
De Binding

Nummer 6 - JUNI 2022

In deze Binding:

•  Afscheid huismeester

•  Familie doe-dag De Linde

•  Bezoek Sint-Jan

•  Nog veel meer

 

1 Annenborch Binding - JUNI



2Annenborch Binding - JUNI



Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Vooruit de zomer in bij Annenborch 

 

Na twee jaar ingetogen zijn, beperkende en

beschermende maatregelen in acht te hebben

genomen, zijn we los. Annenborch durft koning

corona achter zich te laten. We vieren de vrolijke

evenementen weer met elkaar en nodigen, zoals

het bij ons past, volop gasten uit. Stralende

gezichten zijn ons deel.

 

Graag geziene gasten 

Het is pas een maand geleden dat het muzikaal

optreden van vrouwenensemble Innervoice onder

leiding van Ien Bouwmans, veel belangstelling trok

en zeer werd gewaardeerd. Meer dan 150

genodigden genoten van de luxe en inspirerende

afscheidsreceptie van Loes van de Nobelen van

Annenborch (en andersom). Het was onze eerst

georganiseerde werkconferentie en het liep als

een tierelier. Tijd om stil te staan nemen we

nauwelijks want de lintjesregen op maandag 25

april zorgde voor menig lach en tranen van

ontroering. De dankbaarheid is groot, wat heerlijk

weer zo van elkaar te genieten!

 

 

 

En dóór 

Waar blijft de tijd? Meimaand, mooimaand,

Mariamaand, filmmaand, zo lacht die ons toe en

zo is die alweer voorbij…. We kijken om en

moeten bijna de agenda erbij pakken om ons te

beseffen welke recente geschiedenis we samen

hebben meegemaakt.

In Friesland zeggen we: “de tiid hâldt gjin skoft” en

dat is ook zo. Toch komt de gretigheid om van

alles met elkaar te ondernemen, naar mijn idee

voort uit de periode dat we uitje OJC, tocht naar

broederschap Onze Lieve Vrouw en aansluitend

naar de Mariakapel in de Sint Jan, vrolijk

meezingen met koor Da Capo, met nieuw elan

bridgen en rikken en alles wat we nog meer

gemist hebben. Dit laat onverlet de zorgen over

de mensen die we bij naam kennen en die nog

steeds kampen met beperkingen door het virus.

Ze voelen zich vooral moe, missen energie. Ze

herkennen zichzelf niet in dagelijks plezier en het

ontbreekt hen aan ordinaire zaken als geur, smaak

en goed geheugen. We proberen en hopen met

elkaar, dat het allengs beter wordt.

 

Plezier 

Ik wens u veel plezier bij het nalezen en

terugkijken in deze Binding van de mooie

momenten die er waren. Ik hoop dat u zich kan

verheugen op de momenten en activiteiten die in

het verschiet liggen.
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Info

Administratie

 

 

 

Kapsalon

 

 

 

Winkel

 

WMO

 

 

Livit

 

 

Expositie

 

 

Koffie-uurtje

Cliëntenraad

Maandag en dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Donderdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Woensdag en vrijdag gesloten.

 

Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Maandag gesloten.

 

Dagelijks geopend vanaf 08.00 tot 20.15 uur.

 

U kunt telefonisch een afspraak maken via

telefoonnummer 073-6159333.

 

Voor het aanmeten van therapeutische kousen kunt u

bellen met Livit, telefoon 088-2452372.

 

In juni exposeren Corina en Marc Hogers hun

schilderijen op de 1e etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 16 juni 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

Datum: 19 mei 2022

In de maand mei leggen alle vogeltjes een

ei… Alles groeit en bloeit en in de ochtend

heel vroeg, hoor je een concert van alle

vogeltjes. Houdt u ook zo van muziek?  

 

Janneke heet iedereen van harte welkom op
het koffie-uurtje. Zij vraagt de aanwezigen wie
er een instrument bespeelt of heeft bespeeld.
Twee dames vertellen dat zij vroeger de banjo
hebben gespeeld. Wat bijzonder, in Rósmalen.
Zo stappen we over van de muziek naar het
leggen van de klemtoon.  
 

Annenborchboom 
De heer Wuisman wijst naar de muur achter
de piano. Op deze muur stond voorheen een
prachtige boom met gekleurde blaadjes, de
Annenborchboom, een symbool van
Annenborch. Deze boom zien we overal in
terug, op het briefpapier, op de menukaarten
op de naambadges, maar nu is deze boom
opeens heel plots en zonder reden of
vermelding verdwenen van de muur in de
Gasterij. Hij vindt dit echt jammer. Het is met
de stille trom gebeurd en daar heeft hij last
van. 
Anneke merkt op dat zij hechten aan de
Annenborchboom, de oudste boom
in de wijde omgeving. 

De Heemkundekring schrijft daar ook

over. Ooit heeft de schrijver Martin Bril hier

mooi proza over geschreven. De tekst hiervan

vindt u terug hier in de Binding (ook op onze

website te lezen: https://www.annenborch.nl

/wie-zijn-wij-rosmalen-door-de-ogen-van-mart

in-bril/) 

 

Het is ook schitterend in de symboliek. Meer dan

700 jaar oud heeft deze op een plek gestaan waar

de burcht was. De plek heeft diverse functies

gehad, een hoeve, een uitspanning oftewel kroeg

en een klooster en nu zijn wij ouderenzorg. Het is

een mooie serie in zijn betekenis en daar staat die

boom symbool voor. Maar nu is de boom weg van

de muur. Hij hoort hier thuis vinden de

aanwezigen. Janneke bedankt hen voor de

oproep, de terechte wens om invloed op de

omgeving uit te oefenen en merkt op dat zij in

samenwerking met de Kwartiermakers zal kijken

hoe en in welke vorm we de boom weer die

prominente plek kunnen geven.
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Zelf weet ze van nog een andere wens die al

langer bestaat, om eens met heel Annenborch in

stoet naar die boom te gaan en dan daar een

fotoserie te maken, zodat we onszelf aan die

boom verbinden.   

 

Gangen 

Een van de bewoners merkt op dat er nog steeds

gekeken zou worden voor de gangen om deze op

te vrolijken met plaatjes en schilderijen. De

gangen zijn nog steeds erg saai. De vorige keer is

afgesproken dat Brigitte van de Kwartiermakers

dit zou oppakken, samen met de gebruikersgroep.

Mevrouw Pennings sluit zich hierbij aan. Zij had

laatst begrepen dat de kelder vol staat met

schilderijen. Janneke stelt voor om eens op een

zondagmiddag bewoners te laten kiezen uit de

schilderijen, wat men mooi vindt. De gangen zijn

inderdaad wisselend van aankleding, stijl en het

geheel is saai. Het is nog een ratjetoe. Iemand

merkt op dat het beter is dan niets, zoals nu.  

Janneke merkt op dat we zo een aantal
onderwerpen de revue passeren, de boom, de
gangen en inspraak. Het gaat om het mooier
maken van uw omgeving. Zij stelt voor om de
Kwartiermakers samen met de
gebruikersgroep met een idee te laten komen,
dat men verder uitwerkt voor de gangen en de
met betrekking tot de boom, zodat men dit
weer hier aan dit gremium, de groep van
belangstellende bewoners, kan voorleggen. U
krijgt dan een ontwerp voorgeschoteld en een
plan van aanpak. De vraag aan u is dan of u
met het plan en ontwerp kan
instemmen. Mevrouw Pennings zegt dat het
niet vrijblijvend is, maar dat zij wil horen
wanneer men begint met het restaurant en
gangen en wanneer het klaar kan zijn. 

