
De Binding

Nummer 10 - oktober 2021

In deze Binding:

• Lancering website

• Herfststukje maken

• Even voorstellen 

• Nog veel meer
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Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Dit keer in het voorwoord de speech

gehouden bij de lancering van de nieuwe

website:

 

"Heel hartelijk welkom bij de lancering

van de website van Annenborch.  

 

Dat klinkt héél hip en modern en dús past het bij

Annenborch, want wij blijven graag bij de tijd!  

Wij sluiten ons daarbij aan en vernemen graag de

laatste ontwikkelingen. Nou is ons Engels niet al te

best, mijden wij dat normaal gesproken in ons

taalgebruik. Maar ergens hebben we het idee dat

wij wel snappen wat digitaal, website, internet,

data, viral, in the cloud en trending-topic

betekent. Vooral dat laatste begrip, daar worden

we gretig van, Trending-Topic dát willen wij ook

zijn!!

Dus vroegen wij u uw own device mee te nemen.

Iedereen kan dan direct ná de onthulling de letters

van de website intypen. Via wifi, 5G, via server of

satelliet, of hoe dat ook maar gaat, legt u dan

verbinding tussen het eigen scherm en de nieuwe

Annenborch-site!  

 

U mag weten dat we apetrots zijn op het

resultaat! Zo trots dat we bijna de inspanning, de

uren werk, de enorme klus en zeker ook de

frustratie om het voor elkaar te krijgen, bijna zijn

vergeten. Wat en wie we echter nooit zullen

vergeten zijn de mensen die ons geholpen hebben

om het voor elkaar te krijgen.

 

 

Mirjam van Helvoort, van “Fotografie met een

verhaal”, dank voor je prachtige foto’s en tekst.

Hoe jij met jouw talent het Annenborch gevoel

hebt weten vast te leggen is heel bijzonder.

 

Antoinette van Alphen van AAG, dank voor je

projectleiding en afstemming. Je hield iedereen bij

de les en aan het werk en dat op een

ongedwongen manier.

 

De Code, jullie hele team, maar vooral Bas,

Ivonne, Luka en Marvin, dank voor het bouwen,

de techniek, het design, de kleuren, de indeling en

het ontwerp! Schitterend hoe het is geworden.

 

En dan Teun van de Ven van Consilius BV, hoe je

alles aan elkaar hebt weten te knopen, het zal ons

altijd een raadsel blijven.  

 

Zelf vind ik het een wonder hoe het idee, onze

verbeelding en wens, zodanig vorm heeft

gekregen dat de website uitdraagt waar wij als

Annenborch zo graag naar streven: un goeien aard

in Rosmalen.  

Uiteindelijk vinden wij de website een hulpmiddel.

En gaat goede gezondheidszorg bij ons áltijd eerst

over een goede onderlinge relatie. In welke tijd

dan ook, op welke leeftijd dan ook, wij mensen

zijn altijd afhankelijk van elkaar. En dus

onderhouden we graag, heel graag het

persoonlijke contact met u. 
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Dus, doen wij de digitale onthulling in levende lijve. Bewegen we hemel en aarde om u hier te krijgen,

omdat wij iedere kans om het leven samen te vieren graag benutten. Lánceren we een website om un

goeien aard te houden.  

 

Wat gaan we doen? Vóór mij staan meneer van de Heuvel, de jongste bewoner, van Annenborch en Juul

Wouters de oudste medewerker van Annenborch. Onder staan onze vrienden Tiny en Jan van de vrienden

van Annenborch, na het aftellen zullen zij onthullen wat de naam is van de nieuwe site. U kan die letters

overtypen en u ziet dan hoe het is geworden!!!   Hopelijk gaat het goed, chrashen we niet, want dan

heeft Houston a big problem!

 

Na afloop hopen we dat u nog wat blijft, want we horen graag wat u ervan vindt. Daarom serveren we

een hapje en een drankje en in het restaurant draait de hele dag op een scherm lekker ouderwets een

diavoorstelling met alle mooie foto’s van u die we gebruikt hebben voor de website. Kortom zal ik met het

aftellen beginnen? 10….9…..8…. "   

 

Janneke Pander Directeur/Bestuurder

www.Annenborch.nl    
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Info

Administratie

 

 

 

Kapsalon

 

 

Winkel

 

WMO

 

 

Livit

 

 

Expositie

 

 

Koffie-uurtje

Cliëntenraad

Maandag en dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Donderdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Woensdag en vrijdag gesloten.

 

Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag

van 08.30 tot 16.00 uur. Maandag gesloten.

 

Dagelijks geopend vanaf 08.00 tot 20.15 uur.

 

U kunt telefonisch een afspraak maken via

telefoonnummer 073-6159333.

