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Voorwoord
Beste lezer van de Binding, hét huisblad van
Annenborch,

Het zijn de kleine dingen die het doen, die
het doen Saskia en Serge zingen het al vijftig
jaar. Misschien u ook wel? Of neuriet u het mee
als het op de radio komt? Zelf kende ik de tekst
niet, maar toen ik het las, wist ik niet dat wij het
zo eens waren:
Dat kleine beetje zon waar je al weken lang op
wacht
Die uitgestoken hand die je van hem niet had
verwacht
Dat kleine bosje bloemen en precies op dat
moment
Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam
bent.
Het zijn de kleine dingen die het doen, die het
doen.

Precies dat was de bedoeling van Verjaardagsdag
2021. We zagen ons genoodzaakt deze vrolijke
middag, waar iedereen die dit jaar jarig is voor
uitgenodigd wordt, anders te organiseren dan
anders. Met meer dan 100 man dicht op elkaar,
aan het gebak en luidkeels zingen, is in deze barre
tijden niet verstandig. Dus verzonnen we een list,
en zochten we het in de kleine dingen die het
doen. U schreef elkaar anoniem een kaart, kon
een schenking doen voor een nieuwe
geluidsinstallatie voor Annenborch bij de receptie,
en wij bezorgden de kaart en taart met muziek bij
u aan de deur.

Het echte cadeau was uw grote glimlach, de
verrassing zat in de mooie wensen die u elkaar
wenste. Hieronder leest u twee prachtige teksten
die op de kaarten stonden en daarvan getuigen:
“Beste onbekende Ook al kennen wij elkaar niet,
wonen wij toch beide onder hetzelfde dak en in
dit prachtig gebouw. Wil ik u de allerbeste wensen
geven. Het is zeker 65 jaar geleden dat ik een
briefje schreef aan iemand die ik niet kon,
namelijk Sint Nicolaas en dat was ook spannend.
Die las echt niet wat ik had geschreven, maar u
wel. Daarom een vraag aan u, geef een
vriendelijke glimlach aan ieder persoon die u
tegen komt vandaag, die krijg u ook terug hoor.
Wat ik zelf altijd heel fijn vind dat er na het eten
men zei, dat het lekker was. Zo zijn er van die
kleine dingen die het leven aangenaam maken.
Een glimlach is als een warme zonnestraal op je
gezicht. Mijn glimlach naar u geef ik u hierbij. Het
zijn de kleine dingen die belangrijk zijn in het
leven. Hierbij een wens, blijf een blij en gelukkig
persoon.”
“Van harte Gefeliciteerd medebewoner Wij
wonen onder hetzelfde dak. Gescheiden door wat
muren Ik kan me geen beter vrienden wensen dan
alle buren van de Annenborch. Heel veel groetjes
van een medebewoner”
Mooier kan niet.
Met hele vriendelijke groet,
Janneke Pander
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Info
Administratie

Maandag en dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Donderdag van 09.00 tot 12.30 uur.
Woensdag en vrijdag gesloten.

Kapsalon

Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag
van 08.30 tot 16.00 uur. Maandag gesloten.

Winkel

Dagelijks geopend vanaf 08.00 tot 20.15 uur.

WMO

U kunt telefonisch een afspraak maken via
telefoonnummer 073-6159333.

Livit

Voor het aanmeten van therapeutische kousen kunt u
bellen met Livit, telefoon 088-2452372.

Expositie

In december exposeren Corina en Marc Hogers hun
schilderijen op de eerste etage (bij de kapper).

Koffie-uurtje
Cliëntenraad

Op donderdag 16 december 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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Koffie-uurtje cliëntenraad
18 november 2021

Vandaag het elfde koffie-uurtje
van het jaar. De dagen worden
korter en we gaan op weg naar
de feestdagen.
Janneke heet iedereen van harte welkom. Speciaal
aan Gerrien en Mirthe. Deze twee nieuwe
medewerkers gaan de collega’s van Annenborch
de komende jaren helpen om gezond aan het
werk te kunnen blijven. Dit met het oog op
flexibele en duurzame inzetbaarheid van
medewerkers, zeker omdat behoud van “un
goeien aard” win-win is voor iedereen. Om zich in
te werken en in te leven in het werk van collega’s
gaan ze regelmatig meedoen in de teams.
Vandaag hebben ze zich in een mooi paars
uniform gehuld. Zij lopen vandaag mee met de
facilitaire dienst, met Jolanda en Anouska. De
facilitaire dienst draagt de mooiste kleur van
Rosmalen, het paars van Annenborch. Janneke
vraagt om een dik verdiend applaus voor alle
hardwerkende dames van de facilitaire dienst. Zij
zorgen voor een schone en opgeruimde omgeving
binnen Annenborch en dus voor een opgeruimd
humeur. Daarom zijn zij echt onmisbaar.

Hygiëne en bescherming Als we het dan toch over
schoonmaken en de hygiëne hebben. Nu het
coronavirus weer veel harder rondwaart, is het
van groot belang om toe te zien op de hygiëne. De
facilitaire dienst ziet toe op het schoonhouden van
de algemene ruimtes en toiletten, alle
deurklinken, liftknopjes en dergelijke. Aan u de
vraag om ook regelmatig de handen te wassen en
weer een mondkapje te dragen en de 1,5 meter
weer te bewaken. Eerder dachten we dat als je
eenmaal Corona hebt gehad, je het niet weer kan
krijgen en ook als je gevaccineerd bent, je niet
besmettelijk bent. Echter, de praktijk heeft ons
ingehaald en deze opvattingen gaan niet op. Het
virus grijpt nu ook bij de jeugd rond en zelfs kleine
kinderen kunnen het krijgen. Het virus is “rete”
slim. Het pakt nu aan daar waar het nog niet is
geweest of komt weer opnieuw langs en is in
besmettelijkheid heel agressief geworden.
Bovendien blijkt dat als je bent gevaccineerd, je
nog steeds besmettelijk kan zijn en kan het ook
zijn dat je opnieuw vatbaar bent. Het vaccin lijkt
na een tijd zijn werking te verminderen of te
verliezen. Het goede nieuws is wel, dat wie
gevaccineerd is, beduidend minder ziek is dan
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zonder vaccin. En in een omgeving met veel
gevaccineerde mensen, is er toch meer
bescherming tegen nieuwe besmettingen.

Boosterprik en aanpassingen Wat is daarom

nu wijs? Uzelf en de ander bescherming blíjven
bieden. Dat kan door de boosterprik te nemen. De
booster (spreek uit als boe-ster) herinnert als het
ware het lichaam anti-stoffen aan te blijven
maken. Het activeert de weerstand tegen het
virus. Janneke kan en wil niet anders dan u nu
streng adviseren deze boosterprik te nemen. U
behoort tot de kwetsbare populatie. Dat oude lijf
houdt minder lang die antistoffen vast dan dat van
jonge mensen. Groepsimmuniteit als totaal
bestaat niet, maar binnen een groep van
gevaccineerden, met veel anti-stoffen heeft het
Coronavirus wel minder kans vat te krijgen. Mocht
u het nu alsnog oplopen, dan is het bij
gevaccineerden wel zo dat u er minder ziek van
bent. Op de IC’s liggen verhoudingsgewijs
grotensdeels ongevaccineerden. Inmiddels is er
meer dan 85 % mensen gevaccineerd in Nederland
en het aantal testen is nog nooit zo hoog geweest.
Wat is de stand van zaken binnen Annenborch?
We hebben een aantal medewerkers die Corona
hebben, waarvan er 2 echt ziek zijn. Er is ook een
aantal medewerkers die de griep hebben, zij zijn
negatief getest. Annenborch volgt de RIVM
maatregelen. Dit betekent dat wij zelf weer in
bescherming werken met mondkapje.
Gevaccineerden kunnen nog steed besmettelijk
zijn, dus het kan zijn dat u zorgzusters aantreft in
volledige bescherming. Zo hopen wij onszelf vrij
van besmetting en van besmetting op u te
houden. Durven we het weer met elkaar aan?
Het verzoek aan u om alstublieft op de gangen
een mondkapje te dragen en als u in beweging
bent binnen Annenborch. Eenmaal gezeten mag
het mondkapje af, maar houdt dan afstand en
accepteert u zusters die in volledige bepakking bij
u binnen komen.

In de wijkzorg kennen we 1 cliënt die Corona heeft
en in huis zijn 2 bewoners positief getest, maar die
zijn gelukkig niet heel ziek, zelfs zonder klachten.
In vergelijking met wat er in de regio gebeurt,
kennen wij hier nu weinig besmettingen, maar ook
wij zullen hier niet aan ontkomen. Wat gaan het
weer met elkaar proberen en houden de moed
hoog. In het licht hiervan verontschuldigt de
cliëntenraad zich. Hanneke, José en Wim hebben
ervoor gekozen, als bezoek van buiten, voor uw
veiligheid deze ochtend niet aan te sluiten. Roelof
Brolsma en Annie Pennings zijn namens de
cliëntenraad wel hier aanwezig.