De lintjesregen

Mevrouw Verhallen wil graag de complimenten

geven aan degenen die het Annenborch-lintje

hebben georganiseerd. Het was mooi, keurig en

echt wel top. Janneke vindt het een terecht

compliment waard en wil daarvoor de

Kwartiermakers hartelijk danken. Dit was echt

samen zijn in wat we bedoelen. Er was geen

pikorde, geen tumult, alleen maar dierbare

uitwisseling van complimenten onderling, het ging

dus over liefde en het was echt fantastisch.  

 

Een 'complex' complex 

Dit gebouw, zoals het er staat, heeft heel veel

mankementen, het is om treurig van te worden.

De hitte is niet weg te ventileren. Het gebouw zet

zich en kent lekkages. Deuren klemmen (opnieuw)

en ramen kunnen niet dicht of niet open. Het is al

jaren onderwerp van de agenda met de

cliëntenraad; wat moet je eraan doen, als het

gebouw met de installaties zoals het er nu is, niet

voldoet.

Onder leiding van woonstichting JOOST zijn er al

veel reparaties en verbeteringen gedaan. Zeker

wat betreft het koelen in de zomer. Inmiddels zijn

alle lampen vervangen door LED lampen en gaan

ze om en om aan. 
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Vóór Corona is er nog een persoonlijk onderhoud

geweest bij alle bewoners en zijn alle kleppen

gecontroleerd en heeft u voorlichting gekregen

over de werking van de zonwering en

thermostaat. Het systeem van de zonwering is al

drie keer aangepakt. De kantelramen zijn eigenlijk

te smal waardoor ze op een gegeven moment niet

meer passen en gaan klemmen. Ook de grijze verf

op de ramen zet uit in de zon. Zo zijn er wel veel

verklaringen overal voor, maar is er, ondanks alle

inspanning, nog geen houdbare oplossing. Het is

een 'complex' complex met diverse soorten

huurders.

Mevrouw Maas heeft allerlei problemen in haar

appartement, stank, warme lucht, lekkages,

scheuren over de muur. Het is echt bar en boos en

al langere tijd. Wat is hier een oplossing? Een

voorstel voor haar is om binnen Annenborch te

verhuizen. Want haar woningprobleem lijkt wel

het grootst van allemaal en duurt ook al heel lang.

Voor het beste antwoord zitten we hier niet in het

juiste publiek, maar van achter de schermen

wordt er van alles gedaan. Voelt u zich serieus

genomen daarin? Want met name de afgelopen

week is er hard gewerkt door de verhuurder,

huismeester en constructeur, maar of het voor u

afdoende oplossing is dat is de vraag die u

uiteindelijk zelf moet beantwoorden. Het pand

vertoont gebreken en het helpt als we daar in

eendracht en met de cliëntenraad naar kijken en

in optrekken. Afgelopen dinsdagmiddag heeft

Janneke een terugkoppeling gehad met de

gebouweigenaar over welke pojectmatige plannen

zij hebben voor verbetering van de constructie,

omdat het water niet goed wegloopt, en er

lekkages zijn.

 

Ook de binnentemperatuur is te extreem. De

antwoorden die zij heeft gehad naar aanleiding

van uw ervaren klachten wil zij in eerste instantie

delen met de Cliëntenraad.

Met de cliëntenraad zal volgende week verder

gepraat worden hierover. 

 

Hanneke heeft een aantal jaren geleden ook

klachten van bewoners verzameld en is

woonstichting JOOST bereid geweest hier naar toe

te komen, u aan te horen en heeft een aantal

verbeteringen aangebracht en uitgelegd dat het

hele systeem een lastig systeem is. Mocht er

behoefte aan zijn zal zij woonstichting JOOST

vragen u hun voorstel en aanpak uit te leggen. Er

zijn over het gebouw zoveel klachten, dat wij ons

best er weer voor doen om woonstichting JOOST

toch zover te krijgen, dat er meer gebeurt dan nu.

Wordt vervolgd, we houden u op de hoogte van

de vorderingen.

 

 

Nieuws van de Kwartiermakers 

Janneke geeft het woord aan Carine voor een

vrolijke noot. De kwartiermakers hebben

ontzettend veel positieve reacties gehad over het

uitstapje naar de Sint Jan, dat het heel  fijn, leuk

en gezellig is geweest. Volgend jaar

weer.  Mevrouw de Jager had een oproep

gedaan om mensen te vragen om mee te gaan

rikken en bridgen en ondertussen zijn we gestart

op de dinsdagavond met een bridgetafel van 4

personen en 2 riktafels. Mensen die interesse

hebben, zijn altijd welkom en u kunt dat aan

Carine of Marina laten weten. 

Zo zijn zij ook weer naar OJC geweest. Van OJC

hebben we een leuke uitnodiging gekregen. Op

zondag 19 juni vieren zij hun 75 jaar jubileum en

alle oudleden van OJC zijn uitgenodigd om dat te

komen vieren. Een aantal mensen heeft zich al

aangemeld. Bent u bekend met OJC en vindt u het

fijn om het jubileum mee te vieren dan kunt u zich

bij de receptie of Carine aanmelden. Het vertrek is

om 9.30 uur.  
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Volgende week woensdagochtend komt het koor

Boman hier zingen en repeteren. Alle mensen die

van zingen houden, zijn van harte welkom hierbij

aan te sluiten. Carine heeft met vrijwilliger Ad

contact gehad over het schilderen en hij wil graag

weer gaan beginnen. Er is nog geen concrete

datum afgestemd, maar zij hoopt in juni te kunnen

gaan starten met de schildersclub in het

Atelier. Op veler verzoek zullen Carine en Marina

starten met een rondtocht door Annenborch in

kleine groepen op 9 en 23 juni. Aanmelden

hiervoor kan ook weer bij receptie, Carine of

Marina. Als de interesse groot is, gaan zij hier in

juli mee verder. Gisteren hebben alle

Kwartiermakers overleg gehad over een

programma voor de zomer, dat voor de deur

staat. Dit houden we nog als verrassing, maar in

de maanden juli en augustus zullen er zeer

regelmatig leuke en gezellige activiteiten gaan

plaatsvinden en dat zal ook in de Binding komen

te staan.  

 

Nóg meer activiteiten nieuwtjes 

Aangezien Brigitte op stage is vandaag, zal Carina

nog wat mededelingen vanuit De Linde doen. 

 

Op 27 juni zal er voor alle bewoners van

Annenborch en op 30 juni voor alle mensen van

De Linde een huifkartocht worden georganisered.

Elke deelnemer mag een familielid meenemen en

het is tegen betaling. Verdere informatie komt in

de Binding te staan. De huifkar is

rolstoeltoegankelijk. Mevrouw De Jager merkt op

dat de huifkar uit veiligheid niet over het spoor

kan, omdat ze door een paard getrokken worden.

De route zal daarom wellicht naar het

buitengebied zijn van Rosmalen.  

 

Op 23 juni is er een Silverralley. Dat is een autorit

verzorgd door Do Social met diverse verrassingen

onderweg. Do Social is een netwerk van mensen

en bedrijven, die zich inzetten voor ouderen in

Nederland. Die autorally gaat in en rondom Den

Bosch. 

