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

De Binding die “Loes” heet

Loes

Het is mij een eer dat ik altijd het voorwoord mag
schrijven van De Binding. De Binding, zo heet het
huisblad van Annenborch. Het is de meest
passende titel die je maar kan bedenken. Deze al
jarenlang bestaande uitgave, verschijnt altijd stipt
op tijd. Het zorgt voor actuele informatie. Is
overzichtelijk en nauwkeurig samengesteld. Het
kent kleurige illustraties naast de berichten.
Daarmee onderstreept Annenborch dat de
boodschap altijd belangrijker is dan de regel. Met
vrolijke foto’s wordt beoogd lezers een positieve
indruk te geven van de gebeurtenissen. Zo zorgt
De Binding onder het grote lezerspubliek voor
verbinding en verbroedering. Eigenlijk zeg ik dat
De Binding net zo goed “Loes” kan heten.

Loes het is mij een eer dat ik het woord tot jou
mag richten. Op 7 januari heb jij je laatste
werkdag om welverdiend met pensioen te gaan.
Je bent dan 45,5 jaar in dienst van Annenborch
geweest. Jij bent voor ons allen heel speciaal. Al
die jaren sta je goed geaard, trouw en
betrouwbaar, pal achter iedereen van
Annenborch. Je bent een begrip, je lijkt op
Annenborch, je bent Annenborch.
Je verschijnt altijd stipt op tijd, meestal eerder. Je
zorgt ervoor dat de actuele zaken altijd eerst
gedaan zijn, dat mensen fatsoenlijk antwoord
krijgen. Dat beloftes en afspraken nagekomen
worden. Je hebt overzicht en bent nauwkeurig in
wat je doet, in wat je opschrijft, in wat en wie je
bijhoudt, waar je van bent en waar je vóór bent.
Je bent kleurrijk, in je doen en je laten, én in je
uiterlijk vertoon.
Met je lach, je hartelijkheid, je belangstelling, je
bezorgdheid, je ijver, je nuchterheid draag je de
kernwaarden van Annenborch altijd uit.
Leef je ze als het ware voor. Loes,
je bent Zorgzaam, Oprecht, Enthousiast en
Gastvrij.
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Binding
De betekenis van “binding” in het woordenboek is
prachtig: “gevoelsmatig verbonden zijn” “relatie”.
Met als voorbeeld: “Vertrouwen is nodig voor een
goede binding”. Op 6 en 7 januari neem je
informeel afscheid van al ‘jouw’ mensen, die er
dan zijn. Op 22 april doen we dat nog officieel met
een receptie. Je zal veel wensen, kaarten en
bedankjes ontvangen. Al die vormen zijn uitingen
van mensen over hun relatie met jou. Iedereen
heeft een eigen verhaal, een eigen band met jou.
En toch zal je tussen al die hartelijkheden, één
belangrijke boodschap herkennen. Jij hebt Loes, in
ons (werkend) leven een onuitwisbare, positieve
indruk achtergelaten. Je hebt met jouw
persoonlijke inzet voor verbinding en
verbroedering gezorgd.
We zijn jou daar oprecht dankbaar voor. Je mag
erop vertrouwen dat de binding tussen ons voor
altijd goed zal blijven.
Het was ons een eer en genoegen jou in dienst
van Annenborch te weten.
Het gaat je goed, geniet van je welverdiende
pensioen, liefs,
Janneke Pander Directeur/Bestuurder Annenborch
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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

Tot nader order niet geopend.

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 januari en februari exposeren de leerlingen van het
Rodenborch hun kunstwerken op de eerste etage
(bij de kapper). Dit is voor het project Music for Care.

Koffie-uurtje
Cliëntenraad

Op donderdag 20 januari a.s. van 10.15 tot 10.45 uur in
Gasterij De Hoef.

Kopij vóór de 23ste van de maand aanleveren: redactie@annenborch.nl
Annenborch Binding - JANUARI
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Koffie-uurtje cliëntenraad
Datum: 16 december 2021

Vandaag het laatste koffie-uurtje van het
jaar. Heeft u de kerstboom al staan?
Annenborch is inmiddels al mooi verlicht
en versierd.
Janneke heet iedereen van harte welkom en zij
meent ook een aantal nieuwe gezichten te zien.
Dit is het leukste uurtje van de maand. Janneke
stelt zichzelf voor aan diegenen die haar nog niet
kennen. Zij is trots bij Annenborch te werken en
heeft de leukste baan, want als er iets goed, moois
of iets te vieren is, mag zij het woord voeren.
Vooral leuk om te horen is hoe het met u allen is.
Van dit maandelijkse koffieuurtje wordt verslag
gedaan in het huisblad de Binding, zodat de
mensen die er niet bij kunnen zijn ook kunnen
lezen wat hier is besproken, want we hebben hier
geen geheimen. Het karakter van het koffie-uurtje
is niet die van een vergadering, maar zoals we in
het brabants zeggen ‘effe bijbuurten’. In het fries
zeggen we “foar de kofje net eamelje”, (voor de
koffie niet zeuren) vandaar dat we op deze
maandelijkse uurtjes er een kopje koffie bij
schenken.

