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Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Stoptober bij Annenborch   

Kent u ze nog, slogans van zo’n veertig jaar

geleden met waardering voor bepaald gedrag.

“Het is geen man, die niet drinken kan” en “Een

tevreden roker is geen onruststoker” “Met melk

meer mans” “Snoep gezond, eet een appel”

“Glaasje op, laat je rijden”. Persoonlijk was ik er

dol op. Ze stonden op tegeltjes, maar hingen ook

op posters op school en bij stations. Bij sommige

uitspraken duurde het wat langer voor ik de

boodschap door had. “Denk niet bij het laatste vel,

wie na mij komt die redt zich wel” “Door het veel

te korte lontje, loopt hij nu met een hondje”.

“Alcohol maakt meer kapot dan je lief is” “Een

sigaret elke dag, houdt de dokter aan de slag”.  

 

Aan de eerste en de laatste twee uitdrukkingen is

te zien dat de opvattingen over gezond gedrag in

vijftig jaar tijd veranderd zijn. Met onderzoek,

kennis en ervaringsverhalen weten we

tegenwoordig beter welk gedrag gezondheid

bevordert. Tegelijkertijd zijn er veel meer

mogelijkheden dan vroeger om ongezond te doen.

Verleidingen liggen op de loer en zijn meer

toegankelijk dan ooit. Denk maar aan snacks,

drugs, zittend vervoer en de explosief gestegen

toename aan onderlinge contacten, al was het

maar via social media. 

Was u vroeger gezonder dan de jeugd van

tegenwoordig? Dat is een lastig te beantwoorden

vraag. In het stramien van vroeger had u enerzijds

een meer gezonde leefstijl. Gezondheidsprincipes

die we bij Annenborch nastreven waren natuurlijk

aanwezig in de dagelijkse gang van zaken. Eten en

drinken ging met de seizoenen mee en door het

zware werk waren de lichamen van arbeiders

slank en sterk. Rust, reinheid en regelmaat zat

opgesloten in de gemeenschap waar je deel vanuit

maakte anders hield je het simpelweg niet vol.

Maar bij dat gezonde was roken, ja roken heel

gewoon. En is die gewoonte in Nederland al jaren

als ongezond verklaard. De afgelopen 15 jaar

wordt dat steeds meer als regel, ja zelfs bij wet

doorgevoerd. Totdat niet-roken, ja niet-roken heel

gewoon wordt.   

 

Bij Annenborch gaan we in oktober 2022 heel

bewust tijd besteden aan wat er nog voor nodig is

om het gehele gebouw en ook het terras rookvrij

te krijgen. We nodigen daar vooral degenen voor

uit die nog de gewoonte hebben om te roken.

Want met respect, we weten ondertussen ook dat

roken een verslaving is waarbij stoppen in je

eentje nauwelijks te doen is. En bij Annenborch

doen we de moeilijke dingen in het leven graag

samen.

 

Met vriendelijke groet, Janneke Pander

Directeur/Bestuurder Annenborch
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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. Telefoonnummer 073-5212349.

 

Dagelijks geopend vanaf 08.00 tot 20.15 uur.

 

U kunt telefonisch een afspraak maken via

telefoonnummer 073-6159333.

 

Voor het aanmeten van therapeutische kousen kunt u

bellen met Livit, telefoon 088-2452372.

 

In oktober exposeert Cello hun schilderijen

op de 1e etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 20 oktober van 10.15 tot 10.45 uur in

Gasterij De Hoef.

Kopij vóór de 23ste van de maand aanleveren: redactie@annenborch.nl
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Koffie-uurtje cliëntenraad

donderdag 15 september 2022

Bruidsmodeshow

“Hoe is het met jullie roze wolk?” vraag Janneke

terwijl ze de trap afkomt. Wat een romantisch

tafereel was dat gisteren woensdag 14

september! De bewoners genieten zichtbaar nog

na. Ze zitten met een mooie glimlach achter hun

kopje koffie of thee deze ochtend. Voor diegene

die het hebben gemist; het was een heus

spektakel. Annenborch heeft zich op zijn allerbest

laten zien. Bewoners, hun dochters, vrijwilligers,

collega’s en hun kinderen liepen als volleerde

mannequins in trouwjurk of kostuum over de rode

loper, het werd zo al-met-al en met elkaar een

prachtige bruidsmodeshow! Alle bruidjes hadden

een feestelijk bruidskapsel gekregen van onze

hofkapper Hooijmans en waren werkelijk

schitterend opgemaakt door Marion Willemsen,

professionele visagiste.