Er is een beperkt aantal plekken en wanneer de

animo groot is, gaat er geloot worden. De

aanmelding zal verlopen via de receptie. Janneke

vult aan dat Do Social 2 jaar geleden in Coronatijd

een film in het Gelag heeft vertoond met Bossche

bollen. De aanjager van deze autotocht, Marc

Duijzer is van de club van Emmy, Care Culinair. Het

is een autorit door Den Bosch langs ondernemers

waar u erop mag rekenen dat er ook aan lekker

eten en drinken is gedacht. Het is echt op en top

verzorgd. 

 

Op maandag, Tweede Pinksterdag komt: De

Notoire Fanfare! Het is geen normale fanfare, zij

komen op ludieke manier binnen en er zijn allerlei

verrassingsmomenten. Kom vooral Tweede

Pinksterdag naar de Gasterij.   

 

Op 7 juli komen vier miMakkers naar De Linde
die een mooi zomerspektakel verzorgen,
gericht op ‘zin in de dag’. Dit is een project in
samenwerking met de miMakker van de
Nieuwe Hoeven. 
 

Op 30 april j.l. is er een familie-doe-dag in De
Linde geweest en men heeft dit als erg gezellig
ervaren om samen met famlieleden klusjes te
doen, de tuin mooi te maken. Er zijn plantjes
in de bakken gedaan. Er is grote schoonmaak
gehouden, de kasten zijn opgeruimd en nieuw
ingeruimd. Kortom, De Linde heeft weer
mooie, schone, frisse ruimtes en een
bloeiende tuin waar men van kan genieten.  
 

Een bewoner vraag of het mogelijk is dat Cas
voor het koken nog een een keer
terugkomt. Carine vertelt dat zij met
kookworkshop voorbereidingen bezig zijn. Zij
hoopt volgende week meer informatie te
hebben zodat zij in juni weer in
groepjes kunnen koken. Hiervoor hebben zij
twee nieuwe fantastische mensen, Henk en
Jarka, die gaan starten met veel plezier
om lekker met u te koken.   
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Janneke vertelt dat zij bij haar vorige werk als

ouderenzorginstelling een pupillen elftal

sponsoorden. Voor Annenborch een leuk idee als

een heel jong elftal met een shirt van Annenborch

loopt tijdens de wedstrijden? Dat elftal heeft dan

u als vaste supporters, maar wel met als

tegenprestatie dat zij 2 x per jaar bij Annenborch

komen vertellen over sportprestaties. Carine

dankt Janneke voor het idee en zal het meenemen

en bespreken met OJC.  

 

Zijn er nog vragen of opmerkingen? 

De heer van der Wijst merkt op dat hij graag voor

het raam zit en er plezier aan beleeft dat hij de

vijver ziet en naar de eendjes kan kijken. Soms

zitten daar ook mensen te vissen en komt er eens

een reiger langs. Dat is zo’n mooi gezicht. Echter,

nu groeit het gras daar zo hoog op en is er niets

meer te zien. Janneke merkt op dat de

groenvoorziening rondom het gebouw een

verantwoordelijkheid van de gemeente is. De

groenaanleg is bedacht door een planoloog en een

stedenbouwkundige, die het fantastisch vinden

dat in dit gebied in Rosmalen het groen tegen de

gevels klotst. Alleen bedachten zij zich misschien

niet dat het onhandig is als men in een rolstoel zit

of afhankelijk is van een rollator en men er alleen

maar op kan kijken, maar niet doorheen kan gaan.

Annenborch heeft al meerdere malen bij de

gemeente hierover aangeklopt, maar het mag nog

niet baten. Hanneke Welten merkt op dat de

gemeente sober wil maaien en dit zo is besloten in

verband met de insecten en de bio-diversiteit, dat

is de reden eronder. Mensen zoals u hier moeten

het van het uitzicht vanuit het gebouw hebben en

het is jammer dat het gras dan zo hoog staat dat u

niet meer ver weg kan kijken. Het is het bezit van

de ontwerper en men kan niet zomaar zeggen: we

graven die bult af. De cliëntenraad is ermee

bezig.  

 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. Janneke

dankt iedereen voor de aandacht en inbreng en

ziet u graag weer bij het volgende

koffieuurtje.   

 

Iedereen is volgende maand weer van

harte welkom! Het koffie-uurtje is dan op

16 juni 2022, om 10.15 uur.  
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Jarige bewoners, proficiat

Bewoners die jarig zijn in juni

 

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 02 juni  Mw. J. van der Donck-Brouwer  Thuiszorg

 04 juni  Mw. A.C. Groenendaal-Raaijmakers  150

 15 juni  Mw. A.M.C. van Woensel  Thuiszorg

 16 juni  Mw. A. Kerkhof-Gloudemans  152

 18 juni  Dhr. A.C. Kerkhof  de Linde 22

 21 juni  Mw. E van Remortel-van Venrooij  48

 26 juni  Mw. J.M. Asriaanse-Blummel  118

 26 juni  Mw. M.A.C. van Alebeek-Gloudemans  40

 26 juni  Mw. G.G. van der Leest-van den Akker  60

 27 juni  Mw. F.A.M. van Dielissen-van Hinthum  de Linde 168

 28 juni  Mw. M.C.H. Thijssen-Janssen  de Linde 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen

 

Mw. E. van Remortel-van Venrooij wordt op 21 juni 80 jaar!

 

Mw. M.C.H. Thijssen-Janssen wordt op 28 juni 90 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 juni

 

 

 
 01 juni  Martien van Gerwen

 01 juni  Marieke Rombout-Haring

 08 juni  Rianne van Rossen

 08 juni  Janneke Theunissen-Damen

 08 juni  Anita Timmers-de Veer

 10 juni  Marieka Kitslaar-Spierings

 10 juni  Wim Heinen

 13 juni  Wim Jansen

 16 juni  Truus van Druenen-van de Akker

 19 juni  Hans van der Bruggen

 20 juni  Wim Huijbregts

 21 juni  Anita van Rosmalen-van Dijk

 22 juni  Marion van Deursen-Verharen

 22 juni  Lisanne Fraser

 22 juni  Savannah Humblé

 23 juni  Hilly van Gameren-Steenbakkers

 24 juni  Tiny Luyckx-van Maaren

 26 juni  Will Suys

 27 juni  Marietje van de Broek-van Rossum
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Jubilaris

 

 

 

 

 

 

 

Op 9 juni is Gerry van de Ven, werkzaam in de

nachtdienst, 25 jaar in dienst bij Annenborch.

 

Van harte gefeliciteerd!
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Antoon Maas met

pensioen

 

Beste allemaal, 

Na ruim 31 jaar te mogen werken binnen

Annenborch, was daar de tijd van gaan i.v.m. mijn

pensioen. In januari 1991 begon ik met bubbels

tijdens de nieuwjaarsreceptie en in mei 2022

eindigde ik met bubbels tijdens een informeel

samenzijn met enkele dierbare collega’s. Deze

stonden samen symbool voor de samenwerking

met alle collega’s. Maar de dag begon heel anders

namelijk met even een kopje koffie met Frans,

Huismeester de Hoef, om 7 uur in de ochtend in

een met slingers versierd kantoor. Even samen de

weken doornemend, die we met elkaar werkend

mochten doorbrengen. Frans, het was top om jou

te mogen inwerken in deze afgelopen periode, en

je aarde gelijk binnen Annenborch. Via deze weg

wens ik je net zoveel werkplezier als dat ik heb

mogen ervaren. 

In de tussentijd werd ik verrast door collega’s die

ik tegenkwam in de gangen en aan de koffie. 