Kerststal
Vriend van Annenborch Tiny Heijmans, kwam met
het fantastische idee om de Kerststal van
Rosmalen hier neer te zetten. De vrijwilligers van
de jaarlijkse Kerststal op De Driesprong in
Rosmalen hadden besloten om deze dit jaar
vanwege Corona daar niet op te bouwen. Mooi
bericht voor Annenborch, want nu staan de
poppen in Gasterij de Hoef opgesteld. Het
bijzondere van de poppen is dat het allemaal
bekenden koppen uit Rosmalen zijn, zoals een oud
wethouder, een oud pastoor en een oud raadslid.
De namen van deze bekende mensen kunt u
terugvinden op de flyer die is opgehangen. We
zullen de namen ook in deze Binding vermelden.
Bij deze opstelling van de Kerststal staat nog een
heel belangrijke engel, een knik-engel. U kunt daar
geld in stoppen en dan gaat de engel bewegen. De
opbrengsten hiervan komen geheel ten goede van
de kerststalcommissie. We mogen het als een
privilige beschouwen dat het nu hier staat.
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Corona
Het is er nog steeds. De Omnikron variant is de
laatste tijd in het nieuws en deze komt uit Afrika.
Natuurlijk hopen we die met ons gedrag buiten de
deur te houden. Wat gaat helpen, is op dit
moment de Boosterprik. Janneke vraagt of
iedereen een uitnodiging voor deze prik heeft
ontvangen. Alle aanwezigen geven aan van wel,
sommigen hebben de prik inmiddels al gehad. En
heeft u er last van gehad? De een wel, de ander
niet. Weet u niet hoe u het moet regelen om de
prik te gaan halen, dan kan uw CCP’er met u
meedenken. Hoe fantastisch is het dat u allen zo
autonoom bent dat u zegt, ik neem mijn
verantwoordelijkheid en neem de Booster.
Er is ook verheugend nieuws; op dit moment
hebben we 0 verdachte of besmette mensen. Er
zijn wel mensen die bijverschijnselen of
naverschijnselen hebben van long covid, ook nog
onder de medewerkers. Mensen die vanaf de
eerste golf besmet waren en Covid hadden, zijn
nog steeds niet helemaal zichzelf. Hier gaat het
niet over als we luisteren naar de
persconferenties. Er is een stil leed onder de
mensen, die daar last van hebben. U zit nu keurig
met drieën aan een tafel met mondkapjes en u
bent geboosterd. Een compliment aan u dat u er
alles aan doet en eraan meewerkt.

Want ondanks de beperkingen willen we toch een
echt samen-kerst-vieren gevoel geven aan de
collega’s voor hun inzet in dit alweer zware jaar.
(Nabericht: na de harde lockdown op 19
december zagen we ons genoodzaakt de
festiviteiten te annuleren) Heeft u de
kerstversieringen al gezien? Ook op het balkon?
Ga maar eens een rondje lopen als het donker is,
dan krijgt u een mooi zicht op alle verlichting. Ook
binnen is weer alles prachtig versierd. Mariette
van Engelen en Gerry van de Ven hebben hun
enorme talent weer laten zien. Om het door te
geven, werken ze nu een aantal nieuwe mensen
in, zodat die erfenis van hun talent blijft en
doorgaat. Het haakwerk in de feestelijke ringen is
door Gerry zélf gedurende het hele jaar gehaakt!
Er staat een kerstboom met zelfgehaakte
kerstfiguren erin, gemaakt door Dorien van Uden.
Heel knap gedaan. Iedereen helpt zo mee om het
hier mooi te versieren.

Kerstviering
De jaarlijkse kerstviering voor medewerkers
hebben we in de buitenlucht georganiseerd op 1,5
meter afstand van elkaar. Wij denken dat dit
verantwoord is. Vroeger zei u toch ook bij zich niet
fit voelen; ga eens lekker naar buiten, uitwaaien.
Er is een vrolijk optocht om het hele pand heen.
Dit zal gaan plaatsvinden op 23 december a.s. Zo
kunt u er ook van mee genieten. De teamhoofden
kijken daar heel streng op toe, dat die 1,5 meter
afstand wordt behouden.
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Kerstdiner
Harm vertelt dat met de Kerst in aantocht zij in de
keuken met de koks druk bezig zijn met de
voorbereiding van het kerstdiner. Er is een brief
naar u allen gestuurd met de vraag om vóór 17
december te reageren of u om 16.00 of om 18.00
uur wil komen eten, of dat u er wellicht niet bent,
omdat u door familie of naasten bent uitgenodigd.
Het viel hem op dat er nog heel weinig reacties
van u zijn ontvangen. De dames van de receptie
zijn daarna druk bezig geweest u persoonlijk te
benaderen per telefoon of u in het restaurant op
te zoeken of via uw contactpersoon. Het blijft nog
even een verrassing wat we precies gaan
serveren.
Het wordt een heel feestelijk menu, waarbij u iets
extra’s krijgt met een heerlijk drankje. U wordt in
een gezellige sfeer ontvangen aan leuk gedekte
tafels. U krijgt een 3-gangenmenu met een kleine
verrassing. Harm vraagt of u nog iets heeft
opgemerkt in het restaurant? Jazeker, zegt
mevrouw Pennings. Er zijn bloempotten
neergezet. Harm vertelt dat zij het in december
wat gezelliger wilden aankleden en denkt dat het
goed gelukt is.
De Kerst-mis gaat ook gewoon door en wel op
vrijdag 24 december. Zo redeneren we iedere keer
wat kan er wel en wat kan er niet, maar zullen we
vooral kijken wat er wel kan doorgaan, omdat het
zo belangrijk is.