 

Voor het aanmeten van therapeutische kousen kunt u

bellen met Livit, telefoon 088-2452372.

 

In oktober exposeren Corina en Marc Hogers hun

schilderijen op de eerste etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 21 oktober van 10.15 tot 10.45 uur in

Gasterij De Hoef.

Kopij vóór de 23ste van de maand aanleveren: redactie@annenborch.nl
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In memoriam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. J.A. van den Heuvel- van Roosmalen   

Geboren:      17-05-1941

Overleden:   14-09-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u heel veel sterkte toe!
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Jarige bewoners, proficiat

Bewoners die jarig zijn in oktober

 

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 2 oktober  Mw. Verputten- Rademakers  84

 4 oktober  Mw. Verputten- van Bakel  136

 6 oktober  Dhr. van Lent  24

 7 oktober  Mw. van Mierlo- van der Leest  58

 12 oktober  Mw. Jonker- Kaasjager  130 

 17 oktober  Mw. ter Haak- Damen  38

 19 oktober  Mw. Elfers- Zoetemelk  de Linde 2

 21 oktober  Mw. van Creij- Swanenberg  Thuiszorg

 28 oktober  Mw. Maas- van Schijndel  86

 29 oktober  Mw. Middeldorp- Andrews  Thuiszorg

 30 oktober  Mw. van Daal- Koren  36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen

 

De heer van Lent wordt op 6 oktober 95 jaar!

 

Mevrouw Elfers- Zoetemelk wordt op 19 oktober 95 jaar!

 

 

Op deze dag hangen wij de Annenborch vlag voor u in top!
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Jarige medewerkers en vrijwilligers, proficiat

Medewerkers en vrijwilligers die jarig zijn in oktober

 

 

 
 1 oktober  Indy Leenders

 2 oktober  Marieke Donders

 2 oktober  Vera van Rooij- Hensen

 3 oktober  Elise te Lintelo

 4 oktober  Demi Boers

 4 oktober  Harma Braam

 5 oktober  Jolanda van Dijk

 5 oktober  Franny Hubers- Verhagen

 5 oktober  Lia Donk

 6 oktober  Michiel Heikoop

 8 oktober  Pepijn Bonekamp

 8 oktober  Patricia de Lang- van Wijk

 8 oktober  Herma Leenders- Veenker

12 oktober  Antonette van Gils- van Deursen

13 oktober  Jose Bernaards

14 oktober  Simone van Grunsven- Biemans

17 oktober  Annemarie van Wijngaarden

17 oktober  Katja Hoogstad

19 oktober   Diny van de Berg- de Laat

21 oktober  Cuny Verkuylen

22 oktober  Ineke van Vugt- Kluijtmans

24 oktober  Anne Lemstra

24 oktober  Jerome Mercier

25 oktober  Pieter Pander

25 oktober  Cathelijne van Schaijk 

28 oktober  Marielle Claessens

29 oktober  Ans Tangande- Schel

31 oktober  Henny van Liempt- Mulders
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Advertentie

  

Advertentiemogelijkheden

 

Wilt u een keer adverteren (of misschien meerdere keren), neemt u dan contact op met de redactie via

een mailtje naar: redactie@annenborch.nl.

Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u uzelf een keer goed verwennen met mooie 
nagels of verzorgde wenkbrauwen? Om het
u gemakkelijk te maken, kom ik bij u aan huis.
Bij de receptie kunt u een afspraak maken voor
woensdag 13 oktober. Een behandeling duurt
ongeveer 45 minuten.
 
U kunt mij ook bellen om een afspraak te maken
op een andere dag. 0645663356
 
Wenkbrauwen epileren € 5,- 

Harsen bovenlip/kin € 7,50 

Verven wenkbrauwen/wimpers € 9,50 

Handverzorging € 5,- 
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Bewonersnieuws en     

                oproepje

Nieuwe bewoner

 

Mevrouw M. Vos- Teulings is komen wonen in

appartement 120.

 

Welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproepje

 

Zijn er meer mensen die kunnen en willen

bridgen?

 

Dit vraagt mevrouw Pennings van app. 216 zich af.

 

Liefhebbers kunnen zich melden bij de receptie.
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Huismeester vertelt

 

Oktober

De Wijnmaand, de maand waarin de druiven van

het land af komen en verwerkt worden tot wijn.

De maand waarin we duidelijk merken dat het

eerder donker wordt en we richting de

wintermaanden gaan. De maand waarin vroeger

de kolenboer het kolenhok kwam vullen voor de

winter om deze warm door te komen. Helaas,

verstoppertje spelen ging dan niet meer want het

kolenhok zat vol. Dit was een van de vele leuke

spelletjes die we deden als gezin met 10 kinderen.

