van zovelen; ook vanuit de herinneringen aan goede
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én slechte tijden begeleiding bieden.
Met elkaar proberen wij bij Archipel, met
name ook voor onze dementerende cliënten,
dat levensverhaal centraal te stellen en van
daaruit met respect en oog voor de privacy de
gewenste zorg en begeleiding te bieden.
Waarbij onze cliënten zoveel mogelijk zelf de
regie in de handen kunnen houden.
Ook mijn levensverhaal gaat een wending nemen binnenkort, nu ik de pensioengerechtigde
leeftijd nader. Voorzichtig begin ik mij voor te
bereiden.
Bij het opruimen van kasten en schonen van
mijn mail, komen herinneringen van lang
en korter geleden boven. Een naam, een afscheidsbrief, een bidprentje roepen mensen
en hun levensverhaal weer tot leven.
Weemoed en dankbaarheid wisselen zich af.
Het gaat in het leven, in je werkzame leven,
maar zéker ook in het leven van kwetsbare ouderen, om gekend te worden in wie je bent, in
wie je was.
Met dankbaarheid kijk ik zelf terug op het vertrouwen dat ik ontving en komen vele warme
contacten met bewoners, familieleden en collega’s.
‘Al werkend werd ik wijzer’, las ik onlangs in
een column in Reliëf, christelijke vereniging
van zorgaanbieders. Ik hoop dat dat zo was en
nog een tijdje door mag gaan. Zóveel heb ik geleerd van bewoners van Akkers over Nuenen,
over Nederwetten en Gerwen, over Geldrop
en elders.
‘Ik heb alleen maar lagere school’, zei een mevrouw, ‘zoveel weet ik niet’.
Om ons vervolgens een pracht verhaal over
vertrouwen te vertellen, waar we allemaal stil
van werden.
Joop Lankhaar
[ Geestelijk verzorger ]

‘ Een stokpaardje van mij is de

verbinding van de generaties.
De levenswijsheid van ouderen
en het enthousiasme van jongeren zou je meer met elkaar
moeten verbinden. Zo kun je je
kinderen stimuleren contact te
houden met hun grootouders.
En dan wederzijds echt naar
elkaars verhaal luisteren.

’

40 jaar Akkers!
Ik ben Lizet Struik en werk sinds 15 augustus 40 jaar in Akkers.
Na het behalen van mijn diploma bejaardenverzorgster ben ik begonnen bij de Akert in
Geldrop op de verpleegafdeling. Na een jaar
heb ik de overstap gemaakt naar Akkers. In
het begin was het erg wennen. Als ze me
toen gevraagd zouden hebben “Waar sta je
over 40 jaar?”, had ik niet gedacht nog op de
Akkers werkzaam te zijn. Van verpleeghuis
naar een bejaardenhuis was een hele verandering. Na paar weken bij Akkers gewerkt te
hebben was ik al snel van gedachten veranderd. De sfeer was erg goed en gemoedelijk.
Het voelde voor mij als een grote familie.
Door de jaren heen heb ik vele veranderingen meegemaakt. Van bejaardenhuis naar
verpleeghuis, aanbouw van Sien de Grootstraat, nieuwe appartementencomplex van
de broeders uit Helvoirt en de uitbreiding
van de tweede etage. Twee keer zijn we verhuisd met alle bewoners en personeel om
Akkers te verbouwen, dit heeft veel indruk
op mij gemaakt. Het was een gezellige tijd in
Valkenswaard en Bakel.
Ook heb ik volop genoten van alle activiteiten, feestjes en uitstapjes die we voor de
bewoners hebben mogen organiseren. Een
lach op hun gezicht maakte mijn dag weer
goed. Ik ben fulltime begonnen, in de jaren
dat ik er werk heb ik vele collega’s en bewoners zien komen en gaan. Ik ben stagebegeleider geweest, verschillende leerlingen
die ik toen begeleid heb, werken nu nog bij
Akkers. Sinds 25 jaar doe ik nu vaste nachtdienst en heb ik nog een opleiding tot IG’-er
gedaan. Ik ga nog iedere nacht met veel plezier naar mijn werk!
Groetjes Lizet Struik Schafrat
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