Cashless betalen
Volgend jaar willen we iets moderns gaan
invoeren. Dit gaat over de betalingen in het
restaurant en in het winkeltje en als u iets voor op
uw appartement wil bestellen en later wil
afrekenen. Loes vertelt dat toen de verhuizing
naar De Hoef plaatsvond het restaurant ook een
kassa aangesloten aan een computer heeft
gekregen, terwijl op de oude locatie alleen de
winkel een kassa had. Daar gaat iets in
veranderen, wat inmiddels ook is gedeeld met de
cliëntenraad.

Nu telt Loes nog iedere ochtend de kas, zijn er
kasverschillen en moet er contant geld naar de
bank gebracht worden. Veel banken nemen geen
contant geld meer aan. In deze moderne tijden
hebben we de mogelijkheid om met de pinpas
oftewel digitaal te betalen. Annenborch wil heel
graag van al het kasgeld af en ook van de kassa’s
tellen, wat onnodig veel tijd kost. U zult geen
contant geld meer kunnen pinnen bij Annenborch.
Er wordt steeds minder contant betaald. Dit heeft
ook met een stukje veiligheid te maken. Zolang er
geen contant geld in huis is, zijn wij ook minder
overval gevoelig. Wij kunnen ons voorstellen dat u
daar hulp bij nodig heeft of vragen over heeft. U
kunt altijd de dames van de receptie vragen
stellen en voor hulp bij het pinnen kunt u uw
naasten inschakelen. Goed om te weten is dat
Annenborch een pasje verstrekt waarmee u kunt
betalen.
Aan de kassa kunt u dan gewoon een
kassabonnetje vragen. Uw uitgaven worden
digitaal op dat pasje verzameld en 1 x per maand
wordt het daarbij behorende bedrag geïnd en
ontvangt u het totaal overzicht van de aankopen
en bestellingen. Hanneke vertelt dat zij hier als
cliëntenraad naar hebben gekeken, maar nog niet
een direct beeld hebben van het effect op u. Wel
wat zij het allerbelangrijkste vinden is hoe u dat
vindt. Voor ouderen is het digitaal betalen wellicht
wat lastiger, maar als het geleidelijk wordt
ingezet, moet het misschien toch wel lukken. Als
je dan iedere keer een bonnetje krijgt van wat je
hebt afgerekend, dan hou je zelf overzicht en
controle over de uitgaven. Ook voor uw veiligheid
is het prettiger om niet met contant geld op zak te
lopen. De cliëntenraad hoort graag uw ervaringen
hiermee.
Zijn er nog vragen of opmerkingen? Janneke heeft
nog een opmerking voor oud en nieuw. Loes heeft
op 7 januari a.s. haar laatste werkdag bij
Annneborch. Hierover volgen nog nadere
berichten. Loes merkt op dat zij zich laat
verrassen. Fijne Kerstdagen dan voor iedereen en
tot volgend jaar bij het koffieuurtje. Iedereen is in
2022 weer van harte welkom! De 1e keer is dan
op 20 januari.
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In memoriam

Mevr. H.M. Merks-Vos
Geboren: 13-05-1934
Overleden: 02-12-2021
Mevr. J. Steenbakkers-van den Akker
Geboren: 25-11-1925
Overleden: 12-12-2021
Mevr. E. Verboon-Bernard
Geboren: 07-04-1939
Overleden: 17-12-2021

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

Bewoners die jarig zijn in JANUARI
Verjaardag

Jarige bewoners

Huisnummer

01 januari

Dhr. Puthaar

Thuiszorg

04 januari

Dhr. Cau

Thuiszorg

08 januari

Mw. Damen- Verstappen

de Linde 18

08 januari

Dhr. Raaijmakers

200

10 januari

Mw. van Rosmalen-van den Heuvel

194

15 januari

Mw. Vulders-Vermeulen

de Linde 170

16 januari

Dhr. Timmers

114

17 januari

Mw. Hermans-Straet

Thuiszorg

17 januari

Mw. Waijers

Thuiszorg

18 januari

Mw. Guit-van den Broek

de Linde 5

19 januari

Mw. Steeneke-Burgman

de Linde 8

22 januari

Mw. Acket-Guinee

178

22 januari

Mw. Hagens-Muller

de LInde 14

23 januari

Dhr. Egglij

de Linde 21

26 januari

Dhr. de Veer

128

Annenborch Binding - JANUARI

11

Jarige medewerkers en vrijwilligers, proficiat
Medewerkers en vrijwilligers die jarig zijn in januari