Wat staat er nog op het programma?

Afgelopen zaterdag hebben we de tweede
bijeenkomst Allerzielen moeten uitstellen. Voor
de verjaardagsdag op 25 november hebben we
een vooraankondiging gedaan, dit willlen we nu
niet in een grote groep bij elkaar in het restaurant
doen.
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Maar we gaan er wel voor zorgen dat u zich toch
een beetje jarig voelt die dag. Hilde deelt mee dat
we vanuit de bedoeling wel aandacht geven aan
de mooie momenten met elkaar. Als we niet fysiek
hier bij elkaar kunnen zijn, willen we wel een fijn
moment hebben. Daarop hebben we iets bedacht,
namelijk u krijgt allemaal een kaart van
Annenborch, uitgereikt via de broodkar, en we
vragen u een wens op de kaart te schrijven, maar
dan algemeen en niet op naam. Dan halen we
deze maandag weer bij u op en krijgt iemand uit
het huis van u een warme groet en u van iemand
anders. Daarnaast willen we ook, zoals we ook
eerder deden, u vragen in een envelopje een
schenking te doen, zodat we samen sparen voor
iets waar u allen iets aan heeft. Goede
voorbeelden daarvan zijn de duofiets en de
mobiele keuken. De bestemming nu is een nieuwe
geluidsinstallatie. Dat heeft u zelf voorgesteld in
het vorige koffie-uurtje. Wij hopen dat u op 25
november een fijne (extra) verjaardag heeft. Zo
puzzelen we met wat de toekomst gaat brengen
en willen we niet te snel teveel afzeggen, zolang
we met elkaar afstand houden en het dragen van
mondkapjes in acht nemen. De kwartiermakers
kijken nu ook kritisch naar de programma’s en
willen zo veel mogelijk door laten gaan, maar dan
in alternatieve vormen.

Meer nieuwtjes Janneke heeft van de

accountant een heel mooi rapport gekregen. We
hebben nog nooit zo’n mooi rapport gehad. Dit
betekent dat het met het geld, wat altijd een
middel is, prachtig in de pas lopen De
fraudeomgeving is gecheckt en daar hebben we
groen op gescoord, dat betekent dat we totaal
geen frauduleuze zaken kennen binnen
Annenborch. De ICT omgeving voldoet aan de
eisen en de privacy regels worden in acht
genomen. Het kasboekje is op orde, waar menig
zorgorganisatie jaloers op is. Vorige week dinsdag
heeft Annenborch een bijeenkomst met alle
raden, op inspraak, medezeggenschap en toezicht,
dat zijn de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en
de Raad van Toezicht, gehad. Daar is het eerste
jaar van de expeditie Annenborch doorgesproken,
voornamelijk wat heeft dat jaar ons gebracht.
Daarbij is ook gekeken naar de toekomst, als we
meer werk te doen hebben met minder mensen,
vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de
vergrijzing van de lokale bevolking, én we dit toch
met hetzelfde plezier als vandaag willen blijven
doen. Op de eigen autonomie van medewerkers
en het behoud van uw eigen zelfstandigheid zullen
we ons de komende jaren meer gaan richten.
Annenborch heeft na de bijeenkomst de drie
raden huiswerk gegeven om advies te geven hoe
Annenborch in 2022 aan die toekomst gaat
werken in het vervolg van het eerste jaar
expeditie.

Familieavonden De Linde Familie(participatie)
is een nog weinig gebezigd woord in Annenborch.
Angelique vertelt dat zij in oktober twee
familiavonden heeft gehad op de Linde, waarbij zij
de naasten hebben geïnformeerd over het gebruik
van het digitale cliëntdossier, waar nu de eerste
proef, een pilot voor gedraaid wordt.
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Vanaf 6 december gaat dat ook voor de rest van
de cliënten van start, waar u van Anita Hooijmans
meer informatie over zal krijgen. Na de pauze is de
vraag gesteld; hoe ervaren jullie het om bij uw
ouders of famielielid thuis te komen bij de Linde te
komen. Daarbij is gevraagd naar “tips, tops en
flops”. Wat is top? De toegankelijkheid van
medewerkers, want op het moment dat men hen
een vraag stelt, krijgt men direct antwoord. De
veiligheid, omdat men met een fijn gevoel naar
huis kan gaan in de wetenschap dat er goed wordt
gezorgd voor hun naaste. Een compliment werd
gegeven dat hun geliefde er altijd zo netjes
verzorgd uitziet. Wat waren de tips? Men zou
graag wat meer beelden zien van fijne momenten.
Een directe bereikbaarheid van de afdeling zou
prettig zijn, zonder tussenkomst van de receptie.
Hier wordt nog over nagedacht, omdat op de
momenten van verzorging het wel fijn is dat de
receptie de urgentie van een telefoontje kan
filteren, zodat er geen verstoring is op dat
moment in de verzorging van de bewoner. Men
wil daarnaast ook graag minimaal 2 x per jaar een
gezamenlijke familiebijeenkomst. De Linde wil dit
zelfs verhogen naar 1 x per kwartaal. Het was een
fijne bijeenkomst, waarbij ook een afvaardiging
van de Cliëntenraad aanwezig was.

Zijn er nog vragen of opmerkingen?

De vraag wordt gesteld of bewoners nog een
rondleiding door het gebouw krijgen, omdat daar
al een paar keer naar gevraagd is. Janneke merkt
op dat het nu wat lastiger wordt in verband met
Corona om dit in groepen te doen. Maar wat let u
om zelf op onderzoek te gaan? Wel heeft de
cliëntenraad het op zich genomen het zodra het tij
weer geschikt is het te organsieren. Er wordt
gevraagd of men voor de Boosterprik weer naar
Veghel of de Brabanthallen moet gaan, of dat er
op de locatie van Annenborch iets wordt geregeld,
zoals met de griepprik. Janneke zegt het juist zo
emancipatoir en zelfstandig te vinden dat u net als
iedere andere burger zelf zorgt dat u naar een
priklocatie gaat. Dat bevordert bovendien de
snelheid, want het zelf organiseren námens en
vóór de GGD met administratie,
arstenachterwacht en registratie vergt ook
gigantisch veel. Al zijn we met de andere
organisaties wel bezig dat in kaart te brengen.
Voor nu kan alleen de specialist ouderenzorg op
locatie de vaccinatie aanvragen en toedienen voor
de mensen op de Linde. De vorige keer heeft het u
ook niet in de weg gestaan. Angelique stelt voor
dat u er met een familielid of iemand anders ook
een dagje uit van kan maken. Mocht u het echt
niet georganiseerd krijgen, meldt u zich dan bij de
receptie, of de eigen CCP-er. Er zijn verder geen
vragen meer. U kunt alles weer in de Binding
nalezen.
Janneke bedankt alle aanwezigen voor de inbreng
en wenst iedereen een fijne dag.
Iedereen is volgende maand weer van harte
welkom!
Het koffie-uurtje is dan op 16 december, om
10.15 uur.
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Jarige bewoners, proficiat

Bewoners die jarig zijn in MAAND
Verjaardag

Jarige bewoners

Huisnummer

01 december

Mw. Baeten- van Beers

Thuiszorg

05 december

Mw. van der Maazen- van de Ven

212

08 december

Mw. Keijzerswaard

Thuiszorg

09 december

Dhr. Bongartz

156

10 december

Mw. Hoof- van Balkum

Thuiszorg

11 december

Mw. Heijmans- van Leeuwen

202

11 december

Mw. Konings- Raaijmakers

144

17 december

Mw. van der Heijden- Kolfschoten

de Linde 7

19 december

Mw. Fabels

174

26 december

Mw. van Antwerpen- Senders

de Linde 3

28 december

Dhr. Bouwman

176

Kroonjarigen
Mw. Heijmans- van Leeuwen wordt op 11 december 85 jaar!
Mw. van der Heijden- Kolfschoten wordt op 17 december 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 december

02 december

Karoly Eggly

02 december

Jos Vissers

03 december

Hans Bender

04 december

Houria El Alloui

06 december

Hilde van der Weerden

08 december

Ad Geerts

09 december

Anneke van Susteren

09 december

Michelle Heuvering

15 december

Anne-Marie van Hedel

15 december

Linda Stuiver

18 december

Mieke Donkers

18 december

Floris Jan Mensen

19 december

Nicole Das- Geurts

19 december

Marcella Willems

20 december

Gerrien Achterop

21 december

Petra Kapteijns

22 december

Antoinette Kuys

22 december

Marita van den Hoven

23 december

Eveline van Vianen

26 december

Jolanda Smulders

27 december

Lian van den Nieuwendijk

28 december

Jose van Goch

30 december

Demi van de Wetering

31 december

Mientje van Kasteren
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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 15 december. Een behandeling duurt
ongeveer 45 minuten.
U kunt mij ook bellen om een afspraak te maken
op een andere dag. 0645663356
Wenkbrauwen epileren
Harsen bovenlip/kin
Verven wenkbrauwen/wimpers
Handverzorging

€ 5,€ 7,50
€ 9,50
€ 5,-
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Bewonersnieuws

Nieuwe bewoner
Mevrouw H.M. Merks-Vos is komen wonen in
kamer 16-A van De Linde.
Welkom!
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Huismeester vertelt

December

De maand waarbij we al volop bezig zijn met
voorbereiding voor de Sint en natuurlijk Kerst en
oud/nieuw. De maand waarin de winter zijn
intrede zal doen. Advies: zet uw thermostaat in de
woonkamer op een continu temperatuur van
minimaal 23 graden. Niet in de nacht terugzetten
omdat het ongeveer 6 uur duurt voordat de vloer
weer op temperatuur is en het appartement warm
gaat worden. Elke dag luchten door even 15
minuten de ramen open te zetten is het advies en
daarna dicht houden.