 

Aan het einde van deze modeshow werden twee

collega’s, Gyl en Michiel, in de on-echt met elkaar

verbonden. Dat werd heel echt gedaan door de

bijzonder plechtige, speciaal voor deze

gelegenheid benoemde Buitengewoon Ambtenaar

van de Burgerlijke Stand, Jan Rauh. Hij wist menig

herinnering op te roepen door te vertellen dat er

héél vroeger werd getrouwd wanneer de koeien in

het voorjaar de wei in konden. Want dan werd de

stal witgeverfd en was er plek voor

huwelijksfeesten.

 

 

 

Deze dag is door iedereen beoordeeld met een

10plus, de rode loper staat in ieders geheugen

gegrift. Het was een happening van ons allemaal.

Een jurk van 60 jaar geleden werd opnieuw

gedragen en veel jurken van medewerkers werden

weer uit de kast gehaald en opnieuw bewonderd.

Er werden prachtige romantische verhalen verteld

over het verhaal achter ieders jurk. Door de

anekdotes van charmante gastvrouw Yvonne

Geertzen, werden deze dierbare herinneringen

opnieuw beleefd. De oudste jurk leek die van

Claudia, zij had haar bruiloft toentertijd op

Middeleeuwse wijze georganiseerd en de jurk

paste haar nog steeds. Met de gezongen

liefdesliederen door Yvon Kanters was het feest

compleet. Haar prachtige zang van het Ave Maria

was het moment dat de meeste bewoners een

traan weg pinkten in herinnering naar vroeger! Al

deze momenten werden vastgelegd door Ted van

Loo en deze beelden zijn terug te zien zijn op de

lokale tv zender van Rosmalen en op

www.ros-tvkrant.nl 
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Reünie gepensioneerden 

6 oktober is er een reünie van de

gepensioneerden. Dit doen we vanaf 2020

gezamenlijk waarbij de gepensioneerden van dat

jaar hun handdruk achter laten in een kleitablet.

Samen vormen als die handdrukken, en ieder jaar

weer groter, het kunstwerk “De Gouden

handdruk” op het balkon boven het restaurant.

Dit jaar zijn er weer 7 gepensioneerden, samen

met de ervaringsdeskundigen van 2020 en 2021

zijn zij uitgenodigd voor het feestje en de reünie.

Die middag, 6 oktober om 15.00 uur onthullen we

officieel het kunstwerk. Mocht u tijd hebben, u

bent van harte welkom dat feestelijke moment te

aanschouwen. Op het balkon, voor de entree of

vanuit de tuin achter het terras heeft u daar prima

zicht op. Rond 15.30 uur is er voor de bewoners

nog een heerlijke traktatie in de Gasterij.

 

Onze Cliëntenraad

Hanneke van de CR geeft mee dat het zo mooi is

om de bewoners zo betrokken bij deze

bruidsmodeshow te zien. Ook heeft Hanneke deze

week met een aantal medewerkers van de

gemeente rondom ons gebouw gewandeld om de

omgeving rondom Annenborch te bekijken vanuit

cliëntperspectief. De gemeente Den Bosch gaat

bekijken of ze de omgeving rondom Annenborch

veiliger en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Er

staat een vervolgafspraak gepland voor een plan

van aanpak. De betrokkenen zijn het ermee eens

dat een groene gezellige omgeving van belang is,

waarbij het gebruikersgemak op nummer 1 staat.

Cliënt Vertrouwenspersoon 

Annemarie Hopstaken bevindt zich ook in de zaal.

