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Jaarverhaal 2020

Dat betekent 
Un goeien aard

Peildatum 31-12-2020)
Medewerkers 147

Leerlingen/stagiaires  gedurende 2020 33

Maaltijden aan huis en in De Gasterij p/week 209

Percentage dat een 8,9 tot 10 geeft aan de 
wijkverpleging 94,1%  

Percentage cliënten dat Annenborch 
aanbeveelt (NPS-score) 87,6%  

Cohorten/kampeerveldjes binnen 
Annenborch  11

Buitenoptredens langs de balkons      Talloos

Vrijwilligers    112

Cliënten wonen, zorg en welzijn   183

Balkonscènes met het lied ‘Brabant’  70

Persoonlijk uitgedeelde kerstpakketten 300

Kaarten/brieven/geschenken      Ontelbaar

Geslaagden/gepensioneerden/jubilarissen  7 / 7 / 3

Gekregen chocolade    330 kilo  

Vazen voor ontvangen bloemen Te weinig

Nieuwsbrieven “Lekker is de Trekker”   19

Handboek Corona Versie 24  

Hoogste arbeidsongeschiktheid % door 
coronavirus    18,1%

De Annenborchboom De beroemdste boom van Rosmalen:

De kracht van samen

Natuurlijk staat dit jaarverhaal in het teken van 
de wereldwijde coronacrisis en hoe Annenborch 
in Rosmalen die heeft doorgemaakt. Het kleurt 
immers alle herinneringen aan 2020. 

In brandhaard Brabant ging Annenborch al snel 
in quarantaine. We werden geïsoleerd van de 
omgeving waar we zo graag deel van uitmaken. 
We hadden geen kennis van het virus, geen 
beschermingsmiddelen en geen testmateriaal. 
We werkten in die eerste periode vol goede 
moed, ijverig en soms met lichte klachten door. 
Zo haalden we, zonder dat we er erg in hadden, 
het ongrijpbare virus in huis. Het verspreidde 
onrust, angst, ziekte en had zelfs de dood tot 
gevolg.

Toch bleef Annenborch overeind. Omdat we al 
die tijd vertrouwen hielden in de onderlinge 
relaties. We mochten rekenen op goede 
samenwerking, ieders eigen professie, 
verantwoordelijkheid en creativiteit. De trouwe 
inzet van iedereen, de continue bereidheid om 
het wéér aan te gaan, zijn bepalend gebleken en 
maakten het verschil. Steeds weer bleek de 
liefde voor de medemens van doorslaggevend 
belang om het vol te houden, gezond te blijven. 
Het zijn deze “beschermende maatregelen” 
waar Annenborch de komende jaren vol op in 
blijft zetten. We blijven sturen op de vier 
principes die gezondheid voor ieder mens 
bevorderen: lekker eten en drinken, bewegen, 
sociale contacten en zin in de dag creëren.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat liefdevol 
samenwerken met en zorgen voor elkaar, nodig 
is bij iedere crisis en sterker is dan ieder virus.

Janneke Pander 
Directeur/Bestuurder

Met het oog op 2024…
Na de eerste golf in 2020 beseften we terdege dat 
we óver de pandemie heen moesten kijken wilden 
we niet kopje onder in nieuwe golven. ‘Wat moet 
Annenborch toevoegen om het goede te 
behouden?’ was de startzin van een nieuw 
avontuur: Expeditie 20212024. 
Met als belangrijkste oogmerk een Annenborch 
dat tot in lengte van jaren zorg biedt aan ouderen 
in Rosmalen. En waar nog altijd vrijheid en 
verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Dat zal 
van ons vragen af en toe eens te stoppen met doen 
en wat langer te denken. Met elkaar willen we 
uitvinden wat we moeten toevoegen om un goeien 
aard te behouden. 

• Lekker eten en drinken
• Bewegen
• Zin in de dag
• Sociale contacten

Ons werk draait om wat 
álle mensen goed doet:

• Gastvrij
• Oprecht
• Zorgzaam
• Enthousiast

En bij alles wat we 
doen zijn we:
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Afscheid met een gouden handdruk
Dit jaar gingen zeven trouwe collega’s met 
pensioen. We dankten Trudy, Sjan, Thea, Priscilla, 
Riky, Mieke en Maarten voor meer dan 118 jaar 
trouwe dienst! Met hun inzet voegden ze geluk, 
waarde en troost toe aan het leven van veel 
bewoners, familie en collega’s. En geheel in de 

geest van Annenborch 
kregen ze geen gouden 
handdruk mee, maar 
lieten ze er eentje voor ons 
achter. We zijn er erg blij 
mee en het komt als 
kunstwerk terug!