Warme douche

Deze maand is de warme douche voor de
Storingsbedrijven. De storingsbedrijven die, steeds
als er een storing is, voor u en ons klaar staan om
het probleem aan te pakken. Helaas is door
leveringen van materialen het niet altijd mogelijk
het direct op te lossen. De monteurs doen hun
uiterste best om dan toch de storing tijdelijk te
verhelpen tot alle materialen op voorraad zijn.
Petje af voor de Storingsbedrijven, ze verdienen
zeker een warme douche. Dank aan jullie via deze
weg.

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.

ICT en WIFI in het pand

Zoals ik vorige maand al schreef zijn we druk
doende met de aanpassing van het ICT en de WIFI
in het pand. Helaas door leveringsproblemen en
met name apparatuur zoals de WIFI points, loopt
alles wat uit. Ook het bedrijf dat de bekabeling
gaat aanleggen heeft problemen met de
materialen, de bekabeling laat lang op zich
wachten. Daarnaast zijn we druk in
voorbereiding met de slimme sensoren, een
project op de Linde dat samen gaat met het ICT
gebeuren in het pand. Dus voor ons allen: nog
even moeten we het doen met soms wat
haperende WIFI.

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
externen ingeschakeld dienen te worden.
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Brandmeldinstallatie keuring

In de eerste week van december zal er 2 dagen
een inspecteur meelopen met het onderhoudsbedrijf van Saval voor de keuring en certificering
van de Brandmeldinstallatie. Ook is er dan een
opgeleid persoon namens Annenborch bij. We
komen dan door het hele pand en ook kan het zijn
dat we bij u aanbellen om steekproefsgewijs de
melders te testen. De inspecteur kijkt niet alleen
naar de melders maar ook of alle tekeningen en
andere stukken in orde zijn. Elk jaar weer
spannend of alles in orde is, zeker als er ergens in
het pand een verbouwing heeft plaatsgevonden.
Met meerdere gebuikers in dit pand is het
belangrijk dat ieder dat ook meldt zodat de
opgeleide personen de gegevens op orde kunnen
houden.

Veiligheidsmiddag groot succes

Op 4 november was het dan zover, de
veiligheidsmiddag met de bevelvoerder van de
Brandweer erbij. Wat was ik trots op allen die
gekomen zijn, ver boven mijn verwachting. Dat wil
zeggen dat u het ook zo belangrijk vindt dat
veiligheid nummer 1 is. We hebben er samen een
mooie middag van kunnen maken. Er waren
goede vragen van uw kant, want u woont hier, u
ziet dingen en ervaart ze dagelijks. Toch was het
even schrikken van hoe sommigen van een
meterkast een opslagruimte maken. Brandbare
stoffen en aan elkaar gebonden stroomkabels, en
dat ook nog gecombineerd met verbandmiddelen
en toiletpapier opslag.
Erg brandbaar bij elkaar. U heeft vast al gekeken
in uw eigen meterkast of het er beter voor staat.
De inspectie in december zal ook hier
steekproefsgewijs naar kijken. Alles voor uw
veiligheid. De Brandweer heeft beloofd om in het
voorjaar een groots opgezette oefening te gaan
organiseren met Annenborch.

Storingsoverleg met JOOST

Regelmatig is er een storingsoverleg met JOOST.
Woonstichting JOOST is eigenaar van het pand en
verantwoordelijk voor onderhoud en storingen.
Ook mankementen aan het pand is daar een
onderdeel van. Deze keer was het onderwerp in
het overleg de balkons. Er zijn meerdere balkons
waar het water op blijft staan na een regenbui.
Het loopt niet goed af, gevolg dat het balkon er
niet meer uitziet i.v.m. vlekken en zelfs alg wat
weer gladheid veroorzaakt. JOOST gaat dit
projectmatig aanpakken om dit in de toekomst op
te lossen; helaas is dit niet in een dag te doen
maar zal zeker nog maanden duren voordat dit
goed in gang gezet kan worden. Momenteel is het
moeilijk om aan goede vakmensen in de bouw te
komen om dit op te pakken. Daarnaast zijn
natuurlijk ook de vloeren van diverse badkamers
aan de orde gekomen, hiervoor geldt hetzelfde als
de balkons, dit wordt een project dat in 2022
meer in beeld zal komen om op te lossen.
Als er klachten zijn meld ze via onze receptie dan
blijft het voor ons overzichtelijk en kunnen we er
ook zicht op houden dat het onder de aandacht
blijft; ook huurders van JOOST mogen dit bij onze
receptie melden om een goed en duidelijk
overzicht te houden.
Antoon Maas,
Huismeester
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Extra Activiteiten*

Wat is er te doen in december?
In deze feestelijke maand hebben we wat leuke kleine
activiteiten voor u georganiseerd! We hopen u te
ontmoeten.
*Activiteiten gaan door onder voorbehoud van
coronamaatregelen.

Donderdag 2 december
Sinterklaas en Pieten bezoeken
Annenborch

Wat er precies gaat gebeuren op
donderdag 2 december, dat weet alleen
Sinterklaas! Maar dat u verrast gaat
worden, dat is zeker!

Dinsdag 7 december
Jukebox

Misschien kent u deze activiteit al, maar
we hebben de naam veranderd in
Jukebox. DJ's Theo en Riny verzorgen om
14.30 uur in Gasterij De Hoef weer een
leuke muzikale middag met
verzoekplaten.
Deelname met activiteitenbon, voor
bewoners gratis.

Dinsdag 14 december
Start Koersbal

Vanaf 14 december is er weer een
wekelijkse activiteit waarin bewegen een
hoofdrol speelt: Koersbal! Ook de heren
roepen we op om deel te nemen zodat er
een leuke competitie ontstaat!
Deelname met activiteitenbon, voor
bewoners gratis.
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Vervolg activiteiten december*
*Activiteiten gaan door onder voorbehoud van
coronamaatregelen.

Dinsdag 14 december
Muziekbingo

Een gezellige muziekbingo met leuke
prijsjes als u het liedje raadt! U komt
toch ook? Aanvang 14.30 uur in het
Gelag. Deelname met activiteitenbon,
voor bewoners gratis.

Woensdag 15 december
Bezoek van de muziekklas van
Rodenborch

Een aantal muzikale leerlingen van
Rodenborch komt voor u live mooie
kerstliedjes spelen. Om 15.00 uur bent u
van harte welkom in Gasterij De Hoef.

Donderdag 16 december
Kerststukje maken

Wilt u ook zo'n mooi kerststukje maken
om de kerstsfeer in uw appartement te
halen? Schrijft u zich dan in bij de
Receptie. We zijn benieuwd naar de
mooie creaties die worden gemaakt op
donderdag 16 december om 14 uur in
het Gelag.

Annenborch Binding - DECEMBER

17

Vervolg activiteiten december*
*Activiteiten gaan door onder voorbehoud van
coronamaatregelen.

Woensdag 22 december
Kerstfilm

Natuurlijk is ook de film geheel in
kerstsfeer. Kent u OG3NE, de
zingende zussen Lisa, Amy en Shelley?
Dan wilt u vast komen kijken en luisteren
om 14.30 uur in het Gelag. Deelname
met activiteitenbon, bewoners, gratis.

Vrijdag 24 december
Kerstmuziek

Een klein muziekgezelschap komt het
koffiedrinken luister bij zetten met
kerstmuziek om 10.30 uur in Gasterij de
Hoef.

Vrijdag 24 december
Heilige mis in het teken van
Kerstmis
Om 15.00 uur in het Gelag

Vrijdag 31 december
Heilige mis in het teken van Oud &
Nieuw
Om 15.00 uur in het Gelag
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Verjaardagendag
U heeft allemaal een brief gekregen met uitleg over de Verjaardagendag.