 

Daarna werd ik om 10 uur in de Gasterij verwacht

wat een wens van mij was om van de belangrijkste

personen van Annenborch afscheid te mogen

nemen, Ja, u als bewoner en ook de cliënten van

Vaandel en medehuurders van pand de Hoef 100.

Wat werd ik verwend door u allen, en niet te

vergeten de kaarten met lieve, mooie woorden.

Wat een top idee van Frans, die dit achter mijn rug

om geregeld had, geweldig mooi, vol emotie heb

ik die de volgende dag allemaal gelezen en later in

de week nog een keer. 

 

 

 

 

 

Daarna volgde een lekkere lunch met mijn direct

leidinggevende en Frans maar die was direct weer

weg i.v.m. werkzaamheden die op hem wachtten.

Tijdens de lunch kwamen we op herinneringen en

de mooie tijd die ik had met u allen. Die middag

heb ik nog enkele van u kunnen spreken in de

Gasterij voordat ik aan de afsluiting met bubbels

begon, waar Janneke, Hilde en Harm prachtig de

tijd verwoorden die ik met hen heb mogen

meelopen in de gangen van Annenborch. 

 

Zoals gebruikelijk is, word je als nieuw

gepensioneerde uitgezwaaid met de rood/wit

geblokte handdoeken die weer verwijzen naar het

goede Brabantse leven. Nu ben ik nog steeds aan

het nagenieten van deze mooie momenten en het

goede van het leven.

 

Beste allemaal, dank jullie wel voor de mooie

tijden die we samen hadden, elk op een andere

eigen wijze. Een tijd waar we goed geaard zijn en

er volop gezaaid en geoogst is  van alle goede

werk dat we samen doen of deden. Zonder u als

bewoner zou dit nooit mogelijk zijn geweest, ieder

heeft zijn eigen kracht en voeding om samen een

goede bodem te leggen om te oogsten. De

collega’s die dit oppikken en verder planten tot

een Annenborch die goed geworteld is. En dit

blijkt wel weer want het zal in mei 2023 al 50 jaar

geleden zijn dat de eerste bewoners er zijn komen

wonen, dus Annenborch is echt goed geworteld in

Rosmalen. Dank je dat ik daar ook deel van mocht

uitmaken.

 

Ik wens jullie allen een goede gezondheid toe en

tot snel een keer, want ik kom zeker een kopje

koffie drinken in de Gasterij.  

 

Antoon Maas.
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AFSCHEID ANTOON MAAS - WOENSDAG 4 MEI 2022

Hierbij een kleine impressie van het afscheid van onze huismeester Antoon Maas.
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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.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16Annenborch Binding - JUNI



 

ZATERDAG 30 APRIL – FAMILIE DOE-DAG DE LINDE   

Op zaterdag 30 april hebben we samen met een groot aantal familieleden en het team van De Linde een

familie doe-dag georganiseerd. De dag is georganiseerd om samen bezig te zijn en elkaar eens anders te

leren kennen. Er is die dag erg hard gewerkt; buiten in de tuin is alles mooi gemaakt met zomergoed.

Binnen zijn bij verschillende bewoners de kasten opgeruimd en in de huiskamer is ook een aantal dingen

goed onderhanden genomen. De ramen zijn gezeemd, de keukenkastjes gesopt en het kleed in de

huiskamer is grondig schoongemaakt. Tussen de middag heeft een aantal familieleden kroketten en

hamburgers gebakken en heerlijke broodjes gemaakt. Bewoners hebben geholpen met zilver poetsen en

anderen hebben weer goed gekeken hoe hard iedereen werkte. Het hele huis rook heerlijk naar groene

zeep; als je daar geen goeie aard van krijgt? Al met al een geslaagde familiedag. Want zeg nou zelf ….

samen doen is leuker! 

 

Team De Linde 
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Huismeester vertelt

 

Mei 2022

Na april doet wat hij wil zitten we nu al weer in

een prachtige maand: mei. Een prachtige maand

waarin buiten weer alles in bloei komt en u weer

kan genieten van het prachtige weer en fluitende

vogels. Ook is deze maand een fijne maand voor

alle medewerkers van Annenborch om eens lekker

vrij te nemen of op vakantie te gaan door alle vrije

dagen die in deze maand zitten. Dat hebben ze

verdiend na al dat harde werken om alle

bewoners het naar de zin te maken, te verzorgen

en alles er piekfijn uit te laten zien.

 

Onderhoud

Ook wordt er achter de schermen en op de

werkvloer weer hard gewerkt om al het onder-

houd, dat nodig is aan en in het pand, uit te laten

voeren.Ook alle klachten proberen we goed op te

lossen.

 

Huismeestermap

Geef storingen of klussen altijd door aan de

receptie, zij vermelden het in de huismeestermap.

Zo kunnen we controleren of er een externe partij

moet komen of de huismeester dit zelf kan doen.

Ook tijdens mijn vakantie gaat dit gewoon door en

Peter is hier ook regelmatig aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijke mededeling

Ook is deze maand weer de koeling aangezet

zodat het lekker koel en aangenaam wordt in uw

appartement. Zorgt u er wel voor dat u de

voordeur van uw appartement dichthoudt zodat

de warmte van de gangen niet uw woning in komt.

Ook is dit een maand waarin het ongededierte

weer tot leven komt en voor overlast kan zorgen.

U moet daarom geen etensresten naar buiten

gooien of op uw balkon laten staan.    

 

Frans van Fessem

Huismeester 
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SYMBOLISCHE OVERDRACHT SLEUTEL 

AAN HUISMEESTER 

Woensdag 4 mei ging Antoon Maas (huismeester Annenborch) met vervroegd pensioen. Dinsdag had ik

het laatste Hoef-overleg Annenborch gehad met Antoon. In het overleg hebben Antoon en ik elkaar

bedankt voor de fijne en goede samenwerking de afgelopen 5 jaar. Ik heb Antoon verrast met een fles

bubbels voor onze bruisende samenwerking en dat we heel wat mooie en moeilijke bubbel/bobbels

hebben overwonnen met het gebouw Annenborch. Van Antoon heb ik een golfbeker gekregen in de vorm

van een brug, de brug als symbool dat we beide heel wat bruggen hebben gemaakt in Annenborch. De

golfpen en de beker met golfbal structuur i.v.m. passie voor het golfen (Antoon is ook met golfen

begonnen). Bij het overleg was ook de nieuwe huismeester Annenborch, Frans, aanwezig. Frans heb ik

symbolisch de sleutel van JOOST overhandigd en hierbij is de huismeester-taak overgedragen van Antoon

naar Frans. Ik heb Frans een fijne en prettige samenwerking gewenst met JOOST. 

 

Guus van den Heuvel

Woonstichting JOOST
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Extra Activiteiten 

Wat is er te doen in juni?

Nieuwtjes vanuit de Kwartiermakers

Leuk nieuws is dat we weer willen gaan starten met

de Schilderclub per maandag 13 juni. Deze zal gaan

plaatsvinden in de ochtend, wekelijks. Houdt u van

schilderen en wilt u bij de club dan horen wij dat

graag van u.

 

 

 

 

Rondleiding gebouw De Hoef

We gaan in de maand juni 2 keer een

rondleiding door het gebouw

organiseren. We hebben van diverse

mensen gehoord dat ze hier behoefte

aan hebben. Deze rondleidingen zullen

zijn op 9 en 23 juni. We beginnen in de

Gasterij om 10.30 uur.