01 januari

Ghada Masto

02 januari

Mia Vos-Jacobs

04 januari

Hans van Druenen

05 januari

Miranda vd Gouw-vd Pluym

06 januari

Inge Jansen

07 januari

Annemie Nijskens

08 januari

Benjamin Witteman

10 januari

Bert van Lokven

11 januari

Marianne Ceelen-van den Boogaard

13 januari

Karin ter Haak-Hopman

14 januari

Wilma van Grunsven-Dirks

16 januari

Janine Bosch-Wouters

17 januari

Irene Brouwers

19 januari

Yvonne Jansen-Halter

19 januari

Bianca van der Doelen-vd Leest

21 januari

Steef van der Heijden

25 januari

Lanny Suhendra

27 januari

Mayke de Groot

28 januari

Lineke Ramaekers

28 januari

Franca van Hommel

28 januari

Ira van de Loglou

29 januari

Henk Rosmalen

30 januari

Wies van de Meerendonk

31 januari

Amber van Aa
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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 19 januari (onder voorbehoud). 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 bewoners
De heer F. van der Doelen is komen wonen in app.
16-A van De Linde.
Mevr. J. van der Wijst is komen wonen in app. 16.
Mevr. M. van Alebeek-Gloudemans is komen
wonen in app. 40.
Mevr. M. van der Donk-Hubers is komen wonen in
app. 62.
Mevr. E. Remortel- van Venrooij is komen wonen
in app. 48.

Interne verhuizing
De heer T.G. van der Wijst is verhuisd van
app. 40 naar app. 16.
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Huismeester vertelt

Januari 2022
Allereerst namens Peter en mij allen een gezond,
gezellig en mooi 2022 gewenst. Een jaar dat weer
start met nieuwe kansen en uitdagingen. Het is
allemaal nog onduidelijk wat het gaat worden met
het Corona virus en wanneer alles weer naar het
nieuwe normaal gaat. Laten we samen er weer
het beste van maken binnen de mogelijkheden die
er wel zijn.

Warme douche

Deze maand is de warme douche voor de
Kerstversiergroep. Jemig wat hadden ze weer
uitgepakt en de Entree en Gasterij mooi versierd,
en niet te vergeten op elke gang ook nog een
kerstboom mooi verlicht. Elk jaar een uitdaging
om met iets nieuws te komen. Zoals sommigen al
meteen zagen dat er een verlichte kerstboom in
volle glorie op het dakterras stond, en niet aan de
vlaggemast waar hij in 2020 minder opviel. En wat
te denken van de kerstgroep in de Gasterij,
beschikbaar gesteld door een werkgroep van de
Middenstand Rosmalen. Als u deze Binding leest
zijn we al weer alles in dozen aan het doen want
na Driekoningen gaat alles weer de kast in tot na
Sinterklaas. Dank kerstversierders voor jullie
geweldig inzet en creactiviteit.

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. 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 maanden 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. Maar ondertussen zitten we niet stil
te wachten maar zijn er al enkele collega’s aan het
oefenen met het nieuwe systeem om zo de niet
goed lopende programering te ontdekken. Het ICT
bedrijf zal dit aanpassen zodat, als het allemaal
ingevoerd gaat worden, het voor ieder goed
geregeld is. Een heel mooi project waar ik zelf ook
onderdeel van mag zijn. Deze nieuwe manier van
werken zal het voor ieder gemakkelijker maken
omdat we op automatisering dan ook beter
kunnen samen werken en geen dubbel werk meer
hoeven te doen. MijnAnnenborch heet het nieuwe
systeem. Hopelijk zal de WIFI in het pand nu ook
snel vernieuwd worden, helaas het is nog steeds
wachten op de materialen.
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Brandmeldinstallatie keuring

INGEZONDEN WARME DOUCHE

In de eerste week van december is er door de
inspectie weer alles doorlopen. Natuurlijk zijn er
door nieuwe regelgeving wat punten om aan te
passen. Al met al wonen en werken we in een
veilig gebouw. We waren bij enkele
appartementen binnen om te testen en de
meterkasten waar ik vorige maand over schreef
waren bij de meesten keurig en veilig op orde.
Dank voor jullie medewerking.

Deze maand is de warme douche voor de
huismeester Antoon Maas.

Storingsoverleg met JOOST

Regelmatig is er een storingsoverleg met JOOST.
Woonstichting JOOST is eigenaar pand en
verantwoordelijk voor onderhoud en storingen.
Ook mankementen aan het pand is daar een
onderdeel in. Zo werd de afgelopen maanden ook
gesproken over de warmte en koude klachten van
het pand. Woonstichting JOOST is met Vaanster,
de energie-leverancier van het pand, aan het
inventariseren waar het goed gaat en waar er
actie genomen dient te worden.
Nu worden adhoc problemen opgelost waar bv de
ketel in het appartement storing geeft. Breman,
die het onderhoud doet in opdracht van Vaanster,
zit hier gelukkig goed bovenop en wil het graag
ook goed op orde hebben. Helaas hebben ze ook
te kampen met de leveringen van onderdelen en
zullen ze er alles aan doen om te trachten om hier
een kleine voorraad onderdelen te hebben liggen
zodat ze u nog sneller kunnen helpen.