25 november worden alle bewoners verrast. Tevens is er gevraagd om een bijdrage voor een
geluidsbox. Dan genieten we allemaal van ons verjaardagskado.

De heer Heijmans was de eerste die zijn envelop gedeponeerd heeft in het mooi versierde brievenbusje
bij de receptie. Wie volgt?
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SeniorWeb

Windows-computer
opschonen zonder zorgen

Voorkom dat uw pc dichtslibt met overbodige
programma's en tijdelijke bestanden. Gebruik een
programma om uw Windows-computer op te
schonen.

Waarom de computer opschonen?
Om zijn werk goed te kunnen doen, gebruikt een
pc tal van tijdelijke bestanden. Bijvoorbeeld in
de cache van de browser. Dat is een speciale
map waarin bestanden worden bewaard, zodat u
sneller kunt surfen. Maar ook bij de installatie van
programma's kunnen tijdelijke bestanden
achterblijven. Om nog maar te zwijgen over
programma's die u eigenlijk nooit (meer) gebruikt.
Tijdelijke bestanden en overtollige programma's
belasten het apparaat onnodig. U kunt prima zelf
software uit Windows verwijderen. Evenals de
stapel tijdelijke bestanden. Wilt u zeker weten dat
u alles opschoont, laat dan programma's het vuile
werk opknappen.

Wat is Systeemherstel?

De term 'Systeemherstel' betekent: de computer
terugzetten naar een eerder moment, toen er nog
geen problemen waren. Windows Systeemherstel
maakt op bepaalde momenten een soort foto van
de toestand van de computer. Dat noemen we
een herstelpunt. De programma's en instellingen
van de computer worden vastgelegd. Bij
computerproblemen kunt u terugkeren naar een
eerder gemaakte momentopname. Dus naar de
instellingen en programma's van toen. In de
tussentijd ontstane problemen kunnen daarmee
ongedaan worden gemaakt.
Ook ruimt CCleaner allerlei cookies op die
onthouden dat u bent ingelogd op uw favoriete
sites. Of die bijhouden welke bestanden recent
geopend zijn in Word of Excel. Het is mogelijk
deze zaken te behouden. Hoe? Dat leggen we
hieronder uit maar ook de vrijwilligers van
SeniorWeb Rosmalen staan voor u klaar om u te
helpen.

CCleaner: verwijder tijdelijke bestanden

Een bekende en gewaardeerde opruimer is
CCleaner. De basisversie is gratis maar voor de
pro-versie betaalt u een jaarlijkse bijdrage. De
software is bedoeld voor de gevorderde
computergebruiker. Standaard staat het
programma ingesteld op bepaalde
onderhoudstaken. Als u daar niets aan verandert,
kan er weinig fout gaan. Toch zijn er enkele
negatieve ervaringen bekend. De
standaardinstellingen van CCleaner kennen één
nadeel: het ruimt wel erg veel op. Wij raden aan
om een herstelpunt te maken op de computer.
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CCleaner en cookies

Standaard verwijdert CCleaner alle bewaarde
cookies. Dus ook het cookie dat onthoudt dat u
b.v. bent ingelogd op Seniorweb.nl of
Facebook.com. Dat is niet erg, maar wel wat
onhandig. Voorkom zo dat u na iedere
opschoonbeurt overal op internet opnieuw moet
inloggen:
Start CCleaner nadat u het programma
geïnstalleerd hebt.
Klik op Opties > Cookies.
Alle opgeslagen cookies staan in een overzicht.
Als u bent ingelogd op Seniorweb.nl, ziet u in de
lijst het cookie 'seniorweb.nl'. Klik hierop.
Klik nu in het midden op het pijltje naar rechts.

Vindt u het lastig om zelf met behulp van dit
programma uw computer op te schonen, kom dan
langs bij onze inloopmomenten op dinsdag- en
vrijdagochtend: Annenborch, de Hoef 100 In
verband met de coronasituatie vragen wij u wel
tevoren even een afspraak te maken.
U kunt hiervoor bellen met Gerard Burggraaf
06-20372776. U weet dan zeker dat er tijd voor u
is.

Seniorweb.nl staat nu in het rijtje van 'Te
behouden cookies'. Op deze manier kunt u
verschillende cookies in het rechterrijtje plaatsen.
Bijvoorbeeld die van Facebook of Google. Cookies
hebben vaak de naam van het internetadres van
de bewuste site. Voorbeelden van cookies zijn:
seniorweb.nl, facebook.com, google.com,
twitter.com, icloud.com en login.live.com. Schoon
vervolgens uw computer op:
Klik op Statuscontrole.
CCleaner kan het beste schoonmaken als er
geen andere programma's aan staan. Daarom
vraagt CCleaner mogelijk om programma's te
sluiten. Wilt u dit niet bij een bepaald
programma omdat u er bijvoorbeeld nog in
bezig bent, haal dan het vinkje ervoor weg. Klik
op Sluiten en analyseren of Overslaan.
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PIETENSPEURTOCHT DOOR ROSMALEN
Op zondag 21 november had Kinderdagverblijf Zoete Lieve Gerritje een Pietenspeurtocht georganiseerd
en op het terras in de tuin van Zorgcentrum Annenborch, waar het Kinderdagverblijf een tijd een
onderkomen heeft gehad, een stempelpost ingericht en konden de bewoners vanuit Gasterij de Hoef alles
prima volgen.
De bewoners van Annenborch genoten van de stralende gezichten van de jeugd, die voorheen om de
week op woensdagmiddag fijn kwamen knutselen, spelen en dansen en nu de Sinterklaasliedjes
meezongen en rijkelijk werden verrast met pepernoten. De bewoners van Annenborch hopen dat de
kinderen binnenkort weer, als het kan, hen op woensdag gezellig komen bezoeken.
Tekst: Marina Rademaker – Foto’s: Ted van der Loo
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Team Wijkzorg in het
nieuw!
Deze past goed bij de dienstauto van de
Annenborch. Ook zijn we overgestapt van uniform
jasjes naar polo’s met daarbij een passende
stretchbroek. De paarse vesten met de bekende
Annenborch boom op de achterkant en een
bijpassende rugzak maakt het plaatje compleet.
Het was tijd voor een nieuwe kledinglijn voor
team wijkzorg van Annenborch. Daarom hebben
(Joëlle en Jolanda) ons samen aangemeld voor de
werkgroep en zijn we aan de slag gegaan. Als
eerste hebben we de wensen van het team
geïnventariseerd. Wat voor kleding wilden zij?
Welke kleur moest het worden?
Daarna hebben we alle wensen uitgewerkt in een
concept en zijn we samen op pad gegaan.
Al snel kwamen we tot een samenwerking met het
bedrijf Sa-Wear uit Breda. Samen met Sammie
Pairon van Sa-Wear is er gekeken naar wat de
mogelijkheden waren. Sammie heeft goede
adviezen gegeven, bijvoorbeeld dat het vooral
lekker moet zitten, maar ook dat we goed
zichtbaar moeten zijn. Onze nieuwe jassen hebben
daarom reflecterende logo’s op de voor en
achterkant. Het was nog best een hele klus om
een jas in de juiste kleur paars te vinden!
Uiteindelijk is daarom gekozen voor een grijze.

Na alles geïnventariseerd te hebben, kon de
bestelling geplaatst worden. Eind oktober was dan
eindelijk het moment daar, de bestelling werd
geleverd! Het was nog even stressen over hoe het
allemaal ingepakt moest gaan worden, maar dat is
helemaal goed gekomen.
Op dinsdag 9 november was het zover en kon de
kledinglijn onthult worden. Nicole, Sabin en Joëlle
hebben een mooie modeshow gelopen over de
catwalk waarbij iedereen de kleding goed kon
bewonderen. De cliënten zijn enthousiast over de
nieuwe kleding en vinden dat de zusters er
modern uitzien!
Het was een leerzaam project en we willen
daarom het MT van Annenborch bedanken voor
het vertrouwen dat we hebben gekregen om dit
project uit te werken.
Joëlle van Exterkate & Jolanda van Uden
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Wijkzorg in het nieuw!
Foto's: Ingeborg van den Bogaert
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Uitslag enquete
warme maaltijd

16 november 2021
Betreft: uitslag 3e enquête warme maaltijd van
Annenborch
In de periode van 19 augustus tot en met 15
september 2021 is er een derde enquête
gehouden onder de bewoners van Annenborch en
gebruikers van de maaltijden aan huis. De eerste
enquête is gehouden in juli 2020 en de tweede
enquête is in februari 2021. Care Culinair heeft
ons in dit proces steeds begeleid. Op de volgende
bladzijde vindt u de uitslag van de enquête.
Wat gaan we nu doen:
1- Smaak, bereiding en presentatie. Aan het
volgen van de receptuur, toevoegen van
smaakstoffen en het voorproeven wordt nu extra
aandacht geschonken in het koks overleg en in de
keuken door de koks, zodat de smaak van de
gerechten nog beter tot uiting komen.
2- Aangeboden menu’s. Twee keer per jaar is
er een overleg met de Menucommissie. Hieraan
nemen deel: 3 bewoners, het teamhoofd
Dienstverlening, Emmy Verhulsdonck van Care
Culinair, een medewerker van De Linde, een kok
en een voedingsassistent. In dit overleg wordt
gekeken naar een gevarieerd aanbod van het
menu (winter- en zomercyclus). De inbreng van de
bewoners speelt hierin een grote rol. Het menu is
nu opnieuw opgesteld voor de winter. We
proberen nog beter in te spelen op de wensen van
de bewoners, bijvoorbeeld door het houden van
proefsessies waarbij smaak en kwaliteit wordt
beoordeeld. Op deze manier denken wij beter in
te kunnen spelen op de uitkomst. Wat vindt u van
de aangeboden dagmenu’s.