Maar oktober is ook de maand waarin gezaaid

wordt en de zaadjes zullen groeien tot nieuw

leven; in het voorjaar volop koren, waar we weer

meel uit krijgen voor heerlijk brood. Iets wat we

hier binnen Annenborch ook doen, het ploegen in

de goeie Aard, daarna zaaien om goed te kunnen

oogsten in de vorm van allerlei mooie activiteiten

goede voeding en perfecte zorg. Zo heeft elke

maand zijn mooie bijzonderheden en is het altijd

leuk om er even bij stil te staan. Zeker omdat ze

elkaar zo vlug opvolgen want er is zo weer een

jaar voorbij.

 

Warme douche

Deze maand is de warme douche voor onze Bas

Klaren. Bas is al bijna 2 jaar bij ons op de

dinsdagochtenden en helpt ons met het magazijn

en dergelijke. Bas is onze overbuurman die woont

in het pand de Wissel. Hij komt elke dinsdag en

vult waterapparaten op de gangen aan met

nieuwe kannen water zodat er voor iedereen op

tijd een lekker koud bekertje water gedronken kan

worden op de warme afdelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna gaat hij de voedingsdienst helpen met

het uitpakken van de grote weekbestelling

boodschappen. Ook is hij heel sterk in het

onthouden van data van verjaardagen en

feestdagen. Data zijn zeer belangrijk, zo zorgt

hij ook dat alles met de korste

houdbaarheidsdatum altijd als eerste gepakt

kan worden uit de rekken. 

Ook helpt Bas de winkeldames met

bestellingen uitpakken en verpakkingen netjes

op te ruimen. Ook hier zet hij alles op datum,

zo raakt niets over de datum en hoeven we

ook niets weg te gooien.

De warme douche is welverdiend door Bas.

Bas, erg fijn dat je er elke dinsdag bent.

 

Huismeestermap

Geef storingen of klussen altijd door aan de

receptie die het in de map vermeldt. De

receptioniste kan u vaak al verder helpen als

er externe ingeschakeld dienen te worden. Uw

klus of storing wordt vermeld in de map en zo

kunnen we dan blijven controleren of het

opgelost wordt en of we het zelf dienen op te

lossen. Ook tijdens mijn vakantie worden de

klussen gewoon doorgezet en natuurlijk is

Peter ook regelmatig aanwezig in het pand.
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Voorlichtingsmiddag veiligheid

De ARBO commissie, dat staat voor

Arbeidsomstandigheden, organiseert voor u weer

de jaarlijkse veiligheidsmiddag. Op deze middag 5

oktober a.s. zullen zij een presentatie verzorgen

over hoe veilig ons pand is en hoe we dit samen zo

houden. En wat gebeurt er allemaal achter de

schermen als er een brandmelding is. En hoe kunt

u er samen voor zorgen dat we een veilig pand

blijven en we ook voor elkaars veiligheid kunnen

zorgen. U kunt die middag alle vragen stellen die

te maken hebben met veiligheid. Om maar een

paar zaken te noemen: brandmeldingen,

camerabewaking, AED die we bij het pand

hebben, politie samenwerking en Annenborch,

parkeergelegenheid, maar ook hoe zit het met

schone beluchting van het pand. We staan voor

alle vragen open, en weten we niet direct

antwoord dan gaan wij voor u op onderzoek uit

om het antwoord te vinden. We weten graag wat

er leeft onder u als bewoner. Dus schroom niet

om u vragen nu al te noteren zodat we een fijne

en leerzame middag mogen beleven. Noteer vast

op de kalender: dinsdagmiddag 5 oktober a.s. om

13.30 uur.

 

 

Verwarming in uw appartement

De herfst brengt ook weer koude avonden en

nachten. Als de temperatuur daalt dan gaat de

WKO ook weer op verwarmen. Advies om dag en

nacht uw thermostaat in uw woonkamer aan

te laten staan op minimaal 23 graden. Het duurt

zeker 6 uur voordat de kamer op temperatuur zal

zijn en deze thermostaat zorgt ook dat uw

badkamer verwarmd word. De thermostaat in uw

slaapkamer kunt u regelen op 'niet verwarmen'

dan heeft u een koele slaapkamer wat velen

wenselijk vinden. Advies: hou wel de deuren dan

zoveel mogelijk dicht zodat het koel blijft in de

slaapkamer en lekker warm in de badkamer en

woonkamer. Zet u de thermostaat in de nacht uit

dan koelt het af en de volgende ochtend is het dan

echt koud in uw badkamer. Dus nogmaals advies

om in de woonkamer de thermostaat altijd in de

koude maanden op 23 graden te laten staan. 

 

Meterkasten

Tijdens de rondgang met de heren van Saval voor

de brandmeldinstallatie kwamen we door heel het

pand, ook in de appartementen. Sommige dingen

vielen erg op wat betreft veiligheid. Meterkasten

die vol staan met allerlei brandbare materialen.