Zij is onze nieuwe Client Vertrouwenspersoon. Bij

haar kunt u terecht voor een luisterend oor of

persoonlijk advies als het vertrouwelijke kwesties

betreft. Annemarie stelt zich gelijk even voor, ze

heeft ons door het lezen van de vacature in De

Binding gevonden. Als arts is ze in haar loopbaan

heel breed georiënteerd geweest. Nu ze met

vervroegd pensioen is wil ze zich graag als

vrijwilliger inzetten voor de samenleving in

Rosmalen. Dat doet ze bij Seniorweb en nu dan

ook bij Annenborch. Zij heeft geen eigen kantoor.

Maar als bewoner kunt u haar in vertrouwen een

vraag stellen, schriftelijk via de brievenbus die

tegenover de receptie onder de trap hangt en dan

neemt ze contact met u op. De receptie kan u ook

altijd helpen met haar in contact te komen. In de

volgende Binding stelt zij zich ook nog aan u voor

en ze zal regelmatig bij dit koffie-uurtje aanwezig

zijn.

 

Berichtje van onze huismeester 

Onze huismeester Frans wil graag nog even

meegeven dat het iets langer duurt om aan alle

vragen en verwachtingen te voldoen. Hij doet zijn

uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen.

Maar levertijden van materialen zijn enorm lang

deze tijd. Blijf ook altijd alle service vragen melden

bij de receptie (die dit voor u bijhouden in een

lijst) zodat onze huismeester uw storing altijd kan

terugvinden.
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De Kwartiermakers

 

Sponsoring 

 

In juni zijn we naar het OJC voetbalfeest geweest

en daar hebben we een cadeau geschonken

namens Annenborch. Annenborch sponsort sinds

kort een jong voetbalelftal van Rosmalen.

Wanneer het elftal voor het eerst gaat voetballen

met trots het logo van Annenborch op hun shirt,

worden wij op de hoogte gesteld. We gaan kijken

of het lukt om het zo te organiseren dat we met

een aantal bewoners als supporters van dit elftal

ernaartoe kunnen. Het elftal van OJC zal ook

proberen om naar Annenborch te komen. We

houden u hiervan op de hoogte.

 

Wandel driedaagse 

 

Deze is op 27, 28 & 29 september. Opgeven kan

via de receptie. Nodigt u zelf een begeleider uit

die met u mee kan lopen? Zo’n lange stoet van

bekenden door Rosmalen verhoogt de

feestvreugde. Mocht u niemand bereid vinden om

u te duwen of met u mee te lopen? Dan graag

tijdig een beroep doen op de Kwartiermakers en

kunnen zij samen met u iemand zoeken.

 

 

Tentoonstelling Kermis in miniatuur 

 

Deze zal plaatsvinden van 17 t/m 20 oktober

waarop de laatste middag een matinee is gepland

waarbij veel verassingen en activiteiten de revue

passeren. De moeite waard om te komen.

 

Bonte middag 

 

Omdat deze uitgesteld is zal deze plaatsvinden op

10 november, aanmelden kan via de receptie.

 

 

Kerst en Oud en Nieuw

 

Wel wat vroeg, maar we zijn al bezig om dit voor

iedereen vorm te geven. Heeft u een idee, ze zijn

welkom via de ideeënbus.

 

Atelier 

 

We hebben een nieuw atelier dat  wordt ingezet

vanaf oktober. De nieuwe aankleding is zeker de

moeite waard om een kijkje te nemen! Het atelier

is naast kapper Hooijmans op de eerste

verdieping.

 

Dieze tocht

 

Maandag 19 september zijn de bewoners van de

Linde op een boottochtje van de Binnendieze

geweest. We zijn benieuwd in ons volgende

koffie-uurtje hoe ze het hebben ervaren.

 

Stekelige struiken 

 

Uitstekende struiken op de paden (bramen)

kunnen gemeld worden aan de gemeente van

Rosmalen.  