Antoon geeft iedere maand een warme douche
aan andere, maar ik geef hem graag ook een
warme douche!
Bij de huismeester kan je terecht met een vraag
over je appartement en je wordt vriendelijk te
woord gestaan. Hij is eerlijk, vriendelijk en zeer
beleefd, een fijne vent! Toen ik in gebouw D
kwam wonen lag er ook een brief met 'Welkom'
op de aanrecht:
'Namens uw medebewoners van gebouw
D-Annenborch van harte welkom in uw nieuwe
woning' met de gegevens van de activiteiten waar
je o.a. aan deel kunt nemen. Waar vind je zo'n
warm onthaal!
Daarom bedankt huismeester Antoon, en mijn
medebewoner Ton Briaire.

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 duidelijk overzicht
te behouden.

Antoon Maas,
Huismeester
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RODENBORCH ZINGT OP ANNENBORCH
Klokslag 15.00 uur betraden op 15 december vier zangeressen: Jennifer – Bente – Isa en Annick met hun
muziekleraar/pianist René het restaurant van Zorgcentrum Annenborch: Gasterij de Hoef, waar bewoners
met familie en het personeel zaten te wachten.
Door de zangeressen werden mappen met kerstliederen uitgedeeld, zodat men mee konden zingen en
dat lukte bijzonder goed.
Zelfs was een van de aanwezige bewoonster zó enthousiast bij het nummer ‘Jingle Bel’, dat ze spontaan
een instrument met kleine klokjes in de hand nam en vrolijk mee deed, terwijl de overige aanwezigen
vrolijk meezongen tijdens deze gezellige middag.
Tekst en foto’s Ted van der Loo ----- zie ook www.ros-tvkrant.nl
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Extra Activiteiten

Wat is er te doen in januari?
Natuurlijk organiseren we in het nieuwe jaar ook
weer gezellige, creatieve en leuke activiteiten voor u!
De activiteiten gaan door onder voorbehoud van
coronamaatregelen.
Kwartiermakers Marina, Brigitte en Marsja

Maandag 10 (en 24) januari:
luisteren naar klassieke muziek

Houdt u van klassieke muziek en wilt u
daar graag iets meer van weten? Dan zult
u graag willen deelnemen.
Van 10.30 - 11.30 uur bent u van harte
welkom in de Ridderzaal.

Donderdag 13 januari: bingo

De dames van de bingo verzorgen weer
een leuke bingo die plaatsvindt om
14.30 uur in Gasterij De Hoef.
Deelname: activiteitenbon, bewoners
gratis.

Donderdag 27 januari: film

Welke film deze keer voor u wordt
gedraaid, dat is nog een verrassing. Maar
u bent om 14.30 uur van harte welkom in
het Gelag.
Deelname: activiteitenbon, bewoners
gratis.
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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. De bewoners konden 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 Rademakers (Annenborch) – Foto’s: Ted van der Loo
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SeniorWeb

Simkaart- en
toegangsbeveiliging van de
smartphone
Simkaartbeveiliging
Beveilig de simkaart van de iPhone of
Android-smartphone met een code. Zo kunnen
anderen bij verlies of diefstal minder makkelijk op
uw kosten bellen en internetten.
U hebt een simkaart van een provider nodig om
met een smartphone te kunnen bellen. Deze
simkaart is door de provider vaak beveiligd met
een code. Soms met de eenvoudige code '0000'.
Andere opgelegde codes zijn misschien lastig te
onthouden. Verzin daarom zelf een code. Hiermee
kunt u de simkaart ontgrendelen als de telefoon
uit is geweest of als u de simkaart in een andere
telefoon stopt. Anderen kunnen door deze
beveiliging niet zomaar uw simkaart gebruiken.
De simkaartbeveiliging is erg streng: voert u
driemaal een foutieve code in, dan blokkeert de
simkaart. De enige manier om te deblokkeren is
door het intoetsen van de zogeheten pukcode.
Dat is een ingewikkelde lange code die u van uw
provider hebt gekregen. U kunt deze via
klantenservice opvragen.

Natuurlijk raden we het aan de smartphone ook
op deze manier te beveiligen. U kunt het toestel
per slot van rekening kwijtraken, of het kan
gestolen worden. Telefoon uit geweest? Voer bij
de iPhone de code van de simbeveiliging in na de
code van de toegangsbeveiliging. Bij
Android-apparaten is dat precies andersom.
Vind u het lastig om zelf uw smartphone te
beveiligen, kom dan langs bij onze inloopmomenten op dinsdag- en vrijdagochtend:
Annenborch, de Hoef 100. In verband met de
coronasituatie vragen wij u wel tevoren te
informeren wat de mogelijkheden zijn om een
afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen met
Gerard Burggraaf 06-20372776. U weet dan zeker
dat er tijd voor u is.

Toegangsbeveiliging
Smartphones kennen ook een toegangsbeveiliging. Pas als u de beveiliging invoert, krijgt u
toegang tot het toestel. U kunt het toestel
beveiligen met een wachtwoord of pincode, maar
vaak ook met een vingerafdruk of
gezichtsherkenning.
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Tot slot: computervraagdagen
SeniorWeb organiseert van 17 tot 23 januari 2022
de Computervraagdagen en wij doen mee!
SeniorWeb Rosmalen heeft haar deuren geopend
in deze week!
Dinsdagochtend van 09.30u - 11.30u en
vrijdagochtend van 09.30u - 11.30u.