Zelfs brandspiritus en wasbenzine zagen we staan.

Ook opslag in de meterkasten van toiletpapier en

keukenrollen die erg brandbaar zijn. Strijkplanken

die tegen de schakelaars aan staan waardoor ze

niet uit kunnen springen en kortsluiting niet is

uitgesloten. Dit is een kleine greep alleen al van de

meterkasten. Wat ons ook opviel is dat er

bewoners zijn die een ketting aan de voordeur

hebben die ze dicht doen, zodat er niemand van

buiten naar binnen kan of een haakje. Dit is erg

gevaarlijk; als er brand komt in dat appartement

kunnen we niets doen als BHVer om u te komen

redden en verder schade te voorkomen. Ook de

verzorging kan dan niet binnen als u de alarmering

indrukt omdat u hulp nodig heeft.
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Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal.

Zorg altijd dat er iemand binnen kan en zet geen

overbodige spullen op de gangen en in de

looproute in uw appartement. Gebruik liefst geen

vloerkleden om valgevaar te voorkomen.

Bij bewoners waar we iets gezien hebben dat de

veiligheid in gevaar kan brengen hebben we ook

netjes uitgelegd hoe dit het beste op te lossen

is. Velen begrepen het en zochten ook snel een

oplossing want het sluipt erin, als er niet goed

wordt voorgelicht.

Daarom het verzoek: kom 5 oktober naar de

veiligheids voorlichtingsmiddag. Daar krijgt u

uitleg wat en hoe we als BHVer werken aan uw en

onze veiligheid. Veiligheid is iets van ons samen!

Is de animo erg groot dan gaan we zeker

vaker een middag organiseren om de

veiligheid onder de aandacht te houden.

 

 

TV en internet in uw appartement

Regelmatig komt de vraag of ik kan regelen dat de

TV of het internet in uw appartement

geïnstalleerd kan worden. Helaas is het vaak een

punt dat elke provider die het signaal levert voor

TV en internet een andere instelling heeft. TV en

internet sluit u af bij de door uzelf gekozen

provider en deze zal, als u het goed afspreekt, het

ook voor u (gratis) installeren en zorgen dat het

goed werkt. Belangrijk is dat als u dit afspreekt:

uw appartementnummer is ook uw huisnummer.

U kunt zelf regelen of u het signaal via de coax,

KPN aansluiting of glasvezel wenst te ontvangen.

U heeft een eigen keuze voor welke provider u

kiest. De aansluitingen zitten allemaal in uw

meterkast in het halletje. Dit geldt helaas nog niet

voor de afdeling de Linde appartementen

1 t/m 22.

 

Antoon Maas,

Huismeester
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Extra Activiteiten 

Wat is er te doen in oktober?

De blaadjes vallen van de bomen, het is alweer herfst.

Gelukkig zijn er weer een aantal leuke activiteiten

gepland. Doet u in oktober ook weer gezellig mee?

Alvast veel plezier gewenst en graag tot ziens!

De Kwartiermakers: Marina, Brenda en Brigitte.

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 1 oktober

Dag van de ouderen

Op vrijdag 1 oktober is het Nationale

Ouderendag. Dit vieren we ook bij

Annenborch! Alle bewoners zijn om

14.30 uur van harte welkom in Gasterij

De Hoef voor een gezellige

verrassingsmiddag!

 

 

 

 

Dinsdag 5 oktober

Annenborch danst! 

De voetjes kunnen van de vloer!

DJ's Riny Timmers en Theo Pennings (van

de platenkoffer) draaien voor u vanaf

14.30 uur in Gasterij De Hoef muziek van

toen. Deelname met activiteitenbon,

voor bewoners gratis.  

 

 

  

 

Dinsdag 12 oktober

Muziekbingo

Weer eens een gezellige muziekbingo

met leuke prijsjes als u het liedje raadt! U

komt toch ook? Deelname met

activiteitenbon, voor bewoners gratis. 
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Vervolg activiteiten oktober

Maandag 14 oktober

Voorstelling Het Zwanenmeer en meer

Een betoverende voorstelling waar passie, hart en

liefde voor ieder mens samenkomen in verbinding.

Sprookjes worden werkelijkheid en zijn pareltjes die

een lach en een traan teweeg brengen. 

 

 

De bijzondere co-creatie van

straattheater en miMak levert

ongelooflijk mooie, vertederende en

waardevolle belevingen op bij

deelnemers, hun familie, mantelzorgers

en begeleiders. Deze voorstelling van een

kwartiermaker en een miMakker, staat

voor beleving en verbinding. Een

betoverende voorstelling. 

Samen beleven, muziek, dans en contact

van hart tot hart. De voorstelling vindt

's-middags plaats en wordt in twee

groepen gegeven in Gasterij De Hoef.