3- Aandacht van onze medewerkers. We zijn
blij met deze uitslag, zien dat het serviceniveau in
het restaurant op een hoger niveau komt en
streven ernaar dit zo te houden. Daarbij zijn een
glimlach, aandacht en blijdschap belangrijke
graadmeters.
4- Sfeer en gezelligheid. Hoe krijgen we het
restaurant qua sfeer en beleving naar een hoger
level, zodat de uitslag van deze score weer terug
in het groen komt; Meer gezelligheid aanbrengen
in het restaurant qua aankleding van planten, iets
gezelligs op tafel, etc. We zijn druk bezig om onze
ideeën uit te werken.
De tip, top en flop opmerkingen zijn voor ons
belangrijke graadmeters in de uitslag van deze
enquête. Deze zijn vergelijkbaar met de vorige
enquête. Op verzoek van Annenborch gaat Care
Culinair een bezoek van een “mystery guest”
inplannen. Deze “mystery guest” krijgt vooraf een
vragenlijst mee, om in meerdere bezoeken ons
restaurant Gasterij De Hoef te kunnen
beoordelen. Maandelijks informeren wij onze
bewoners met de nieuwsbrief ‘Lekker is de
trekker’.
We komen snel bij u terug met informatie omtrent
ons kerstmenu 2022.
Met gastvrije groet, Harm Vissers, Teamhoofd
Dienstverlening
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Music for Care

Rodenborch leerlingen zorgen voor ‘meer
dan applaus’ Kunstproject gekoppeld aan
Music for Care

Leerlingen van het Rodenborch-College leggen
momenteel de laatste hand aan het werkstuk dat
zij de afgelopen maanden hebben bedacht en
uitgewerkt. Dit deden zij op basis van het thema
‘Meer dan applaus’. Het kunstproject is
gerelateerd aan het event Music for Care, dat
wordt georganiseerd door Satisfaction Rosmalen.
Music for Care en is een muzikaal eerbetoon aan
alle zorg- en hulpverleners uit de regio
’s-Hertogenbosch. De kunstwerken van de
Rodenborch-leerlingen tellen mee als examenstuk
voor het vak ‘kunst en beeldende vormgeving’
voor vijf Havo en vijf VWO. Met ‘Meer dan
applaus’ brengen de leerlingen het respect en
verbondenheid voor de zorg tot uiting. Een groot
aantal kunstwerken van de Rodenborch-leerlingen
zijn aan het begin van het nieuwe jaar te

Foto's: Karel Goossens - Thuis in het Nieuws
bewonderen bij Ouderenzorg Annenborch. Daarna
komen nog een aantal andere (zorg-)instellingen
aan de beurt. Met deze organisaties en
instellingen, waaronder onder andere De
Binckhorst (Cello) en Mariaoord (Vivent), voert
Satisfaction nog overleg wanneer en hoe het
vervolg van de tentoonstelling precies gaat
plaatsvinden.
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Ingezonden brief

Ziezo, de maand november is weer voorbij.
Koud, nat en niet erg warm. Maar ja, de winter
staat voor de deur. Laten we hopen dat het niet al
te koud gaat worden.
De muziekbingo is altijd leuk en spannend. In de
veiligheidsmiddag hadden we goed geluisterd en
de goede raad in onze oren geknoopt. De
stoelyoga bevalt prima. Rustig en na iedere
oefening even bijkomen.
De muziek in De Hoef was heerlijk, we hebben
ervan genoten. De bingo vinden we fijn en
spannend. Ik had drie maal op een na bijna prijs,
altijd erg spannend.
Het koffie-uurtje bracht niet veel nieuws. Maar
Janneke kan het allemaal goed vertellen.

Mooie pentekening
gemaakt
door Kees Wuisman

De griepprik konden we fijn binnenshuis krijgen.
Jammer dat het verjaardagsfeest niet doorging
vanwege de corona. Komen we hier ooit nog eens
vanaf?
De muziek bij het danscafé was heerlijk. Maar
oudere mensen zien we niet vaak meer op de
dansvloer.
Ja lieve mensen, dit is het weer. Hopelijk is het in
december wat minder met de corona. Het duurt al
bijna 2 jaar. Maar het einde is nog lang niet in
zicht.
Ik wens jullie allemaal een leuke surpriseavond
toe, ook een prettige kerstviering en een zalig
uiteinde. Hartelijke groeten en positief blijven.
Groetjes van Francine van Daal
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Even voorstellen

Graag wil ik mezelf even aan u voorstellen.
Mijn naam is Nathalie Weemaes, 36 jaar oud en
woon in Schijndel. In 2012 kwam ik voor het eerst
in aanraking met yoga. Toen ik eenmaal ontdekte
wat yoga voor mijn lichaam en geest betekende,
voelde ik de drang om me steeds verder te
verdiepen in de mogelijkheden die yoga te bieden
heeft.
In de afgelopen 3 jaar heb ik diverse opleidingen
en trainingsdagen op gebied van yoga gevolgd. Dit
heeft geresulteerd dat ik met mijn medische
achtergrond als verpleegkundige een mooie
verbinding kan leggen tussen yoga en wat het kan
beteken voor ons lichaam. Voor diverse
welzijnsorganisaties verzorg ik stoelyogalessen en
ik heb daarnaast een online yogastudio waarbij ik
diverse soorten yogalessen en individuele yoga en
(yoga)coaching aanbied.

Hierna zullen we overgaan naar de yogahoudingen. De houdingen die we op stoel uit
zullen voeren, zijn allen zittende houdingen. Bij de
meeste vormen yoga worden de houdingen op de
yogamat uitgevoerd. Bij stoelyoga zijn deze
houdingen vertaald naar de stoel. Als we eenmaal
een reeks met houdingen hebben uitgevoerd,
sluiten we af met een geleide meditatie. Deze
meditatie zal iedere keer een andere vorm
krijgen.
De ene keer begeleid ik de meditatie volledig met
mijn stem, de andere keer maak ik gebruik van
mijn stem en een klankschaal, de andere keer
bestaat de meditatie uit het beluisteren van
muziek en begeleid ik af en toe met mijn stem de
meditatie.
In het algemeen werken we bij stoelyoga aan onze
spieren waarbij we soepelheid en kracht
stimuleren, werken we aan bevordering van onze
coördinatie en ervaren we rust en ontspanning.
De gehele les hou ik er rekening mee dat niet
ieder lichaam hetzelfde is en hetzelfde kan.
Hopelijk is uw enthousiasme voor stoelyoga
gegroeid en mag ik u verwelkomen in de les!