Spelregel is dat je, bij een verschil in inzicht,  
eerst drie keer het gesprek aangaat met degene  

die in jouw ogen niet doet wat de bedoeling is.  
Als je er dan nog niet uitkomt, zoek je het pas ‘lagerop’  
in de organisatie. Gedrag, beleving en begrip zijn dus  

belangrijker dan macht of positie. 

Culturogram Annenborch 

We gingen in quarantaine
Er is weinig voor nodig om de maanden maart 
en april van het afgelopen jaar in herinnering te 
brengen. De eerste coronagolf zorgde voor lege 
straten en volle ziekenhuizen. Bracht woorden 
als quarantaine, viroloog en raambezoek in het 
dagelijks taalgebruik. En zorgde voor een run op 
toiletpapier en desinfecterende gel. 
Bij Annenborch deden we iets wat totaal tegen 
onze natuur ingaat: de deuren sluiten en de 
wereld buiten houden. Mensen aten op hun 
kamer. Bezoek was niet welkom. Tegelijkertijd 
vonden we heel snel en als vanzelf de manieren 
om met de nieuwe omstandigheden om te gaan. 
Gewoon, door te zijn wat we altijd zijn: zorg
zaam, oprecht, enthousiast én gastvrij. 
Onvergetelijk zijn de balkonscènes, die direct na 
de eerste lockdown spontaan ontstonden en 
waarin we samen het leven vierden en bezon
gen. Elke dag om 15.00 uur klonk het lied 
‘Brabant’. Van buiten zongen familie en vrienden 
mee. Lokale en landelijke media pikten het op. 
En Guus Meeuwis ook! 
“Houd moed, hou vol. En als de tijd rijp is, kom ik 
graag langs en dan zet 
ik hem in en dan hoop 
ik dat we met zijn allen 
met een grote glimlach 
‘Brabant’ zingen.”

Gangmakers 
Op de gangen organi
seerden onze ‘gangmakers’ 
elke dag activiteiten om de 
quarantaine te verlichten. 
Spelletjes om fit te blijven, 
bewegen op muziek, goede 
gesprekken over de impact 
van de quarantaine, balletje 
overslaan met krukken… Veel bewoners deden mee. 
Vanuit hun deuropening en op nette afstand. En zo 
waren we ook in contact met elkaar, bleven we met 
elkaar in gesprek.

Een geschenkenstroom en een 
grande finale
Uit alle hoeken en gaten van Rosmalen kwamen 
geschenken naar ons toe. Bloemen, serenades, 
kaarten en taarten. Te veel om op te noemen. We 
hebben ze niet zelden met ontroering ontvangen, 
omdat we allemaal – cliënten en medewerkers – 
voelden dat al die gaven meer waren dan een vorm 
van ondersteuning en erkenning. Het waren liefdes
verklaringen. Ze hielpen ons de moed erin te hou
den. Ondanks het los van elkaar werken, elkaar 
missen, vermoeidheid door alle veranderingen, de 
lange werkdagen, slapeloze nachten en de zorgen 
om zieke cliënten en collega’s. Op 11 juli beleefden 
we onder het motto ‘Da was lief’ de grande finale 
van de balkonscènes. Medewerkers, familie, vrijwil
ligers, gasten, ja iedereen zong nog éénmaal 
‘Brabant’. Wij be
dankten Rosmalen, 
Rosmalen bedankte 
ons. Een zonnig en 
vrolijk moment, dat 
voelde als een 
afsluiting van een 
donkere periode. 

de balans tussen werk en privé meer in evenwicht. 
Verder vergeleken we de diensten die we leveren 
nog eens goed met de zorgafspraken, zodat de 
financiering ook echt aansluit bij de zorg die  
we bieden. 