Informatie over de aanvangstijd vindt u

op uw weekkalender. 

 

  

Dinsdag 19 oktober

Bloemschikken 

Onze gastvrouw Mieke gaat samen met u

een herfststukje maken met bloemen en

materialen van het seizoen. Deze

activiteit vindt plaats in het Gelag en

begint om 14.30 uur. Deelname: Je kunt

je opgeven, voor 15 oktober, bij de

receptie. Graag met de gebruikelijke

bijdrage van 5 euro in een enveloppe

met vermelding van naam en

kamernummer. 

 

Zaterdag 23 oktober

Schoenverkoop Jonker en mode

van CééJéé

Wordt u ook zo blij van nieuwe schoenen

of kleding? U hoeft de deur niet uit want

Schoenverkoop Jonker is van 9.30 - 12.00

uur aanwezig bij Annenborch, en tussen

10.00 en 16.00 uur kunt u komen kijken

naar de collectie van CééJéé Mode.

Locatie: Gelag. 
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Vervolg activiteiten oktober

Donderdag 28 oktober Film

Welke? Dat komt te staan op het weekprogramma.

 

 

 

 

 

 

 

Op het weekprogramma volgt de

datum

Bingo

Onze lieve bingo dames zullen weer een

feestelijke middag verzorgen! Misschien

valt u dit keer in de prijzen? Doe lekker

gezellig mee, vanaf 14.30 uur in Gasterij

de Hoef. Deelname: activiteitenbon,

bewoners gratis.  

 

 

 

 

Zondag 31 oktober

Danscafé

Weer een gezellige muziekmiddag voor

bewoners van Annenborch met DJ

Maaike en Joop. De voetjes mogen van

de vloer! Aanvang 14.30 uur, in Gasterij

de Hoef. 

 

 

 

 

 

Zondag 10 oktober

Zingen aan het zangfietspad 

U bent uitgenodigd op de parkeerplaats

voor Annenborch aan het zangfietspad.

Hier zullen tussen 14.00 en 16.00 uur 3

koortjes komen zingen. Alleen bij heel

slecht weer gaat het niet door.  
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SeniorWeb

SeniorWeb Nederland

bestaat 25 jaar!

 

  

SeniorWeb Nederland bestaat 25 jaar! Sinds 1996

maakt onze moederorganisatie SeniorWeb de

digitale wereld begrijpelijk voor senioren, zodat

iedereen het gemak en het plezier van computer

en internet kan ervaren. Dat doen zij met een

unieke combinatie van educatie, inspiratie én

computerhulp. In de afgelopen 25 jaar hebben zij

ongeveer 860.000 senioren opgeleid en miljoenen

mensen verder geholpen met PCHulp en

informatie.

 

We zijn trots dat wij als SeniorWeb Rosmalen

sinds de oprichting van onze eigen stichting, maar

ook al jaren daarvoor, intensief met SeniorWeb

hebben samengewerkt. Wie beter kan senioren

verder helpen met computer en internet, dan

leeftijdsgenoten? Daarom startte SeniorWeb in

1996 met het Ambassadeurs-project, met als

doel 200 Ambassadeurs te werven en op te leiden

om lokaal computerles te geven aan senioren.

 

Inmiddels heeft SeniorWeb 150.000 leden, 3.000

vrijwilligers en 430 leslocaties over het land

verspreid. SeniorWeb Rosmalen is er een van, met

30 vrijwilligers en een uitgebreid aanbod in de

vorm van cursussen, presentaties, leren aan huis,

inloop etc. Er zijn samenwerkingen gestart met

verschillende organisaties waaronder Huis73

(Bibliotheek), BAS (Biechten Actieve Senioren)

HEVO en Annenborch waar we onze leslocatie

hebben.  

 

 

 

   

 

 

We hebben onder coronatijd ook weer mooie

nieuwe producten kunnen ontwikkelen waarvoor

u uitgenodigd wordt via alle denkbare kanalen om

te kunnen deelnemen. Op vrijdag 5 november

(14.00u-16.00u) verzorgen we op onze leslocatie

bij Annenborch een presentatie over ‘werken in

de Cloud’.

 

De Cloud is een populair begrip maar wat

betekent het precies? Hangen je persoonlijke

gegevens ergens in een internetwolk? En is dat

dan wel veilig?

 

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich tijdig aan via

de website van Seniorweb Rosmalen of

telefonisch op tel.nr. 06 - 20 35 63 66. U kunt

deelnemen voor € 5,-; het aantal plaatsen is

beperkt!!