Annenborch heeft mij gevraagd om stoelyogales
te komen verzorgen. Met veel plezier zal ik dit
komen doen. Komt u gerust eens kijken voor een
proefles op vrijdagmiddag om 14.00 uur in de
Spiegelzaal.
Graag wil ik u vertellen wat we tijdens een les
stoelyoga gaan doen. We nemen plaats op een
stoel, waarna we een moment nemen om even bij
ons zelf te komen. Even een moment van rust en
bewustwording richting je eigen lichaam
creëren.
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Kerstverhaal

KERSTMIS
Ooit was het 24 december; ik doe mijn beste pak
aan want de kerstviering wacht. De kerk is
bomvol, er zijn zelfs mensen die een eigen zitje
hebben meegenomen. Want 3 missen dat is een
lange zit. En dan is het ineens stil en die stilte is
intens. Het wachten is op die ene gongslag, het
teken dat de viering begint.
Sinds jaar en dag wordt in de nachtmis de eerste
lezing over het kerstverhaal voorgelezen. Een
oeroude tekst van belofte die nog altijd een
geheimzinnige kracht uitstraalt. Een verhaal dat je
iedere keer boeit en een warm verlangen oproept
naar veiligheid en verbondenheid. Het verhaal
wordt zo goed gebracht alsof je, met de ogen
dicht, het gevoel hebt dat je er zelf bij bent.
Kerstmis zal altijd blijven bestaan omdat het
eigenlijk een verhaal is over onszelf. Iedereen zal
het herkennen, het is een uitnodiging, voor wie
het horen wil ieder jaar opnieuw. Het oude
kerstverhaal geeft aan dat wij moeten omzien
naar de mensen om ons heen. Zoals in het
kerstverhaal wordt gekeken naar het licht en
stilstaan bij alles wat goed is. Het is een prachtig
verhaal met een boodschap. Het verhaal gaat
voorbij aan de werkelijkheid en geeft woorden
aan hoop en verlangen.
Waarom vieren we het dan toch ieder jaar? Je zou
kunnen zeggen omdat het een oerwaarheid bevat,
iets wat diep in onze ziel zit. Net als sprookjes,
kinderen snappen direct waar het over gaat,
volwassenen hebben daar meer moeite mee.
Kerstmis zit niet in de kerstboom, in versiering,
niet in kaarsen die branden en soms aardig doen
naar anderen. Dit sprookje gaat over een arm volk
dat rond dwaalt en onverwacht een groot licht
ziet. Er is een Kind geboren, ligt in een kribbe in
een stal. Er was geen plaats in de herberg.

De arme herders, met hun aandoenlijke schaapjes,
die in de kerstnacht als eersten het Kind mochten
begroeten. En dan die os en ezel. Nee, geen koe
en paard maar sukkelige dieren. Die horen bij dit
verhaal want zij zorgen voor tederheid en warmte
in de harten van de mensen. Daar zijn wij gevoelig
voor, vooral met Kerstmis.
Het kerstverhaal kun je ook beschouwen als een
reisverhaal. Daaraan herkennen we ons ongedurig
zijn, de moeite om een thuis te vinden. Een vaak
moeilijke weg gaan in ons leven met allerlei
oneffenheden die overwonnen moeten worden.
Geen onderdak kunnen vinden of geweigerd
worden omdat je een vreemdeling bent. Onze tijd
is kostbaar. Teveel worden we afgeleid door
materiële dingen en omstandigheden waardoor
overpeinzingen in het gedrang komen. We zijn
veel bezig met onszelf, wij willen alles zien en
meemaken in deze wereld.
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Het kerstverhaal krijgt nog een extra strekking:
Maria. Zij staat altijd in het midden, een plaats die
voor alle moeders in de wereld is weggelegd. Hier
in de kribbe maar ook in het gezin, overal. Een
zorgzame moeder die waakt over haar kwetsbaar
kind en daar alles voor over heeft. Dat alles maakt
het jaarlijks vieren van kerst tot een
hartveroverend feest.
We leven nu in een onrustige wereld waarin crises
hoogtij vieren. Allerlei misstanden, waaronder ook
plottheoriën die door groepen van mensen als
zekerheden worden beschouwd, zullen door de
mand vallen omdat ze geen waarheid bevatten.
Wij blijven zoeken naar de waarheid, in alles. Het
is tijd dat wij de werkelijkheid van alles kunnen
gaan zien, omdat de zielloze buitenkant van de
mens niet meer voldoet.
Ieder jaar wisselen wij de beste wensen uit, in een
gezellige sfeer met allen waar we van houden en
daarbij de mensen niet vergeten die eenzaam zijn.
Een jaar vol van goed leven met aandacht en zorg
voor onze planeet. Met betekenis voor een ander
vooral voor hen die kwetsbaar zijn. Het zou
eigenlijk iedere dag kerstmis moeten zijn!
Ik wens u en uw dierbaren fijne kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2022. Ton Briaire (app
254)
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Expositie
Hogers&Hogers

Ook in december 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.
Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken op de
eerste etage.
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Tijd om Kerststukjes te
maken

Donderdagmiddag 16 december gaan we een
kerststukje maken in het Gelag.
U kunt zich opgeven vóór 12 december bij de
receptie, met de gebruikelijke bijdrage van 5 euro
in een enveloppe met vermelding van naam en
appartementnummer.
Kom op tijd, want vol is vol.
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Even voorstellen

Sinds 15 november jl. ben ik op Annenborch te
vinden. Mijn naam is Trudy Dekkers, 53 jaar, ik
woon in Liempde, samen met Annelies.
We genieten graag van het goede leven. Lekker
(uit) eten en drinken, een fijne wandeling in de
natuur, een goed boek, heerlijk ontspannen in een
warm bad of sauna, muziek, theater, kunst en
dansen. Daar maak ik graag tijd voor en daar kan
ik erg van genieten! Nu even geen verre reizen,
wel herontdekken we weer prachtige plekjes
dichter bij huis. Genieten van de kleine, grootse
dingen! De zon, blote voeten, een mooie
ontmoeting..!
Rosmalen ken ik een heel klein beetje van de
Binckhorst, waar ik gewerkt heb, daarnaast ben ik
al jaren vrijwilliger bij een woongroep op de
Groote Wielenlaan. We beleven waardevolle
momenten. Na een warm welkom ga ik werken als
Consulent Belevingsgerichte Zorg. Hierin heb ik de
laatste 10 jaar ervaring en kennis mogen opdoen.
Bij het verlenen van Belevingsgerichte zorg
ontdekken we samen de individuele
belevingswereld en daadwerkelijke behoeften van
de bewoner. Die zijn niet voor iedereen hetzelfde.
Uitgaande van mogelijkheden, samen betekenis
geven aan wat we waarnemen, echt contact
maken, zodat de kwaliteit van leven verhoogd kan
worden. Oprecht gehoord en gezien worden. Dat
doen we samen! Daarom heb ik niet alleen oog en
oor voor de bewoners, maar ben ik er ook voor
collega’s, familie en vrijwilligers. Gelukkig mag af
en toe ook mijn alter ego, meekomen naar
Annenborch. Mijn miMakker Flups wil ook heel
graag contact van hart tot hart maken, met
jullie…

Samen verwonderen, samen ontdekken, samen
een emotie voelen of plezier hebben, samen..
verder voelen dan onze (rode) neus lang is…!
Ik zou het liefste persoonlijk met jullie allen kennis
te maken, dat duurt even dus ondertussen ...kijk
gerust mee, deel je verhalen, en mocht je nog
meer willen weten…. Zoek deze blonde,
anderhalve meter (en 2 cm) gerust op.
Lieve groet, Trudy
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Bericht van Vaandel

Graag wil ik jullie kennis laten maken met Wendy,
zij werkt op Vaandel Cello.
Wanneer werk je op Vaandel?
Wendy werkt op woensdag en donderdag op
Vaandel. Op de andere dagen werkt ze op de
Eygenweg, een ander activiteitencentrum van
Cello in ´s-Hertogenbosch. Wendy ondersteunt de
begeleiding van Vaandel. Ze doet taakjes zoals
bijvoorbeeld het ophangen van de foto´s van het
communicatiebord, de post ophalen en andere
huishoudelijke taakjes. Verder doet ze mee met
de activiteiten op Vaandel.
Hoe oud ben je?
Ik ben 48 jaar en word in mei 49 jaar.
Waar woon je?
Ik heb een appartement in een
woonzorgvoorziening in ´s 's-Hertogenbosch. Mijn
appartement bestaat een gecombineerde
woon-slaapkamer. Ook heb ik een klein
keukenblokje, een eigen wc, doucheruimte en
sauna.

Hoe lang werk je op Vaandel?
Ik werk vanaf april 2019 op Vaandel, dat is nu ruim
2,5 jaar.
Wat vind je leuk aan het werken op Vaandel?
De activiteiten en de afwisseling en de
gezelligheid. Het tekenen op woensdag bij Wim
vind ik ook heel leuk om te doen.
Waar geniet je het meeste van?
Ik vind het heel leuk om mee naar het tekenen in
het Gelag te gaan. Hier kan ik echt van genieten.

Wat is een eigenschap waar je trots op bent?
Ik ben er erg trots op dat ik zorgzaam ben naar
een ander toe. Verder ben ik heel precies en ik
heb een heel goed geheugen. En ik ben heel
precies in het uitvoeren van mijn taken.

Wat zijn je hobby's?
Ik wandel graag. Ik vind het leuk om te knutselen,
kaarten te maken, diamond painting. Ik hou van
koken, op zaterdag heb ik kookbeurt en ik vind dit
ook erg leuk om te doen (ze lacht meteen en
begint heel enthousiast te vertellen). Ik kan dan
zelf het gerecht uitkiezen wat ik ga maken. Mijn
lievelingsrecept is asperges met sausje.
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Waar heb je een hekel aan?
Ik heb een hekel aan ruzie en drukte. Als het
ergens te druk is ga ik met een koptelefoon
muziek luisteren zodat ik me weer prettig voel.