We deden nog zoveel meer
2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de 
pandemie. COVID19 nam ons allemaal volledig in 
beslag. Des te opmerkelijker is het dat er nog zoveel 
andere activiteiten, ontwikkelingen en 
werkzaamheden plaatsvonden bij Annenborch. We 
zullen ons in de toekomst nog vaak afvragen hoe we 
dat in vredesnaam deden. 
> We bezochten elke dag onze cliënten thuis
Wat is er heen en weer gereden met karren vol 
warme maaltijden. Of om mensen op weg te helpen 
met videobellen.
> We verbouwden De Linde
We verbouwden De Linde, ons verblijf voor mensen 
met dementie. Er werd een hele vleugel bij 
getrokken en er kwamen twee extra kamers bij. De 
bewoners ondervonden er weinig of geen hinder van.
> Lekker is de trekker: een heel nieuw 
voedingsconcept 
Ons werk draait om wat álle mensen iedere dag 
goed doet. De maaltijd is een terugkerend 
hoogtepunt, geeft kleur en zin aan de dag. Ze 
genieten van een menu van de dag dat met zorg is 
samengesteld.  
> We vierden een gedenkwaardig Kerstfeest
Onze eigen kerstengelen Marieke en Franny 
brachten ons in de donkere dagen in hoger sferen. 
Ze zorgden voor het oude, vertrouwde kerstgevoel 
bij cliënten, bezoekers en medewerkers van 
Annenborch. En natuurlijk zorgde de keuken voor 
een feestelijk kerstmenu. Het zag er heerlijk uit en 
het wás heerlijk.
> We brachten de zaak ook bedrijfsmatig verder  
op orde 
Onze mensen zijn van nature geneigd te lang en te 
hard door te werken. Door actief te sturen op uren is 

We vierden carnaval
Eind februari liepen we met elkaar de polonaise. 
Want carnaval past Annenborch en Rosmalen 
als een oude jas. We vierden een prachtig feest 
met Dirk d’n Urste en zijn adjudant Ton. En 
natuurlijk was er de carnavalsbingo onder 
leiding van ‘t Neij Clubke. Mieke Timmers kreeg 
van de Prins van Zandhazendorp een onder
scheiding, vanwege haar onvermoeibare en 
trouwe bijdrage aan het 
carnavalsfeest én 
Annenborch. Corona was 
nog ver van ons bed, 
dachten we toen. 
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een feestelijk kerstmenu. Het zag er heerlijk uit en 
het wás heerlijk.
> We brachten de zaak ook bedrijfsmatig verder  
op orde 
Onze mensen zijn van nature geneigd te lang en te 
hard door te werken. Door actief te sturen op uren is 

We vierden carnaval
Eind februari liepen we met elkaar de polonaise. 
Want carnaval past Annenborch en Rosmalen 
als een oude jas. We vierden een prachtig feest 
met Dirk d’n Urste en zijn adjudant Ton. En 
natuurlijk was er de carnavalsbingo onder 
leiding van ‘t Neij Clubke. Mieke Timmers kreeg 
van de Prins van Zandhazendorp een onder
scheiding, vanwege haar onvermoeibare en 
trouwe bijdrage aan het 
carnavalsfeest én 
Annenborch. Corona was 
nog ver van ons bed, 
dachten we toen. 

J. Pander, 2017 

Afscheid met een gouden handdruk
Dit jaar gingen zeven trouwe collega’s met 
pensioen. We dankten Trudy, Sjan, Thea, Priscilla, 
Riky, Mieke en Maarten voor meer dan 118 jaar 
trouwe dienst! Met hun inzet voegden ze geluk, 
waarde en troost toe aan het leven van veel 
bewoners, familie en collega’s. En geheel in de 

geest van Annenborch 
kregen ze geen gouden 
handdruk mee, maar 
lieten ze er eentje voor ons 
achter. We zijn er erg blij 
mee en het komt als 
kunstwerk terug!

Spelregel is dat je, bij een verschil in inzicht,  
eerst drie keer het gesprek aangaat met degene  

die in jouw ogen niet doet wat de bedoeling is.  
Als je er dan nog niet uitkomt, zoek je het pas ‘lagerop’  
in de organisatie. Gedrag, beleving en begrip zijn dus  

belangrijker dan macht of positie. 

Culturogram Annenborch 

We gingen in quarantaine
Er is weinig voor nodig om de maanden maart 
en april van het afgelopen jaar in herinnering te 
brengen. De eerste coronagolf zorgde voor lege 
straten en volle ziekenhuizen. Bracht woorden 
als quarantaine, viroloog en raambezoek in het 
dagelijks taalgebruik. En zorgde voor een run op 
toiletpapier en desinfecterende gel. 
Bij Annenborch deden we iets wat totaal tegen 
onze natuur ingaat: de deuren sluiten en de 
wereld buiten houden. Mensen aten op hun 
kamer. Bezoek was niet welkom. Tegelijkertijd 
vonden we heel snel en als vanzelf de manieren 
om met de nieuwe omstandigheden om te gaan. 
Gewoon, door te zijn wat we altijd zijn: zorg
zaam, oprecht, enthousiast én gastvrij. 
Onvergetelijk zijn de balkonscènes, die direct na 
de eerste lockdown spontaan ontstonden en 
waarin we samen het leven vierden en bezon
gen. Elke dag om 15.00 uur klonk het lied 
‘Brabant’. Van buiten zongen familie en vrienden 
mee. Lokale en landelijke media pikten het op. 
En Guus Meeuwis ook! 
“Houd moed, hou vol. En als de tijd rijp is, kom ik 
graag langs en dan zet 
ik hem in en dan hoop 
ik dat we met zijn allen 
met een grote glimlach 
‘Brabant’ zingen.”