Aanmelden

Het is wel belangrijk dat als u interesse

heeft u zich hiervoor aanmeldt bij de

Receptie. We willen de rondleiding

namelijk in kleine groepjes doen zodat

het voor iedereen ook duidelijk en

gezellig is.

   

 

 

 

Donderdag 2 en 30 juni

Film

Op donderdag 2 juni draaien we

de muziekfilm "100 stemmen,

1 gospelkoor" en op 30 juni de

musical/film "7 bruiden voor 7 broers".

De film begint om 14.30 uur in het Gelag.

Deelname: activiteitenbon, bewoners

gratis. 

 

 

 

Zaterdag 4 en 18 juni

Heilige mis

De Heilige mis vindt op 4 en 18 juni

plaats in de Ridderzaal en begint om

16.00 uur
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Activiteiten juni (vervolg)

 

 

  

 

 

 

Maandag 6 juni

Optreden Notaire Fanfare

Op 6 juni tweede pinksterdag, komt de

‘Notoire Fanfare’ in Gasterij De Hoef. Ze

spelen met elkaar, soms verrassend, dan

weer ondeugend, en vooral voor haar

publiek, een muzikale voorstelling met

aanstekelijke blaasmuziek uit alle

windstreken in twaalf feestelijke jasjes.

Even verrassend als het begon neemt de

‘Notoire Fanfare’ in processie afscheid…..

de karavaan trekt verder…… 

 

Zaterdag 11 juni

Jubileum feest 75 jaar fusie van

OJC

We hebben een uitnodiging gekregen om

dit 75-jarige jubileum samen met OJC te

vieren. Het feestelijke programma is van

10.00 tot 14.00 uur. Dit feest is speciaal

voor diegene die bekend zijn (geweest)

met OJC. Indien u interesse heeft om

deel te nemen, mag u contact opnemen

met Kwartiermaker Carine.

  

Zaterdag 11 juni 

Optreden koor Melodivas 073

Het koor Melodivas 073 brengt

Nederlandstalige muziek ten gehore. U

bent van harte welkom om te komen

luisteren van 14.30 – 16.00 in

Gasterij De Hoef
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Activiteiten juni (vervolg)

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 13 en 27 juni

Luisteren naar klassieke muziek

Geniet u ook zo van klassieke muziek en

wilt u daar graag iets meer van weten? U

bent van harte welkom op 13 en 27 juni

om 10.30 uur in de Ridderzaal

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 18 juni

Modeverkoop CééJéé

Op zaterdag 18 juni zal CééJéé een

uitverkoop houden in het Gelag om

10.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 25 juni

Zingen met Bomans koor

Samen zingen met het Bomans koor uit

Rosmalen, onder leiding van

zangdocente Ien Bouwmans, om 10.30

uur in het Gelag.
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Activiteiten juni (vervolg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silverrally

Donderdag 23 juni

Stichting DoSocial, een netwerk van

mensen en bedrijven dat zich vanuit een

sociale drijfveer inzet voor ouderen in

Nederland, organiseert op 23 juni een

Silverrally073 in en rondom

‘s-Hertogenbosch. De uitnodiging vindt u

in deze Binding.Deelnemers rijden in

een autorit van ongeveer twee

uur langs bekende plekjes

in 's-Hertogenbosch en omgeving. Een

rally waar men even uit de routine van

alledag wordt gehaald en waar verhalen

van vroeger weer gaan leven. Tijdens

de rit wordt gestopt voor iets lekkers

en er zijn leuke opdrachten, waarmee

een rallyteam zelfs in de prijzen

kan vallen. Er is een beperkt aantal

plaatsen, bij teveel aanmeldingen wordt

er geloot. 

  

 

 

Zondag 26 juni

Dansmatinee

Een gezellige middag met dansmuziek.

Misschien een keer een dansje wagen? U

bent van harte welkom om 14.30 uur in

Gasterij De Hoef
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Activiteiten juni (vervolg)

 

 

Maandag 27 juni

Huifkartocht

De uitnodiging vindt u in deze Binding! 

 

 

 

  

 

 

 

Een prachtige huifkartocht door

de omgeving van Rosmalen van 10.00

tot 11.30 uur of van 13.00 tot 14.30 uur.

De huifkar is voorzien van een lift, dus

ook met een rolstoel kunt u mee in de

huifkar. Ook uw familielid of naaste is

van harte welkom om dit mee te

beleven. Deelname op inschrijving bij de

Receptie en tegen betaling van € 15 per

persoon.

 

 

Dinsdag 28 juni

De Bonte Theatertrein

Dinsdag 28 juni om 14.30 uur zal 

De Bonte Theatertrein vertoond worden

op het scherm in het Gelag. De trein is

volgeladen met artiesten die één voor

één uitstappen om een wervelend

optreden te verzorgen. Het is een

spetterende show vol muziek, dans,

humor en zang. Zo treden op: Dans- en

Balletstudio Geraldine, De Do-You-

Remember Band met Ingrid van de

Nieuwenhuizen, Hans Eijkemans met zijn

kleindochters, Laura de Bekker en pianist

Edwin Schimscheimer, Friends To

Remember met een programma dat

wordt uitgebreid met Backing Vocals

Moyoy en zangeres Hannah

Kromodikoro. De HEVO heeft van dit

theater een filmopname gemaakt en aan

de bewoners van Annenborch

geschonken. Wij danken de HEVO voor

dit mooie cadeau.
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Muzikale voorstelling

Maandag 6 juni - 2e

Pinksterdag

De ‘Notoire Fanfare’

 

Als de eerste muzikante haar serenade begint, trekt zij als een muzikale rattenvanger uit alle hoeken en

gaten muzikanten aan, totdat in een mum van tijd de totale mysterieuze ‘Notoire Fanfare’ weer verenigd

is, uit alle windrichtingen, van alle tijden en in alle kleuren van de regenboog.

De ‘Notoire Fanfare’ speelt met elkaar, soms verrassend, dan weer ondeugend, en vooral voor haar

publiek, een muzikale voorstelling met aanstekelijke blaasmuziek uit alle windstreken met de nadruk op

het Oosten, met ritmes van de Andes tot aan de Bosporus, met werk van Mercedes Sosa tot Goran

Bregovic in twaalf feestelijke jasjes. Even verrassend als het begon neemt de ‘Notoire Fanfare’ in

processie afscheid….. de karavaan trekt verder……

 

Een bijzondere muzikale voorstelling op tweede Pinksterdag, maandag 6 juni. 

De Notoire Fanfare komt voor u spelen:

van 14.30 - 15.00 uur spelen zij buiten op het terras bij Gasterij de Hoef

en 

van 15.30 - 16.00 uur spelen zij buiten in de tuin bij De Linde.

 

Komt u ook kijken en luisteren?
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Even voorstellen

Hoi!  

 

Mijn naam is Debbie Nieuwenhuize (31) en sinds 1

mei ben ik werkzaam voor Annenborch op de

administratie. Ik vervul de positie van Marian

sinds ze vorige maand met pensioen is gegaan.

Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ik doe

mijn best om op mijn manier de administratieve

functie uit te gaan voeren. Sinds 2014 ben ik

getrouwd met mijn man Robert (32) en samen

hebben we drie kinderen. Elisa (6), Joëlle (4,5) en

Lukas (2), zij zorgen ervoor dat ik mezelf nooit

hoef te vervelen op de dagen dat ik niet werk. We

wonen in een dorpje genaamd Veen samen met

onze kat Simba en konijn Bo.