Hoe kom je tot rust?
Na het werk ga ik graag in de sauna op mijn
kamer. Ik hou van de warmte en kan dan tot rust
komen
Wat ga je met de feestdagen doen?
Met Sinterklaas, pakjesavond, ga ik naar mijn
broer. Daar doen we een spel met zijn allen.
Daarna worden worden er pakjes uitgedeeld. Met
de Kerstdagen ga ik naar mijn vader en zijn
vriendin. Daar blijf ik dan slapen. We gaan dan
altijd lekker eten. Dat is altijd heel gezellig.
Wil je verder nog iets vertellen aan de lezers van
de Binding?
Ik wens iedereen een fijne decembermaand toe,
alvast fijne kerstdagen en een gezond 2022!
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Kerstviering HEVO

De jaarlijkse kerstviering van HEVO zal dit jaar
weer doorgaan. Op dinsdag 21 december vindt de
viering plaats in de Lambertuskerk. Aansluitend is
er om circa 12.00 uur een lunch in de Kentering.
Het thema van de oecumenische viering is "De
hemel gaat weer open". Dit is te horen in liederen
van het HEVO-koor, teksten van de voorgangers,
emeritus-diaken Jan Renders en dominee Dirk-Jan
Bierenbroodspot en gedichten van de commissie
Zingeving.
Kerstviering:
datum: 21-12-21
aanvang:11.00 uur
locatie: Sint Lambertuskerk Rosmalen
kosten: vrij
Lunch:
datum: 21-12-21
aanvang: van 12.15 tot 14.45 uur
locatie: De Kentering Rosmalen
kosten: €10,00 p.p.
Kaartverkoop lunch:
Donderdag 9 december van 13.30 tot 14.30 uur.
Locatie: HEVO "De Ontmoeting", Tulpstraat 2-4 /
OUderenzorg Annenborch / Sociaal Cultureel
Centrum de Biechten / Steunpunt Van
Meeuwenhof.
Van 10 t/m 16 december alleen nog kaartverkoop
in "De Ontmoeting".
Informatie: HEVO-Actueel / www.hevorosmalen.nl
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Rosmalen verandert

We zijn nog eens bij Coudewater gaan kijken hoe
het er voor staat met de ontwikkeling van de
grootse nieuwbouwplannen. Zoals we u al eerder
lieten zien is er een aantal gebouwen verdwenen
maar gelukkig nog veel meer gebouwen – zoal het
hoofdgebouw op de foto – gespaard. De H.
Brigitta, die voor het gebouw staat, kijkt wat
mismoedig voor zich uit en is ook benieuwd hoe
het er straks uit zal gaan zien en of ze daar zal
mogen blijven staan.

In de Hoff van Hollantlaan is de sauna, die daar
jarenlang heeft gestaan, verdwenen. Het bord met
de naam DE THERMEN erop ligt troosteloos op de
voorgrond. Straks verrijzen er weer
appartementen.

Door: Toon Smetsers
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Klassieke muziek

Zó rustgevend, maar ook zo boeiend:
klassieke muziek
In de muzieksalon kunt u genieten van klassieke
muziek. Deze luisterbijeenkomst wordt gehouden
op maandagochtenden van 10.30-11.30 uur in de
Ridderzaal. In de weekagenda worden de exacte
data gepubliceerd.
Vóór de corona-uitbraak, die zoveel roet in het
eten heeft gegooid, heb ik al 3 jaar deze
bijeenkomsten georganiseerd. De muzieksalon is
er voor alle bewoners die klassieke muziek
waarderen. Als u ermee bent opgegroeid hoef ik
er geen pleidooi voor te houden. Voor hen is de
muzieksalon beslist een fijne aanvulling op het
programma. Maar: onbekend maakt ook
onbemind. Denkt u ook klassieke muziek te
kunnen waarderen, kom dan gerust langs. U kunt
vrijblijvend zo’n ochtend een keer meemaken. De
muziekkeuze is zo gevarieerd mogelijk. Aan het
eind van een bijeenkomst kunt u een verzoek
doen wat we de volgende keer behandelen. Dat
kan een componist zijn of een bepaald muziekstuk
of een opera of… vult u maar in, het kan heel
divers zijn.

De deelname voor bewoners is gratis. Voor
belangstellenden van ‘buiten’ vragen wij een
deelnamebon (inclusief koffie). Deze bonnen zijn
te koop bij de receptie. Bent u rolstoelafhankelijk
of vindt u het lastig om zelfstandig te komen: geen
punt. Op verzoek wordt u tijdig opgehaald. Wilt u
hiervan gebruik maken, geef dat dan door aan
Brenda Rovers.
Misschien is uw belangstelling gewekt… ik zal u
graag begroeten.
Helma Giebels (vrijwilliger)
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Resultaten
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In oktober heeft Annenborch een
medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden
onder alle medewerkers.
Van de 153 medewerkers heeft 68% het
onderzoek ingevuld, een fantastische score.
Iedereen ontzettend bedankt voor het invullen!
Wat heb jij nodig om je werk naar tevredenheid te
kunnen doen? Met elkaar willen we uitvinden wat
we moeten toevoegen om un goeien aard te
behouden. Met dit onderzoek willen we met
elkaar hier een slag in maken en naar un goeien
aard toewerken voor iedereen binnen
Annenborch.
In de flyer op de volgende 2 bladzijden staan de
belangrijkste resultaten weergegeven.
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Vrijwilligerswerk in
Griekenland
Binnen Annenborch zijn wij erg blij met alle
vrijwilligers die ons steeds weer komen helpen om
de bewoners van Annenborch “un goeie aard” te
bezorgen. Vrijwilligerswerk, zo mooi om te doen.
Begin oktober heb ik vrijwilligerswerk gedaan in
Griekenland. 10 dagen werken in een
vluchtelingenkamp op Lesbos.

Vrijwilligers werk: ook daar om de mensen die
daar verblijven een mooi moment te bezorgen en
de dag net wat mooier te kleuren. 80 % van de
mensen daar zijn gevlucht uit Afghanistan, de
overige 20 % komt uit Congo en Syrië. Huis en
haard achtergelaten omdat de situatie in hun
eigen land zo onveilig is. Het kamp was verdeeld in
drie groepen, gezinnen, moeders met kinderen en
gezinnen. Veel indrukken opgedaan, verdriet
gezien, ontgoocheling maar er waren ook mooie
momenten. Zo hebben we ruim 800 kinderen
tussen 1 en 15 blij kunnen maken met een rugzak
gevuld met spulletjes die bij hun leeftijd passen.

Er was een vluchteling die ons hielp met de
distributie van de rugzakjes, hij zei: deze zou mijn
vrouw leuk vinden. Stiekem hebben we deze
rugzak naar onderen gemoffeld zodat hij op het
einde van de dag zijn vrouw een cadeautje kon
geven. Met tranen in zijn ogen bedankte hij en zei:
het is wel 3 jaren geleden dat ik voor mijn vrouw
een cadeautje heb kunnen kopen. Wat je met een
klein gebaar kunt doen………. Een ander heel
indrukwekkend moment was toen we bezig waren
met de voedseldistributie waarbij we zakken
groeten vulde voor alle vluchtelingen in het kamp
die ze 1 × per week ontvangen: per persoon 2
aubergines, 6 wortelen en 6 pepers. Een jongen
van 18 die al 2 jaar met zijn zus en haar zoontje in
het kamp verblijft kreeg een telefoontje dat zijn
asielaanvraag was goed gekeurd, hij mocht een
paspoort aanvragen. Ik heb nog nooit zoveel
verschillende emoties in een gezicht gezien:
blijdschap, een ticket naar vrijheid, verdriet omdat
zijn zus (nog) geen paspoort kreeg en dat allemaal
in een paar secondes. Na een week van hard met
je hart werken weer naar het vertrouwde
Nederland.
Angelique van Geenen

Deze inzameling is gestart in Nederland, daar is
aan jongeren gevraagd om een rugzakje, wat van
hunzelf is geweest te doneren aan Because we
Carry, de organisatie waar ik voor heb mogen
werken. Deze zijn verscheept naar Lesbos waar wij
ze hebben uitgezocht en verdeeld over de
kinderen. Zo mooi om te zien dat de kinderen
oprecht blij waren met een kleurboek, een
autootje of een Barbie pop, de oudere kinderen
met een nagellakje, een voetbal of een spel.
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Namens de leden van de
Cliëntenraad

Lockdown Had u het kunnen bedenken dat wij

nu, 20 maanden na de eerste lockdown, opnieuw
in een lockdown zouden zitten? De eerste in
maart 2020 werd een “intelligente” lockdown
genoemd en de huidige een “milde”, maar wat
betekenen woorden in dit geval? Intelligent of
mild, we zitten er maar weer mooi mee
opgescheept. Zoveel besmettingen zagen we nog
niet eerderin ons land, schrikbarend hoog,
donkerrood. Hopelijk duurt deze “milde”
lockdown echt maar drie weken en zitten we er
niet de hele feestmaand nog mee. Op het moment
dat ik dit stukje schrijf is Corona helaas ook weer
binnen de muren van Annenborch opgedoken.
Gelukkig is bijna iedereen inmiddels gevaccineerd
en laten we hopen dat het, voor de besmette
mensen, bij milde klachten blijft. Ook krijgen de
bewoners en het verzorgend personeel gelukkig al
snel hun boosterprik, als ze die ondertussen niet al
gehad hebben, waarna ze nog beter beschermd
zullen zijn.