18Annenborch Binding - OKTOBER



Lancering nieuwe website Annenbroch

 

Foto's van Karel Goossens

 

van Thuis in het Nieuws
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Foto's van Mirjam van Helvoort

 

van Fotografie met een verhaal
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Ingezonden brief

 

Laat ik beginnen met een welgemeend woord van

dank te brengen aan de verzorgsters en de

serveersters.

Wat hebben die mensen een grote taak om het

iedereen naar de zin te maken. Hartelijk dank voor

jullie geweldige inzet en vriendelijkheid. Ik ben blij

dat ik in Annenborch woon en nog vele jaren mag

genieten van jullie zorg. Nogmaals veel dank

hiervoor. 

Van Joost kregen we een ijsje aangeboden. Dat

was lekker likken, dank hiervoor. Het koffie-uurtje

was geweldig. Het weer hadden we mee. We

kregen koffie met een lekker gebakje alleen

moesten we het met de vingers opeten. Wat denk

je nog meer? Witte en rode wijn, keus genoeg.

Wat lekker, buiten op het terras met een glas wijn.

Waar hebben we het toch aan te danken. Maar de

oudjes waren hier erg blij mee. De stoelyoga

wordt goed bezocht. De persoon haar naam schiet

me niet te binnen doet het fantastisch en heel

rustig. Maximaal 10 personen zijn meestal

aanwezig, ze doet het heel goed en vooral ook

niet te vlug. Ik hoop het nog lang te mogen doen,

dank voor het heel goed brengen. Jan en Wim de

twee zangers zongen leuke liedjes, heel veel

kenden we ervan. Als ze weer komen dan ben ik

present.

Lieve mensen dit was het weer deze keer. Geniet

van het programma dat in de Binding staat, voor

ieder wat wils.

 

Ik wens jullie het allerbeste toe en veel groeten

van Francine van Daal  
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Wintertijd

 Het einde van de zomertijd. 

 

Als het wintertijd wordt gaat de klok in de

nacht van zaterdag op zondag van 3 uur 's nachts

naar 2 uur 's nachts, achteruit  dus.

 

Dit jaar gaat de wintertijd in op de nacht van

zaterdag 30 oktober naar zondag 31 oktober;

daarmee eindigt de 31 weken durende zomertijd.
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Expositie

 

Hogers & Hogers

In oktober en november zullen de

schilderijen van Marc en Corina Hogers

weer in de gelijknamige expositie

plaatsvinden.

 

Broer en zus schilderen al heel lang en waar Marc

houdt van felle kleuren, symmetrische vormen of

landschappen, kan Corina zich meer vinden in

dieren en de fijne schilderkunst. Zij studeert ook

bij de Academie voor fijn schilderen in Deventer.

 

 

Zij hebben al eerder bij ons een expositie

gehouden, maar blijven fanatiek schilderen, zodat

er heel veel prachtige nieuwe werken zullen

hangen.

Het belooft weer een hele mooie en gevarieerde

expositie te worden.

 

Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken op de

eerste etage.   
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Bericht van Vaandel

en Dienstenteam

Nieuwe gezichten 

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dan

komen er weer nieuwe gezichten, zowel bij het

team van Vaandel als bij het Dienstenteam. Graag

willen wij ons even voorstellen...

 

Ik ben Renée van Rooij, 24 jaar oud en kom uit

Vught. Momenteel ben ik 3de jaars student

verpleegkunde en maatschappelijke zorg. Ik zal

met name meehelpen bij het Dienstenteam van

Cello. Het Dienstenteam ondersteunt met taken

binnen het huis, hierbij kunt u denken aan bestek

insteken, de broodkar en de post rondbrengen.

Tot ziens in de wandelgangen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Martijn van Keulen 26 jaar oud en kom uit

Udenhout. Dit jaar ben ik gestart met de opleiding

voor verpleegkunde en maatschappelijke zorg

binnen Cello. Ik zal voornamelijk werkzaam zijn op

Vaandel waar wij allerlei activiteiten ondernemen

met de cliënten van Cello. Sommige van deze

activiteiten doen wij samen met u de bewoners

van de Annenborch zoals de tekenles. U zult mij

vast wel eens zien in de wandelgangen.  

 

 

Ik ben Milou Smits, 20 jaar oud en ik kom uit Oss.

Ik zit in het tweede leerjaar van de opleiding

Maatschappelijke Zorg, dit volg ik op het ROC

Nijmegen. U zult mij elke dinsdag en woensdag

zien op Vaandel. Hier doe ik verschillende

activiteiten met de cliënten. 

24Annenborch Binding - OKTOBER



Rosmalen verandert

Op een van de rotondes in de weg die naar het

einde van het Rosmalens grondgebied leidt, staat

dit kunstwerk. De plaat, die erbij staat, maakt

duidelijk dat het aandacht vraagt voor

Kinderdagverblijf  ’Het Vrolijke Koetje'. Men heeft

er een soort kooi omheen gebouwd, want vrolijke

koetjes zijn dartel en blijven niet graag urenlang

stilstaan.