 

In de afgelopen dagen heb ik al enkele collega’s en

bewoners mogen ontmoeten. Het is leuk om

kennis met jullie te maken en om te merken dat

“un goeien aard” niet alleen de lijfspreuk is van

Annenborch, maar dat het warme welkom dat ik

heb gehad hier ook echt voor zorgt.

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten tijdens mijn

werkdagen (dinsdag en donderdag)!

Heeft u vragen, stel ze dan gerust. Ik kan niet

beloven dat ik het antwoord meteen weet, maar

ik ga wel mijn best doen voor u om uw vraag te

beantwoorden.  

 

Groeten, Debbie
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ZATERDAG 6 EN 13 MEI - BEZOEK SINT-JAN

Elk jaar worden we uitgenodigd door het Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Zo ook dit jaar en het

Broederschap was blij dit weer te kunnen organiseren. Door de grote belangstelling konden wij met twee

groepen gaan. Op zaterdag 6 mei was het de beurt aan de bewoners van De Linde met Annemarie en

Brigitte en op zaterdag 13 mei gingen we met 23 bewoners uit het huis. Vanuit de zorg waren Antoinette

en Daphne aanwezig die iedereen een helpende hand boden waar het nodig was. Ook hadden we die

dagen hulp van familie en vrijwilligers die we natuurlijk niet kunnen missen. We moesten al vroeg uit de

veren, de taxi kwam nl. rond half negen. Met heel veel deelnemers gingen we een bezoek brengen aan

Maria. Door de broederschap van de Sint-Jan waren we uitgenodigd voor een kopje koffie of thee met

een heerlijke bossche bol. Ook was er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij Maria. Prachtig om

te zien hoeveel kaarsjes er al branden. Daarna was er een viering speciaal voor de verzorgingshuizen uit

de omgeving. Elk jaar is er meer animo. Dit jaar waren er zelfs 3 vrijdagen ingepland.
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Na een mooie viering waarin volop werd mee gebeden en gezongen gingen we in een optocht over de

Parade naar Silva Ducis waar Piet geregeld had dat we allemaal een lekker worstenbroodje met koffie of

thee konden gebruiken. Het was super geregeld, iedereen had volop ruimte om te zitten op de gereser-

veerde plaatsen. Rond kwart over een kwamen de taxi's en gingen we terug naar Annenborch waar een

lekker kopje soep stond te wachten met een stukje stokbrood. Het was wederom een zeer geslaagde dag.
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SeniorWeb

 

Nepnieuws op internet

herkennen 

Roddel, achterklap, geruchten, laster,

broodjeaapverhalen: nepnieuws is van alle tijden.

Hoe beoordeelt u of een bericht klopt? 

 

Wat is nepnieuws? 

Verslaggevers maken soms ook fouten! Een

bericht blijkt, na publicatie, niet waar te zijn. Maar

dat is niet hetzelfde als het fenomeen nepnieuws

dat de afgelopen tijd zo veel aandacht krijgt.

Journalistieke missers komen voort uit menselijke

fouten. Er wordt niet opzettelijk gelogen of

gefantaseerd. Het doel van serieus nieuws is de

lezer te informeren. In het geval van nepnieuws is

daar geen sprake van. Daarbij worden expres valse

berichten de wereld in gebracht. 

Waarom nepnieuws bestaat 

Waarom neemt nepnieuws op internet eigenlijk

zo'n grote vlucht?

Geld Door te zorgen dat veel mensen doorklikken

op de valse berichten, trekt men veel verkeer naar

een website. En die sites zijn volgehangen met

advertenties. Hoe meer verkeer, hoe hoger de

inkomsten. Dat blijkt zo lucratief te zijn dat er een

nepnieuwsindustrie is ontstaan. Daarbij probeert

men enorm overdreven koppen te maken die

mensen verleiden erop te klikken. Bijvoorbeeld

'Man Zonder Hoofd Gevonden Op Utrecht CS.' 

Beïnvloeding Met nepnieuws kun je meningen

beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld op grote schaal

gebeurd bij de Amerikaanse presidentsver-

kiezingen van 2016. Rusland verspreidde een berg

valse berichten, bedoeld om de verkiezingen te

ontregelen. De vele verspreiders van deze

nepnieuwsvariant worden 'trollen' genoemd.

 

Humor Een satirische website maakt berichten die

verrassend veel op echt nieuws lijken. Doel van

deze berichten is onschuldig: mensen aan het

lachen maken. Soms maakt iemand de vergissing

zo'n grappig bericht voor waar aan te zien, maar

meer schade dan dat brengen ze niet toe.

 

De gevestigde media

Na zijn aanstelling als president zette Trump de

aanval in op de gevestigde media die kritisch over

hem schreven. Dat deed hij door hun berichten

consequent 'fake news' (Engels voor nepnieuws)

te noemen. Media als de NOS, RTL Nieuws, Nu.nl,

de Volkskrant en het AD verspreiden geen onzin.

Zij checken berichten altijd bij verschillende

bronnen om ze bevestigd te krijgen. Misschien

bent u het niet altijd eens met hun kijk op de

dingen, maar dat is een ander verhaal.

 

Nepnieuws op sociale media

Nepnieuws is overal te vinden. Kanalen als

Facebook, Twitter of YouTube zijn favoriet bij de

makers van dit soort nieuws. Wees waakzaam op

deze plekken.
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Nepnieuws herkennen 

Laat u niet om de tuin leiden. Wat hebt u eraan

om pagina's vol onzin te lezen? De onderstaande

tips helpen u echt van onecht te onderscheiden. 

Waar staat het bericht? Kijk in de eerste plaats

waar het bericht is gepubliceerd. De Telegraaf, het

AD, de Volkskrant, Metro en Nu.nl kent u

ongetwijfeld. Staat het nieuwtje op een site waar

u nog nooit van hebt gehoord, lees dan voorzichtig

verder. 

Kijk goed naar de kop De koppen van nepnieuws

zijn vaak overdreven sensationeel en staan vol

hoofdletters. Ze prikkelen de lezer, die meteen wil

doorklikken om te lezen wat de kop belooft.

Bijvoorbeeld: 'Auto Valt Plots Stil Op De Snelweg.

Wat Er Daarna Gebeurt Is Niet Te Geloven!' In het

Engels noemt men zo'n kop clickbait. 'Bait' is

Engels voor 'aas'. 

Lees meer dan alleen de kop De meeste

nepberichten vertellen de grootste onzin.

Doorlezen helpt. Neemt een bericht een

bijzondere wending of wordt het steeds

onwaarschijnlijker, dan is de kans groot dat het

nepnieuws is. 

Ga op zoek naar bronnen Eén bron is geen bron.

Is er sprake van een nepbericht, dan is er meestal

geen verdere informatie te vinden via Google. 

 

 

 

 

Overzicht valse nieuwssites Tot slot biedt de

Hoaxwijzer een overzicht van sites die

bekendstaan om hun nepnieuws. Sommige

pagina's hebben op het eerste oog onschuldige

namen als 'Blik Op NOSjournaal' of 'Koffiepauze'.

Maar ze staan vol met onzin. Die sites  k unt u

beter links laten liggen. Het overzicht vindt u

hier: de Hoaxwijzer - Valse nieuwssites.

 

Vragen?

Het team vrijwilligers van SeniorWeb Rosmalen

helpt u graag. www.seniorwebrosmalen.nl   
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Ingezonden brief

 

 

 

Wat hebben we toch een mooie maand april

gehad. Fantastisch weer, weinig regen en lekker

weer van zo'n 25 graden.  