 

 

Graag tot de volgende keer! Altijd de derde

donderdag van de maand: 20 oktober 2022
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In memoriam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. A.J.A. Maas-van Nuland   

Geboren:    24-04-1929

Overleden:  05-09-2022

 

Mevr. M.H. Hartogs-van der Zanden

Geboren:    27-11-1933

Overleden: 11-09-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bewoners die jarig zijn in oktober

 

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 02 oktober  Mw. W.M. Verputten-Rademakers  18

 04 oktober  Mw. A. Verputten-van Bakel  Thuiszorg

 04 oktober  Mw. S.D.C. van der Wijst-de Beer  Thuiszorg

 06 oktober  Dhr. J.G. van Lent  24

 07 oktober  Mw. H. van Mierlo-van der Leest  58

 17 oktober  Mw. J.J.A. ter Haak-Damen  38

 19 oktober  Mw W.P. Elfers-Zoetemelk  de Linde 2

 21 oktober  Mw. M. van Creij-Swanenberg  Thuiszorg

 22 oktober  Mw. W.F.M. Geertyzen-Maas  Thuiszorg

 29 oktober  Mw. O. Middeldorp-Andrews  Thuiszorg

 30 oktober  Mw. F.M. van Daal-Koren  Thuiszorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen

 

Mw. W.M. Verputten-Rademakers wordt op 2 oktober 85 jaar!

Mw. H. van Mierlo-van der Leest wordt op 7 oktober 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 oktober

 

 

 
 01 oktober  Tamara Verhoeven-Mutsaers

 01 oktober  Indy Leenders

 01 oktober  Sanne Maessen

 02 oktober  Marieke Donders

 02 oktober  Vera van Rooy-Hensen

 03 oktober  Elise te Lintelo

 05 oktober  Jolanda van Dijk

 05 oktober  Franny Hubers-Verhagen

 06 oktober  Michiel Heikoop

 08 oktober  Herma Leenders-Veenker

 08 oktober  Patricia de Lang-van Wijk

 08 oktober  Pepijn Bonekamp

 11 oktober  Sanna Bouleij

 13 oktober  Henk Venrooij

 14 oktober  Simone van Grunsven-Biemans

 14 oktober  Jill Klooster

 16 oktober  Anne Kortwijk

 17 oktober  Annemarie van Wijngaarden

 17 oktober  Fran Lim

 17 oktober  Katja Hoogstad

 19 oktober  Diny van de Berg-de Laat

 21 oktober  Cuny Verkuylen

 24 oktober  Anne Lemstra

 24 oktober  Jerome Mercier

 28 oktober  Marielle Claessens

 29 oktober  Ans Tangande-Schel

 31 oktober  Henny van Liempt-Mulders
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Jubilaris

 

 

 

 

Op 1 oktober is Mariëtte van Engelen, 

werkzaam in de nachtdienst, 40 jaar 

in dienst bij Annenborch.   

 

Van harte gefeliciteerd! 
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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.
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Bewonersnieuws

Nieuwe bewoners

 

Mevrouw H.W. van der Plas-van Lith is komen

wonen in appartement 178. 

 

Mevrouw H.M. Möhle-Verkleij is komen wonen in

kamer 16a de Linde.

 

Mevrouw H. Gerrits-Op den Camp is komen

wonen in kamer 17 de Linde.

 

 

 

 

Interne verhuizing

 

 

De heer F.J.A. van der Doelen is verhuisd van

kamer 16a de Linde naar kamer 13 de Linde.

14Annenborch Binding - OKTOBER



Huismeester vertelt

 

 

Huismeestermap

Geef storingen of klussen altijd door aan de

receptie, zij vermelden het in de huismeester

map, behalve huurders van Woonstichting Joost

(zie onderstaand bericht).

Zo kunnen we controleren of er een externe partij

ingepland wordt of de huismeester dit zelf kan

doen. Ook tijdens mijn afwezigheid gaat dit door

en mijn collega Peter is hier regelmatig om wat

klussen op te pakken.

 

Huishoudelijke mededelingen

U zal het vast wel gemerkt hebben dat er regel-

matig onderhoud wordt uitgevoerd aan alle liften

die in het pand zitten.