Voorts zullen we nog enkele aanvullende dagdelen
beschikbaar zijn om u te ontvangen en u te
informeren over onze activiteiten. Nadere
invulling van het programma ontvangt u via de
site (www.seniorwebrosmalen.nl) en onze
nieuwsbrief. Natuurlijk bepaalt de coronasituatie
uiteindelijk of e.e.a. doorgang kan vinden.
Wij wensen u een goed en gezond 2022 !
-----------------------------------------------------------------

Bedankje
Voor degene die ik het nog niet heb kunnen
vertellen, wil ik langs deze weg laten weten dat ik
per 1 januari bij Suntronic ben gaan werken, het
bedrijf van mijn man, in zonnepanelen. Hij heeft
het erg druk gekregen en samen gaan we het
bedrijf verder uitbreiden.
Alle bewoners en familie en al mijn collega’s wil ik
bedanken voor 10 leuke jaren bij Annenborch.
Met veel plezier heb ik met ‘mijn’ team het werk
bij de receptie gedaan en iedere maand De
Binding gemaakt. Bedankt voor de fijne reacties
die ik daar voor kreeg!
Het ga jullie goed en we komen elkaar vast nog
wel eens tegen.
Warme groetjes, Anne-Marie
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Kerstwensen

Van wie zijn toch die leuke kaartjes van
kinderen die u niet persoonlijk kent?
Ze zitten af en toe zomaar in uw brievenbus...
Of ze worden gebracht.
Bijgevoegd een foto van Britt, Noor en Isabel.
Zij zijn leerlingen van klas 1 Ha van het
Rodenborchcollege.

Een aantal kaarten werd direct aan bewoners in
de Gasterij overhandigd.

Zij hebben met de klas voor elke bewoner een
heel mooie kerstwens gemaakt.

De kinderen keken vanaf buiten toe hoe dat ging.

Superlief!

Wat een blije gezichten aan beide kanten van het
raam!
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VROEGE KERSTDISCO MET ‘THEO EN RINI’
Terwijl de Goede Sint nog maar net vertrokken was, werd bij Zorgcentrum Annenborch al weer alles in
gereedheid gebracht voor de maandelijkse “disco van Theo en Rini”, die op deze eerste dinsdag in
december mede werd opgezet en ook verzorgd door kerstman Adje,
die uiteraard al een beetje in kerstsfeer, namens Theo en Rini, rond ging met een schaal gesorteerde
kerstkoekjes.
Het spreekt voor zich dat de altijd aanwezige vaste fotograaf dit alles op de gevoelige plaat vast kwam
leggen voor ROS TV-Krant en het prachtige maandblad van Zorgcentrum Annenborch: De Binding.
Tekst en foto’s Ted van der Loo ----- zie ook www.ros-tvkrant.nl
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Ingezonden brief

Het oude jaar is weer voorbij en we staan weer
voor een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen?
Hopelijk iets beter dan het vorige. Geen nieuwe
sluitingen van winkels hopelijk. Die winkeliers
verdienen toch geen cent dan.
Maar ja, we zullen maar afwachten wat het gaat
worden. Hoop doet leven.
De kerstbingo was echt gezellig en leuke prijsjes.
De muziekbingo, daar hebben we van genoten.
Het koffieuurtje van Janneke wordt goed bezocht.
Alleen een vraag: wanneer gaan we eens een
rondleiding maken in Annenborch?
Leuk was het muziekgezelschap onder genot van
koffie met wat lekkers.
Ja lieve mensen, dit keer een kort woord. Een
hartelijk woord van dank aan de dames van de
zorg. Een ook de serveersters, die sjouwen wat
met die borden met lekker eten.
Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en
laten we hopen dat de komende tijd minder
zorgelijk wordt.
Hartelijke groeten,
Francine van Daal

Annenborch Binding - JANUARI

24

Bedankjes en
Nieuwjaarswens

Rechts een bedankje voor iedereen
in Annenboch van een dankbare gast!

Bedankt voor jullie bezoek!
Kerstvrouwen, hartelijk dank voor jullie vrolijke
bezoek vanmiddag.
Fijne feestdagen!
Groeten, Annie (app. 126) en Angelique

Nieuwjaarswens van de heer Wuisman:
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Nog een bedankje

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan…
Deze woorden klinken mij vanuit mijn jeugd
bekend in de oren.
Woensdag 10 november kwam ik rond 14.30 u op
Annenborch logeren en revalideren voor 6 weken
dit geregeld na mijn heup operatie. Voelde mij al
heel snel thuis vond het een warm gezellig
verzorgingshuis Vooral dat je als persoon
respectvol wordt behandeld.
Na mijn revalidatie ging ik mij ook tweemaal in de
week samen met een fysiotherapeut in het huis
bewegen. Daar maakte ik kennis met bewoners en
we hadden mooie, vrolijke en soms verdrietige
gesprekken als er een dierbare was heen gegaan.
In de ruim vijf en een halve week logeren bouw je
toch een band op.