Daar mogen we dankbaar voor zijn, de maand mei

valt ook best mee. Alleen mag het wel iets meer

regenen, we wachten dat af, we hebben het niet

voor het zeggen. 

Het was een gezellig afscheid van Antoon Maas,

gelukkig is er een goede opvolger, Frans!

De bridge avond was niet druk bezocht, maar voor

oudere mensen is het moeilijk om te leren, het is

ook geen jokerspel.

De bingo middag is altijd gezellig en spannend en

ook druk bezocht.

De stoelyoga is weer begonnen, de nieuwe

begeleidster doet het uitstekend, we zijn blij dat

we weer aan de slag kunnen.

De dansmiddag is gezellig, maar de oudjes doen

niet meer mee, van 80- en 90-jarigen hoef je niet

veel meer te verwachten.

 

Het koffieuurtje was weer gezellig, Janneke zag er

goed uit in haar mooie, stijlvolle jurk. Veel vragen

werden er gesteld en ook goed door haar

beantwoord. Mensen klagen ook altijd.

Geniet van het goede leven in Annenborch en blijf

vrolijk.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dansmatinee is erg gezellig. De muziek doet

het goed.

 

Lieve mensen, dit was het weer voor deze maand.

Dank voor de goede zorgen die we hier hebben

gehad. Ik hoop er nog lang te mogen wonen. Ik

wens jullie allemaal het allerbeste toe en tot de

volgende keer.

 

Hartelijke groet en veel goeds toegewenst,

Francine van Daal
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Expositie

 

Expositie Hogers & Hogers

 

 

Ook in juni zullen de schilderijen van Marc en

Corina Hogers nog te zien zijn in de gelijknamige

expositie.  

 

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.

  

 

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om te

komen kijken naar de expositie op de 1e etage.  

 

Veel kijkplezier! 
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Bericht van Vaandel en

Dienstenteam

 

Graag willen wij jullie voorstellen aan Jina, zij

werkt sinds kort vanuit Cello op de ‘Lindebloesem’

van Annenborch.  

 

Hoe oud ben je?

Ik ben 21 jaar oud, mijn verjaardag is op 30

oktober.  

 

Waar woon je?

Ik woon in het mooie ‘s-Hertogenbosch, samen

met mijn ouders en 1 broer en  1 zusje. Dit is

meestal erg gezellig, maar soms hebben we ook

wel eens wat meningsverschillen.  

 

Wat zijn je hobby’s?

Bollywood dansen, dit is een sierlijke dansstijl, dit

doe ik in een groep op elke vrijdag. Elke woensdag

ga ik samen met een vriendin badmintonnen, die

vriendin heb ik ook via het badminton leren

kennen, Ik heb een druk leventje maar wat moet

ik anders doen? Ik leef maar 1 x en dat  wil ik

goed doen!  

 

Waar heb je nog meer gewerkt?

De Raadskelder in Den bosch, dit is een lunchcafé

onder het stadhuis waar mensen met een

beperking werken in de keuken, bediening of in de

catering. Helaas is De Raadskelder sinds kort

gesloten en ben ik daarom hier gaan werken.  

 

  

 

 

Wat is je beste eigenschap?

Ik ben eigenlijk altijd wel vrolijk.

Wat doet dit met mensen?

Je ziet dan dat ze vrolijker zijn dan normaal omdat

ik dit ook uitstraal naar hun dit zeggen ze ook

weleens. Een bewoner zei vanochtend nog ‘jij

bent ook altijd blij, hoe doe je dat toch?’ ik zei dat

dit gewoon is wie ik ben, ik voel mij ook weleens

niet goed, maar laat dit nooit merken op het werk.

Dit vertel ik dan even tegen mijn begeleiding en

dan kan ik het weer loslaten.   

 

Wat vind je het leukst aan het werken op de

Lindebloesem?

Ik vind het leuk om met de mensen gaan eten, je

hebt dan een leuk moment met  zijn allen en kunt

gezellig kletsen. Ook in het zonnetje buiten zitten

of wandelen vind ik gezellig en een leuke activiteit.

  

 

Waar kunnen we jou midden in de nacht voor

wakker maken? 

Een smoothie met aardbeien, maar liever word ik

gewoon niet wakker gemaakt  midden in de

nacht :)     

Groetjes Jina   

 

Yvonne, Jacqueline en Renée, Dienstenteam Cello
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Rosmalen verandert

Op zondag 15 mei was er weer eens een grote kunstmarkt in het centrum van Rosmalen.

Onder een onbewolkte blauwe hemel vond die vanaf 12 uur in de middag plaats onder de aansprekende

titel KLEIN MONTMARTRE. 

Naast veel schilderijen, sculptures en sieraden zag je ook een beschilderde etalagepop en auto.

Corona zijn we weer bijna vergeten Ook de terrasjes op de Driesprong deden dan ook goede zaken. 

 

Door: Toon Smetsers
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Namens de leden van de

Cliëntenraad

Beste bewoners van Annenborch, 

 

Allereerst wil ik de bewoners bedanken die de

moeite hebben genomen om te reageren op mijn

oproep van de vorige maand. Wij kregen een paar

uitgebreide reacties over de tuin en de

ontsluitingsweg. De mening van de inzenders was

dat de wilde tuin beslist een goed idee is. Wel

deden de inzenders suggesties voor verbeterin-

gen, zoals bijvoorbeeld hier en daar wat meer

gericht onderhoud en een paar leuke insect-

vriendelijke heesters erbij zetten. Ook over de

verkeerssituatie kwamen bruikbare tips binnen,

waarmee de veiligheid buiten verbeterd kan

worden. 

 

Onze zorgen over de ontsluitingsweg werden

gedeeld: ook de inzenders, met name degenen die

vanuit hun appartement uitzicht hebben op het

fietspad, onderkenden dat er geregeld gevaarlijke

situaties optreden. De brieven zijn in de

cliëntenraad besproken en de leden hebben

besloten dat ze met deze bijdragen in hun

achterhoofd gericht advies willen inwinnen bij

mensen die zij kennen. Voor de verkeerssituatie

advies van iemand met verstand van verkeer en

voor de tuin advies van iemand met verstand van

ecologische tuinen. Een volgende keer hopen we

daar meer over te vertellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder schreef ik u eerder dat we 2 aspirant

cliëntenraadsleden hadden, Sjef Marcelis en

Helma Giebels. Inmiddels zijn ze definitief lid

geworden van de cliëntenraad. Tijd om wat meer

over hen te vertellen. Verderop stellen zij zich aan

u voor.  

 

Als cliëntenraad zijn we heel blij met deze

versterking. We heten Helma en Sjef van harte

welkom en wensen hen veel plezier en succes bij

de cliëntenraad.  

 

Een hartelijke groet namens de leden van de

cliëntenraad,

Jacqueline van Aller
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Even voorstellen: Helma Giebels 

Hoewel een aantal van u mij al kennen, wil ik me

toch even voorstellen als nieuw lid van de

Cliëntenraad: Helma Giebels (79 jaar).   

Ruim 7 jaar geleden zijn mijn man, Jan Rauh en ik,

in gebouw D achter Annenborch komen wonen. Al

snel vond ik het een uitdaging om vrijwilliger te

worden (en dat was het!). Eerst op de Linde – die

heette toen nog niet zo – en vervolgens bij de

dagbesteding. Toen ik daar een keer op verzoek

klassieke muziek liet horen werden een paar

deelnemers heel enthousiast. Marina vroeg me

toen of ik dat niet regelmatig wilde doen. Niet dat

ik een muziekspecialist ben, maar ik heb wel veel

belangstelling en liefde voor muziek. Ik heb dat

toen op me genomen en ben het met veel plezier

blijven doen.   