 

 

 

 

 

Door: Toon Smetsers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet eens zo ver daar vandaan is Kindcentrum de

Hoven gebouwd. Volgens een groot bord aan de

gevel heeft het de naam CAMPUS AAN DE LANEN

meegekregen. De kinderen daar gaan straks van

'Het Vrolijke Koetje' naar een Campus, zoals vele

universiteiten die hebben. Een grote overgang,

lijkt me. 
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Nog meer foto's van de fantastische dag van de

lancering van de nieuwe website

 

16 september
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Namens de leden van de

Cliëntenraad

Beste bewoners van Annenborch en overige

lezers,

 

Maandelijks een stukje voor De Binding schrijven,

dwingt mij steeds om de afgelopen maand, in

gedachte, nog eens door te nemen. Wat hebben

wij als CR voor u, of namens u allen, sinds de

vorige maand in Annenborch gedaan of voor

elkaar gekregen? Vaak zijn het maar kleine

stapjes, die we maken, geen meters tegelijk of

iets spectaculairs en daarom misschien voor

u niet altijd direct zichtbaar.

 

Elke maand

Hebben wij sowieso ons eigen overleg. In het

laatste overleg hebben we Bossche bollen

gegeten, echte van Jan de Groot, ter ere van de

benoeming van Wim van Son tot onze vice

voorzitter. Wij zijn heel blij dat Wim de taak van

voorzitter op zich wil nemen, voor de keren dat

Hanneke verhinderd is.

 

Elke twee maanden

Heeft de Cliëntenraad

overleg met directeur Janneke Pander. Veel

onderwerpen komen maandelijks terug op de

agenda, gewoon omdat ze belangrijk zijn

en hoog op onze prioriteitenlijst staan,

dus onder onze aandacht moeten blijven,

maar ook omdat sommige acties niet zomaar een,

twee, drie afgedaan zijn. 'Goed

werk heeft tijd nodig'.    

Koffieuurtje

Daarnaast hebben we elke derde donderdag van

de maand het Koffieuurtje, samen met u. Dat is

altijd een fijne gelegenheid om elkaar, onder het

genot van een kopje koffie, te ontmoeten en met

elkaar in gesprek te gaan. Daar horen we wat er

leeft, wat u bezig houdt, waar u blij van wordt of

juist verdrietig, wat er anders of beter

kan, waar u tevreden over bent of waar u zich

zorgen over maakt. Kortom, daar kunnen we

echt met elkaar in gesprek gaan en dat

is precies de bedoeling van het Koffieuurtje. Niet

alleen maar aanhoren, maar praten met elkaar.

Vergeet u dat vooral niet te doen. We horen

graag hoe u de dag doorkomt, de dag kleur

geeft, aan welke activiteiten u meedoet of wat

voor hobby’s u heeft.  

 

Initiatief bewoners

Zo hoorde ik bijvoorbeeld over een mooi

initiatief van enkele bewoners. Zij komen elke

vrijdagochtend bij elkaar in het restauarant van

Annenborch en drinken daar gezellig met

elkaar een kopje koffie en daarna nog een wijntje

of borreltje en met misschien ook nog wel

iets lekkers erbij. Het klinkt mij een beetje in de

oren als een van spontane initiatieven, die de

mensen in het bejaardenhuis uit de tv-serie 'Het

geheime dagboek van Hendrik Groen' namen. En

het fijne is dat Annenborch in Janneke Pander een

directeur heeft, die uw initiatieven wèl waardeert

en met u meedenkt of en hoe ze verwezenlijkt

zouden kunnen worden. 

 

Jaarcijfers

Wellicht heeft u in het jaarverslag 2020 van de

Cliëntenraad al gelezen wat we in het moeilijke

Coronajaar met z'n allen toch hebben weten te

bereiken. Daar zijn we best trots op. Ook het

jaarverhaal 2020 van Annenborch laat cijfers zien,

die getuigen van een organisatie, met

hardwerkende mensen, die slechts tevreden is

met het allerbeste voor haar bewoners. 
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Janneke met haar managementteam streeft,

samen met alle mensen van de zorg, de keuken en

de facilitaire dienst, steeds weer naar het hoogst

haalbare voor u. Als u daarvoor belangstelling

heeft, kunt u zowel het jaarverslag als het

jaarverhaal op op uw gemak nog eens doorlezen

op de nieuwe website van Annenborch.   