Gangmakers 
Op de gangen organi
seerden onze ‘gangmakers’ 
elke dag activiteiten om de 
quarantaine te verlichten. 
Spelletjes om fit te blijven, 
bewegen op muziek, goede 
gesprekken over de impact 
van de quarantaine, balletje 
overslaan met krukken… Veel bewoners deden mee. 
Vanuit hun deuropening en op nette afstand. En zo 
waren we ook in contact met elkaar, bleven we met 
elkaar in gesprek.

Een geschenkenstroom en een 
grande finale
Uit alle hoeken en gaten van Rosmalen kwamen 
geschenken naar ons toe. Bloemen, serenades, 
kaarten en taarten. Te veel om op te noemen. We 
hebben ze niet zelden met ontroering ontvangen, 
omdat we allemaal – cliënten en medewerkers – 
voelden dat al die gaven meer waren dan een vorm 
van ondersteuning en erkenning. Het waren liefdes
verklaringen. Ze hielpen ons de moed erin te hou
den. Ondanks het los van elkaar werken, elkaar 
missen, vermoeidheid door alle veranderingen, de 
lange werkdagen, slapeloze nachten en de zorgen 
om zieke cliënten en collega’s. Op 11 juli beleefden 
we onder het motto ‘Da was lief’ de grande finale 
van de balkonscènes. Medewerkers, familie, vrijwil
ligers, gasten, ja iedereen zong nog éénmaal 
‘Brabant’. Wij be
dankten Rosmalen, 
Rosmalen bedankte 
ons. Een zonnig en 
vrolijk moment, dat 
voelde als een 
afsluiting van een 
donkere periode. 

de balans tussen werk en privé meer in evenwicht. 
Verder vergeleken we de diensten die we leveren 
nog eens goed met de zorgafspraken, zodat de 
financiering ook echt aansluit bij de zorg die  
we bieden. 

We deden nog zoveel meer
2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de 
pandemie. COVID19 nam ons allemaal volledig in 
beslag. Des te opmerkelijker is het dat er nog zoveel 
andere activiteiten, ontwikkelingen en 
werkzaamheden plaatsvonden bij Annenborch. We 
zullen ons in de toekomst nog vaak afvragen hoe we 
dat in vredesnaam deden. 
> We bezochten elke dag onze cliënten thuis
Wat is er heen en weer gereden met karren vol 
warme maaltijden. Of om mensen op weg te helpen 
met videobellen.
> We verbouwden De Linde
We verbouwden De Linde, ons verblijf voor mensen 
met dementie. Er werd een hele vleugel bij 
getrokken en er kwamen twee extra kamers bij. De 
bewoners ondervonden er weinig of geen hinder van.
> Lekker is de trekker: een heel nieuw 
voedingsconcept 
Ons werk draait om wat álle mensen iedere dag 
goed doet. De maaltijd is een terugkerend 
hoogtepunt, geeft kleur en zin aan de dag. Ze 
genieten van een menu van de dag dat met zorg is 
samengesteld.  
> We vierden een gedenkwaardig Kerstfeest
Onze eigen kerstengelen Marieke en Franny 
brachten ons in de donkere dagen in hoger sferen. 
Ze zorgden voor het oude, vertrouwde kerstgevoel 
bij cliënten, bezoekers en medewerkers van 
Annenborch. En natuurlijk zorgde de keuken voor 
een feestelijk kerstmenu. Het zag er heerlijk uit en 
het wás heerlijk.
> We brachten de zaak ook bedrijfsmatig verder  
op orde 
Onze mensen zijn van nature geneigd te lang en te 
hard door te werken. Door actief te sturen op uren is 

We vierden carnaval
Eind februari liepen we met elkaar de polonaise. 
Want carnaval past Annenborch en Rosmalen 
als een oude jas. We vierden een prachtig feest 
met Dirk d’n Urste en zijn adjudant Ton. En 
natuurlijk was er de carnavalsbingo onder 
leiding van ‘t Neij Clubke. Mieke Timmers kreeg 
van de Prins van Zandhazendorp een onder
scheiding, vanwege haar onvermoeibare en 
trouwe bijdrage aan het 
carnavalsfeest én 
Annenborch. Corona was 
nog ver van ons bed, 
dachten we toen. 