Na mijn werkzame leven als lichaamsgericht

therapeut en actrice/clown heb ik veel te maken

gekregen met mensen in zorgcentra en

verpleeghuizen. In 2000 raakte ik betrokken bij

een onderzoek naar mogelijkheden om nog

contact te maken met demente mensen, die vaak

niet meer in staat waren om te praten, te zien of

te horen, waardoor ‘normale’ communicatie niet

meer mogelijk was. Hiervoor werden

clownstechnieken ingezet. Het experiment

slaagde en dit heeft geleid tot de geboorte van

stichting miMakkus, waar ik een van de eerste

docenten en stagebegeleiders werd. Een

bijzondere periode in mijn leven! Hierdoor was

mijn belangstelling voor het wel en wee van de

oudere mens geboren. 

 

In 2017 hebben mijn man en ik nog een

voorstelling gemaakt over dementie (waarvan de

try-outs in Annenborch gehouden mochten

worden). Na afloop hielden we dan een nabespre-

king met het publiek. Daar mochten we weer veel

leren over wat mensen in de dagelijkse praktijk

tegenkwamen en wat deze ziekte voor hun

betekende. In 2019 hebben we dit project

afgesloten nadat we 79 voorstellingen hadden

gespeeld door het hele land.  

En nu zag ik twee keer een oproep in de Binding

voor aanmelding tot lid van de cliëntenraad. Na de

tweede keer (ik was verbaasd dat niemand

gereageerd had), belde ik de receptie en

inderdaad, geen kandidaten. Toen werd ook

duidelijk dat een lid van deze raad geen bewoner

hoefde te zijn. Na een gesprek met de voorzitter,

Hanneke Welten, wist ik het zeker, hier wilde ik

me nog wel voor inzetten! En nu ben ik dus

officieel lid en vertegenwoordig ik mede het

belang van de bewoners en cliënten van

Annenborch. Een nieuwe uitdaging. 

Ik hoop dat u mij helpt om mijn werk goed te doen

door mij te voeden met de nodige informatie over

uw wel en wee. Ik zal regelmatig aanschuiven bij

het ‘koffie-uurtje’ en bij andere gelegenheden. En

als u mij niet ziet, dan kunt u mij ook op een

andere manier bereiken.   

 

Mijn adres: De Hoef 238 

Mijn telefoonnummer: 06-23005222   

 

Ik hoop u snel (weer) te ontmoeten,

Helma Giebels 
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Even voorstellen: Sjef Marcelis 

Graag stel ik mij voor als nieuw lid van de

Cliëntenraad van Annenborch. Mijn naam is Sjef

Marcelis, ik ben 80 jaar en was bijna 60 jaar

getrouwd met Loes Marcelis-Jonkers die helaas in

2020 aan corona is overleden. Wij hebben samen

3 kinderen, 7 kleinkinderen en 4

achterkleinkinderen. We wonen sinds 1978 in

Rosmalen waar we het prima naar ons zin

hebben.  

Ik ben in 1957 in de textielstad Tilburg begonnen

met werken en ik ben uiteindelijk in 2018 met

werken gestopt. Naast het werken voor de kost,

bij NS, bij de gemeente Rosmalen, in een

Metaalwarenfabriek, bij een Woon- en

Werkgemeenschap in de Gehandicaptenzorg en in

een Drukkerij, maak ik mij en heb ik mij ook druk

gemaakt in het opkomen voor collega’s,

werknemers, leden, bewoners, patiënten/cliënten

en voor deelnemers en gepensioneerden van

Pensioenfondsen. 

Opkomen voor de belangen is mij van huis uit met

de paplepel ingegeven. Mijn vader is ook heel lang

actief geweest in de Vakbond (NKV) en in de

Ondernemingsraad. Ik heb zijn voorbeeld

volgaarne gevolgd. 

 

Momenteel vul ik het grootste gedeelte van mijn

vrije tijd als lid van de Medezeggenschap

(Pensioenraad en Verantwoordingsorganen) bij

drie Pensioenfondsen en ben sinds kort lid van uw

Cliëntenraad. Ik heb 8 jaar ervaring in de

Cliëntenraad van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

(JBZ) en was verheugd en vereerd toen ik werd

benaderd voor de vacature in uw Cliëntenraad. Na

6 weken snuffelstage ben ik benoemd in uw

Cliëntenraad en daar ben ik blij mee. Ik heb enkele

vergaderingen van de Cliëntenraad meegemaakt,

heb het overleg van de Cliëntenraad met de

Bestuurder gevolgd en heb het overleg dat de

Cliëntenraad heeft gehad met de Raad van

Toezicht meegemaakt.

Mijn eerste indruk is dat het overleg in een prettig

sfeer plaatsvindt en dat kritisch en constructief

naar oplossingen voor problemen wordt gezocht.

Ook wordt positief gedacht en gekeken naar de

toekomst voor ons aller Annenborch in de

breedste zin van het woord.

 

Kortom, ik heb het gevoel dat ik ben terecht

gekomen in een warm nest en dat doet mijn

deugd. En wat heel belangrijk is de samenstelling

van de Cliëntenraad, twee ervarings-deskundige

als bewoners van Annenborch, twee leden

waarvan hun ouder als cliënt bij Annenborch heeft

gewoond en een lid die jaren als vrijwilliger en

beroepshalve een hele tijd in Annenborch heeft

doorgebracht. Kortom, hart en ziel Annenborch!

En lest best, een deskundige en zeer toegankelijke

Jacqueline, onze secretaris van de Cliëntenraad.

 

Bewoners, cliënten, medewerkers, cliëntenraad

en directie, u kunt op mij rekenen!  

 

Hartelijke groet,

Sjef Marcelis
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Leden van de

Cliëntenraad

Als u als bewoner iets wilt delen met de

cliëntenraad, dan kunt u contact met ons

opnemen. Hieronder staan onze gegevens:

 

Hanneke Welten – voorzitter, tel. 06-20683269,

hanneke.welten@annenborch.nl        

 

Roelof Brolsma – bewoner, De Hoef 132,

roelof.brolsma@annenborch.nl 

 

Annie Pennings – bewoner, De Hoef 216, tel.

06-48786080

 

Wim van Son – contactpersoon naar het LOC, tel.

06-41866622, wim.vson@annenborch.nl

 

Helma Giebels - lid, tel. 06-23005222,

helma.giebels@annenborch.nl

 

Sjef Marcelis - lid, tel. 06-53563723,

sjef.marcelis@annenborch.nl

 

Jacqueline van Aller – secretaris, tel.

06-28772868, jacqueline.valler@annenborch.nl

 

Algemeen e-mailadres:

clientenraad@annenborch.nl

 

  

U kunt ook een berichtje achterlaten bij de

receptie.  
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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

mei is: AVONDHOOFD

 

De winnaar is: Mevr. Hartman, app.  224  

 

U kunt uw prijs ophalen bij de receptie.

 

 

 

 

 

 

Wachtwoord Wifi 

‘Annenborch Gast’

  

Wachtwoord 

Maakt u gebruik van het 'Annenborch Gast'

netwerk? Voer dan het wachtwoord in. Het

wachtwoord vindt u bij de receptie, bij het

restaurant en in de Binding: 

 

 

Ungoeienaard

 

 

 

 

 

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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