Al met al heb ik een zestal weken op een mooie en
fijne manier het wel en wee in Annenborch mogen
meemaken. Ik zag en voelde dat alle
medewerkers, wat voor zorg ze ook uitvoeren, het
met liefde en vanuit hun hart doen. Ik wil iedereen
bedanken voor deze mooie en respectvolle manier
van werken.
Een liefdevolle groet,
Mevr. Vergeer
(logé van 10 november t/m 19 december 2021)

Drie jaar terug wandelde ik met de bewoners op
dinsdagmorgen. Nu ik Annenborch ga verlaten
kom ik zeker weer in het voorjaar terug om samen
mee te wandelen. Dan neem ik Betsie Kerste mee
op pad!! Ik heb alles positief ervaren hier maar
daar heb jezelf ook deel in. Het eten was smaakvol
en lekker, De koffie-uurtjes gezellig en
ontspannend, de creatieve activiteiten o.a.
kaarten maken en Bingo … ook heel gezellig!
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Bericht van Vaandel en
Dienstenteam

Het is alweer januari, het jaar 2021 is voorbij.
Een jaar dat wederom in het teken van Corona
heeft gestaan. Maar daarnaast waren er ook veel
mooie dingen. Zo hebben de mensen van het
Dienstenteam er veel fijne werkzaamheden bij
gekregen in huis. U bent ze vast wel eens tegen
gekomen. Zo helpen zij o.a. mee met het
rondbrengen van brood en soep, maken zij
appartementen mee schoon en brengen zij de
post rond.
Ook kunt u het Dienstenteam tijdens de lunch
tegenkomen in het restaurant waar zij sinds het
einde van het jaar lunchen. Vanuit Vaandel
hebben wij ook alweer met veel plezier bij een
aantal activiteiten aan kunnen sluiten. Op
woensdag bij het tekenen met Wim en op
maandag bij het schilderen bij Ad.
Onze wens voor dit nieuwe jaar is dat we elkaar
weer vaker zien en veel mooie ontmoetingen
hebben.
Onze wens voor u is dat u veel mooie & gelukkige
momenten mag beleven in een goede
gezondheid!
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Rosmalen verandert

In de Dorpsstraat is het appartementencomplex,
naast de sportzaak gelegen, op hoogte. De pannen
liggen er al op en de afwerking aan de buitenkant
en vervolgens binnen kan beginnen. Aan de
linkerzijde van de foto ziet u ook de
kerstverlichting al branden.

Tegenover de lingeriewinkel Van der Burgh, op de
plaats waar eerder een speelgoedzaak gevestigd
was, is onlangs een financieel centrum geopend.
Recentelijk werd ook bekend dat de vestiging van
de Rabobank aan de Raadhuisstraat in Rosmalen
gaat verdwijnen. Voor de ouderen onder ons
wordt het er niet gemakkelijker op.
Door: Toon Smetsers
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Namens de leden van de
Cliëntenraad

Beste bewoners van Annenborch en overige lezers
van de Binding,

Feestdagen

Het boek waaraan ik deze dagen moest denken
was het boek van Herman Finkers:
“Cursus omgaan met teleurstellingen, gaat
wederom niet door”.
Velen van ons zullen zich, net als ik, opnieuw
teleurgesteld gevoeld hebben door de nieuwe
lockdown, maar bedenk dat we nog heel veel wel
mogen en kunnen. Het is de kunst om de
lichtpuntjes te blijven zien en van de mooie
momenten te blijven genieten. Hopelijk heeft u
dan ook hele gezellige feestdagen gehad, ondanks
die lockdown. En heeft u zich nu extra mooi
aangekleed en samen met de bewoners in
Annenborch genoten van het feestelijke en
lekkere kerstmaal.
En wel of geen lockdown, wel of geen
teleurstelling, ook het nieuwe jaar is alweer
ingeluid als u dit leest. De tijd schrijdt ondertussen
gewoon voort alsof er niets aan de hand is. De
natuur laat zich door geen enkele lockdown
tegenhouden en dat is maar goed ook. Een nieuw
jaar met mooie en goede voornemens, maar ook
een (bijna) nieuwe regering, staan alweer voor de
deur.

Regeerakkoord

Negen maanden na de verkiezingen werd er
eindelijk een akkoord gepresenteerd. Negen
maanden, die nodig waren om het weer met
elkaar eens te worden, om weer vertrouwen in
elkaar te krijgen, we gaan immers door met
dezelfde 4 partijen, die vorig jaar moesten
opstappen.
Het einde van de negen maanden voelde als een
tangverlossing, zoals Jobke Hoekstra het beeldend
verwoordde. Laten we hopen en erop vertrouwen
dat de gepresenteerde plannen verder gaan dan
de belofte van het uitgeven van vele miljarden.
Dat de beloofde nieuwe bestuurscultuur met
nieuw elan vooral zal zorgen voor hersteld
vertrouwen, voor meer daadkracht, voor actie en
oplossingen voor de vele problemen die er liggen.
Want we kopen niets voor alleen maar mooie
beloftes en woorden, als de gestelde doelen
achterblijven of zelfs in het geheel niet worden
uitgevoerd.