 

Nieuwe website

Het zal u vast niet ontgaan zijn en in deze Binding

zeker al op verschillende plaatsen hebben kunnen

lezen over de lancering van de Website van

Annenborch. Het heeft even geduurd, maar dan

heeft u ook wat moois gekregen. Op de zonnige

ochtend van 16 september vond de lancering van

de nieuwe website plaats. Het werd weer een

soort van balkonscène, nu niet met zingende

bewoners, maar met Janneke, die de lancering

hoog op het balkon in haar eentje verrichtte. Vol

verwachting werd er omhoog gekeken, naar wat

daar zou gaan gebeuren. Gezien de feestelijke

versiering met ballonnen, een drankje en

lekkernij, met echte astronauten en zelfs met

marsvrouwtjes, in elk geval iets groots. Vergezeld

van spuitende rookpluimen en onder luid applaus

ging er geen raket, maar wel de website

www.Annenborch.nl eindelijk de lucht in. 

 

De Cliëntenraad feliciteert hierbij Annenborch,

Janneke en alle mensen die dit mogelijk hebben

gemaakt, met het mooie resultaat. We hebben

inmiddels al gezien dat het een mooie kleurige en

moderne website geworden is. Veel onderwerpen,

tekst en gezellige foto’s wisselen elkaar af. In het

restaurant zag ik al enkele dames op hun IPad in

de weer om het resultaat te bekijken. Het is even

wennen en zoeken, maar al gauw zal duidelijk zijn

wat er allemaal voor leuk, nuttig en interessant

nieuws te vinden is. Ik zou zeggen, ga eens lekker

rondsurfen, gewoon een beetje rondkijken op de

site, zodat u eraan gewend raakt en straks meteen

De Binding of de activiteiten weet te vinden. 

Eten en drinken

U weet dat de Cliëntenraad de kwaliteit van het

eten en drinken in Annenborch steeds met grote

belangstelling volgt. We kijken met belangstelling

uit naar de uitkomst van de onlangs weer

gehouden enquête. Daarom ook hebben we de

uitnodiging van Janneke, om eens mee te komen

eten en zelf te proeven, graag aangenomen. Op 31

augustus en 1 september zijn we met 2x 2

personen van de CR gaan eten in Gasterij De

Hoef. Op de dag dat Hanneke en ik mee-aten was

de amuse frisse meloen met ham en roomkaas,

daarna een mooi gaar sucadelapje met een

andijviestamppotje met spekjes en een romig

pistache ijsje na. Wij vonden het echt lekker, mooi

gepresenteerd en goed van smaak en met een

mooi ouderwets stukje vlees. 

Ook Jacqueline en Wim genoten van het etentje

en het prettige gezelschap aan tafel. Wat ons

betreft zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Tot slot wens ik u een mooie start van de herfst en

gaat u vooral eens genieten van de muzikale

activiteiten in huis. 

 

José van de Ven,

namens de leden van de Cliëntenraad 
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Leden van de

Cliëntenraad

Hanneke Welten – voorzitter, tel. 06-20683269,

hanneke.welten@home.nl        

 

Roelof Brolsma – bewoner, De Hoef 132,

roelof.brolsma@planet.nl 

 

Annie Pennings – bewoner, De Hoef 216, tel.

06-48786080

 

Wim van Son – contactpersoon naar het LOC, tel.

06-41866622, wimvanson@kpnmail.nl

 

José van de Ven – vertegenwoordiger voor De

Linde, tel. 06-44122212,

josevandeven@gmail.com

 

Jacqueline van Aller – secretaris, tel.

06-28772868, jacqueline.valler@annenborch.nl

 

Ferry Klompmaker neemt als vertrouwenspersoon

regelmatig deel aan het overleg, maar is geen lid

van de Cliëntenraad. Mocht u Ferry in vertrouwen

willen spreken dan kunt u hem mailen:

vertrouwenspersoonclient@annenborch.nl      
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Woordzoeker

De oplossing kunt u inleveren vóór de 23e van de maand bij de receptie. 

Onder de goede inzendingen verloten wij een kleine prijs.
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Oplossing woordzoeker

 

De oplossing van de woordzoeker van de maand

september is: Hartgeruis 

 

De winnaar is: mevr. Verhallen app. 112

 

U kunt uw prijs ophalen bij de receptie.

 

 

 

 

 

 

Maandelijks nieuw

wachtwoord Wifi 

‘Annenborch Gast’

Dit wachtwoord gaat in op de 1e woensdag van de

maand! 

 

Maandelijks wachtwoord 

Maakt u gebruik van het ‘Annenborch Gast’

netwerk? Voer dan maandelijks het nieuwe 

wachtwoord in. U vindt dit wachtwoord bij de

receptie, bij het restaurant en in de Binding. 

Voor deze maand is het wachtwoord: 

 

 

Annenborch3839%

 

Graag tot de volgende

Binding!

 

Kopij vóór de 23ste van de maand aanleveren aan:

redactie@annenborch.nl.
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NAAM + app. nr.
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