Dus laten we daar maar iets aan doen. Laten we
maar weer extra ons best doen en alert zijn en
zoals gevraagd weer afstand bewaren, handen
wassen, testen bij klachten, ook al zijn we
gevaccineerd, in de hoop dat de cijfers weer snel
naar beneden gaan. En laten we vooral begrip
hebben voor elkaar, want we zijn nog verder van
huis als we door Corona tegenover elkaar komen
te staan, ook al kunnen we de keuzes van anderen
soms maar moeilijk begrijpen.

Digitaal patiëntendossier en familieavond
de Linde Op 26 en 27 oktober werd er voor de

familie en vertegenwoordigers van de bewoners
op de Linde een familieavond georganiseerd. Ook
enkele leden van de Cliëntenraad waren daarbij
aanwezig. Angelique van Geenen en Anne-Marie
de Jong, hoofd en verzorgende op de Linde,
verzorgden samen de avond. Onder het genot van
iets lekkers bij de koffie, wat hapjes en een
drankje, werden we gastvrij ontvangen in de
Balzaal. Omdat binnenkort op Annenborch het
digitaal patiëntendossier in gebruik wordt
genomen voor alle bewoners, gaat men daarmee
tot 1 december proefdraaien op de Linde. Daarover werd uitleg gegeven. Feitelijk verandert er
niet veel ten opzichte van nu, alleen dat het
persoonlijke dossier voortaan door de bewoner en
hun vertegewoordiger en familie digitaal kan
worden ingezien. Met een presentatie werd de
werking van het dossier uitgelegd.

Hoe heeft u de verontrustende berichten
ontvangen, hoe bent u eronder? Bent u boos of
verdrietig, misschien zelfs weer bang of berust u
erin? Ik weet niet goed of ik er boos om ben of
teleurgesteld, maar ik vind het in elk geval een
flinke tegenvaller. Ik had dit scenario met de beste
wil van de wereld niet meer verwacht. We hebben
geen invloed op de beslissing van de deskundigen
en het kabinet, maar wel degelijk op de
besmettingscijfers.
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Vragen werden beantwoord met het advies om
ermee aan de slag te gaan. Vragen en
opmerkingen uit de praktijk worden meegenomen
bij de evaluatie van deze proefperiode. Na de
evaluatie en eventuele wijzigingen wordt het
dossier voor elke bewoner van Annenborch
digitaal en transparant. Het staat de bewoners en
familie uiteraard vrij om er gebruik van te gaan
maken. Wim van Son van de Cliëntenraad vroeg
hoeveel extra tijd het bijhouden van dit dossier
gaat kosten, want het mag zeker niet ten koste
gaan van de tijd die de verzorgers aan de
bewoners moeten besteden. Volgens de dames is
daar zeker geen sprake van. Dit dossier bijhouden
kost evenveel tijd als het vorige dossier. De
Cliëntenraad zal het proces kritisch volgen.
Na de pauze vertelde kwartiermaker Brigitte
Timmers enthousiast en bevlogen over haar werk
op de Linde; mooi en fijn om te horen hoe zij
dagelijks probeert, met soms kleine dingen,
bewoners te betrekken en actief te houden, zodat
ze plezier houden in het leven. Het is van groot
belang dat ook deze bewoners zo lang mogelijk
actief blijven. Ervaringen werden uitgewisseld. De
bijeenkomst was nuttig en gezellig en zeker voor
herhaling vatbaar. Angelique zal proberen om elk
kwartaal zo’n avond te organiseren, al dan niet
met een thema, of gewoon om gezellig samen
koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen met
elkaar.

Expeditie Annenborch

Op 9 november was het een feestelijke en
spannende dag voor ons allemaal, want er werd
stilgestaan bij het eerste verstreken jaar, sinds de
start van de vierjarige expeditie. We begonnen
met een rode lopershow in het restaurant, voor
de dames van de Thuiszorg. Zij showden als echte
mannequins hun nieuwe kleding, die zij zelf op
eigen initiatief hadden uitgezocht en
samengesteld. Heel spannend natuurlijk wat
“men” er van vond. In de kleuren wit, paars en
grijs zagen we de broek, polo, jasje, vest, jack en
rugzak. Het is een zeer practisch en mooi geheel
geworden met het trotse logo van de
Annenborchboom op de rug.
Daarna werden we, samen met de Raad van
Toezicht, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad
en het Managementteam, bijgepraat en
meegenomen “op reis”. Waar staan we en wat
hebben we met zijn allen tot nu toe bereikt cq.
gepresteerd? We zijn in een ronde tafelgesprek
gegaan met de mensen die het dichtst bij de
bewoners staan. De verzorgers met hun
teamhoofden, de mensen van de buitendienst niet
te vergeten, de facilitaire dienst, waaronder de
keuken, het onderhoud, het restauarant en de
receptie, de mensen van de administratie die het
managementteam ondersteunen, de
kwartiermakers, de mensen van de Hoge School
Arnhem Nijmegen, die een belevingsonderzoek
onder de bewonders gaan houden. Ik hoop dat ik
niemand ben vergeten.
Angelique van Geenen en Harm Vissers hadden
hun eerste 100 dagen erop zitten en konden hun
ervaringen daarover met ons delen.
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De eindconclusie is dat er door iedereen hard is
gewerkt en dat er veel is verbeterd, maar ook dat
er veel mensen zijn weggegaan, al dan niet met
pensioen. Uiteraard moet er ook nog heel veel
gebeuren, maar we hebben er met deze mooie
uitkomst alle vertrouwen in, dat dat zeker in de
komende drie jaar gaat lukken. De belangrijkste
vraag voor de Cliëntenraad was en is steeds weer:
wat heeft het voor de bewoners gebracht, wat
worden zij er beter van, kortom: wat is het effect
van dit alles op hun woongenot?

Dansmiddag Timpen

Op 9 november was het ook weer de maandelijkse
muziekmiddag met Rini Timmers en Theo
Pennings. Leuk te zien dat ze nu optreden onder
de naam de “Timpen”. Ik ken ze nog uit de tijd van
Soos Satisfaction, dat waren nog eens tijden. Ik
kon helaas niet blijven om naar hun muziek te
luisteren of om een dansje te maken, maar
misschien een volgende keer? Het zag er erg
gezellig uit en aan de bezetting te zien hadden de
bewoners er zeker ook zin in. Mooi initiatief
heren!

Warm Welkom

De vorige maand (en ook al eerder) vroeg ik u om
uw ervaringen over uw eerste dag(en) op
Annenborch met ons te willen delen. Zijn er
misschien al mensen die hun ervaringen op papier
hebben gezet en hebben afgegeven bij de
receptie? Wij zouden die heel graag horen en
laten meenemen bij het “Warm Welkom”,
waarmee Marsja Groen en het team welzijn bezig
zijn.

Wandeling door het gebouw

Bent u ondertussen al eens door het gebouw van
Annenborch gelopen? Samen met uw buren of
alleen? Nog gangen of ruimten ontdekt, die u
eerder nooit zag? Doe het gerust regelmatig en
het gebouw wordt u even bekend als de straat of
buurt waar u vroeger woonde.

Fijne Sint en Kerst gewenst

Beste mensen, ik wens u namens de Cliëntenraad
een hele mooie decembermaand! Een feestmaand
met misschien een bezoekje van Sint en zijn
Pieten. Hij was al eerder in de buurt, maar
misschien komt hij ook nog wel gezellig binnen
met zijn knechten. Daarna volgen al snel de
Kerstdagen, dagen van gezellig samenzijn en
lekker eten. En tot slot Oud op Nieuw, ook dit jaar
zonder vuurwerk, maar misschien vindt u dat net
als ik niet eens heel erg. Blijf vooral gezond, zodat
u kunt genieten van al deze mooie dagen.
José van de Ven, Namens 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
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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
november is: Schoolfilm
De winnaar is: Mw. A.P. Ondersteijn-Verstegen
app. 186
U kunt uw prijs ophalen bij de receptie.

Maandelijks nieuw
wachtwoord Wifi
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:

Annenborch#4182
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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