Akties 2022 Cliëntenraad
Ontruimingsoefening
De Cliëntenraad zal naar aanleiding van de
onlangs gehouden veiligheidsmiddag aandringen
op een ontruimingsoefening tijdens een diner,
opdat de bewoners en het personeel kunnen
ervaren hoe zoiets in de praktijk gaat. Hoeveel tijd
kost het ontruimen, wat gaat er goed, wat gaat er
fout, en wat kunnen we ervan leren, mocht er zich
ooit een echte calamiteit voordoen?
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Afschaffen contant geld
Tijdens het koffieuurtje heeft u al gehoord over
het plan om het betalen met contant geld in het
restaurant af te schaffen. Er zal een overgangsperiode van 100 dagen komen, waarin u, mocht u
nog contant betalen, rustig kunt wennen aan het
idee uw pinpas of bewonerspas te gaan gebruiken
als betaalmogelijkheid. Ook zal de receptie niet
langer als bank fungeren voor het pinnen van cash
geld. De Cliëntenraad heeft met het plan
ingestemd.
Opfleuren gangen
De wens en het idee om de gangen gezelliger te
maken, maar vooral ook beter herkenbaar door
kleur of door sprekende en gezellige aankleding
van de wanden, speel al veel langer. De
Cliëntenraad zal dit onderwerp weer oppakken en
ideeën daarover meenemen naar het
Gebruikersoverleg.

Ontsluitingsweg
De Cliëntenraad maakt zich ernstig zorgen over
het vele verkeer dat gebruik maakt van de weg die
voor langs Annenborch loopt. Deze weg is nu al de
ontsluitingsweg voor de appartementen en
parkeerplaatsen achter Annenborch. Medio 2022
worden er opnieuw woningen en appartementen
opgeleverd, waardoor het verkeer nog intensiever
zal worden. De Cliëntenraad vindt dat
onacceptabel voor de bewoners van Annenborch,
aangezien hun veiligheid hiermee ernstig in gevaar
komt. De Cliëntenraad gaat Janneke vragen om
daarover met de Gemeente in gesprek te gaan
met als doel een veilige oplossing te creëren.

Oproep nieuw lid Cliëntenraad
Annenborch is een moderne en eigentijdse
zorgorganisatie voor ouderenzorg in Rosmalen. Zij
richt zich op senioren die nu én in de toekomst
een beroep doen op zorg- en dienstverlening. De
relatie tussen mensen, het streven naar plezier in
een onderling goede samenwerking staat bij
Annenborch voorop. Zo wordt het lokale en
sociale belang zichtbaar gediend, is er sprake van
‘un goeien aard’. Bij Annenborch werken we
zorgzaam, enthousiast, oprecht en gastvrij.
Annenborch heeft een actieve en
vooruitstrevende Cliëntenraad die zich optimaal
inzet om die ‘un goeien aard’ nog beter vorm te
geven. Zaken als voeding, beweging en zin in de
dag, krijgen dan ook volop de aandacht. De
inbreng van de Cliëntenraad is de inbreng van de
bewoners en omwonenden van Annenborch. De
Cliëntenraad draagt er zorg voor dat de inbreng
van de cliënten onder de aandacht wordt gebracht
en wensen zo mogelijk worden ingewilligd. Om de
belangenbehartiging van onze cliënten optimaal te
houden, zijn wij op zoek naar een lid ter
uitbreiding van de Cliëntenraad (zie volgende
pagina).
Namens de Cliëntenraad wens ik u allen een heel
Gezond en Gelukkig 2022!
José van de Ven
namens de Cliëntenraad
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Oproep nieuw lid

Wij zijn op zoek naar iemand die midden in de
Rosmalense samenleving staat en betrokken is bij
het welzijn van ouderen. Wij zijn nu specifiek op
zoek naar een bewoner van De Hoef die thuiszorg
ontvangt van Annenborch of iemand wiens
ouder(s), familielid of partner in De Hoef woont en
daar thuiszorg ontvangt van Annenborch. Wij
zoeken bij voorkeur iemand die:
Ervaring heeft met en betrokken is bij zorg en
dienstverlening;
Het cliëntbelang voorop stelt;
Een constructieve instelling/houding heeft;
Kan samenwerken/verbinden;
Voldoende tijd en inzet kan vrijmaken (zeker 2 uur
in de week);
Kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

Hebben we uw interesse gewekt?
Laat ons dan weten waarom en solliciteer vóór 1
februari 2022, t.a.v. Hanneke Welten, voorzitter
van de Cliëntenraad, hanneke.welten@home.nl
of t.a.v. José van de Ven, lid Cliëntenraad,
josevandeven@gmail.com
De Hoef 100, 5242 CN Rosmalen,
of stuur een mail naar
secretariaat@annenborch.nl.
Ook voor vragen over de vacature kunt u bij ons
terecht.

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
december is: Begiftigde
De winnaar is: Fam. Aarts app. 204
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:
zie standaard bij de receptie of Gasterij De Hoef

Graag tot de volgende
Binding!
Kopij vóór de 23ste van de maand aanleveren aan:
redactie@annenborch.nl.
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