Ik heb de afspraak gemaakt dat de monteer eerst

laat weten wanneer hij komt zodat ik op tijd aan u

door kan geven als er onderhoud gepleegd wordt

aan de lift. Dit zal ik 1 dag van te voren kenbaar

maken door dit aan te geven bij en in de liften.

Wij hebben bij de deuren van gebouw B 1e etage

naar het dakterras en de deuren bij gebouw C

richting de receptie over het dakterras, de tegels

omhoog laten halen zodat u nu makkelijk met de

rollater of rolstoel het terras op kan om daar even

lekker te zitten of over te steken bij mooi weer als

de lift in onderhoud is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd u er rekening mee dat binnenkort de lift

naast de receptie in onderhoud gaat en zeker een

paar dagen stilstaat.

Ik houd u daarvan op de hoogte.

 

Bewoners JOOST

Ik krijg heel veel meldingen binnen over lekkende

kranen, te warm of te koud in het appartement,

geen warm water, deuren/ramen die niet goed

sluiten enz. enz.

 

Bewoners die rechtstreeks van JOOST huren 

melden dat bij JOOST en niet meer bij de receptie

van Annenborch.

Dat kan op nummer: 088-0081400.

U kiest optie 1.

Daar krijgt u een medewerker aan de lijn en die

kan uw klacht opnemen en u verder helpen.

Huismeester,

Frans van Fessem
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'ONS MUZIEKSKE' UIT BERLICUM OP ANNENBORCH 

 

In Gasterij De Hoef, hét mooie restaurant van Woonzorgcentrum Annenborch, 

kan men niet alleen lekker eten en drinken, maar er is voor de bewoners ook 

altijd iets te doen. Zo waren op zaterdag 10 september 13 enthousiaste 

muzikanten van 'Ons Muziekske', wat een onderdeel is van de 

KBO Berlicum, te gast om de aanwezigen een fijne middag te 

bezorgen met hun muzikaal optreden met een diversiteit

aan mooie nummers.

 

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 oktober?

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

uw weekprogramma of op het prikbord.

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 1, 15 en 29 oktober

Heilige Mis

U bent van harte welkom op 1 en 15

oktober bij de Heilige Mis aanvang 16.00

uur in de Ridderzaal. 

 

Op 29 oktober staat de bijeenkomst in

het teken van Allerzielen, maar let op:

deze begint om 14.00 uur.

 

 

 

Vrijdag 7 oktober

Schoenverkoop Jonker

Op vrijdag 7 oktober om 14.00 uur zal

Jonker Speciaal Schoeisel in het Gelag

een verkoop houden van schoenen en

pantoffels, zowel voor dames als voor

heren. Zij hebben een grote collectie, ook

voor mensen met “moeilijke voeten”.  

 

 

 

Zondag 9 oktober

Frühshoppen orkest

Herzogenwalder Blasmusik

Het orkest Herzogenwalder Blasmusik

bestaat uit zo'n twintig muzikanten. Zij

komen voor ons spelen op zondag 9

oktober van 10.30 - 11.30 uur in Gasterij

De Hoef. Deelname: met activiteitenbon,

voor bewoners gratis. 
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Vervolg extra activiteiten oktober

Heeft u wensen of ideeen voor activiteiten rondom

de feestdagen (Kerstmis en Oud op NIeuw) dan kunt u

deze in de ideeenbus doen (tegenover de Receptie).

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 13 oktober

Bezoek aan OJC

Op donderdag 13 oktober brengen we

weer een bezoek aan voetbalvereniging

OJC in Rosmalen. U kunt zich hiervoor

opgeven bij de kwartiermaker (Carine).

Vertrek om 13.15 uur bij de Receptie.

 

 

 

 

 

Zaterdag 15 oktober

Modeshow en verkoop CééJéé

Mode

CééJéé Mode verzorgt om 10.00 uur in

Gasterij De Hoef een modeshow.

Aansluitend zal de verkoop van kleding

plaatsvinden in het Gelag tot 14.00 uur.

 

 

 

 

Dinsdag 18 oktober

Expositie Kermisattracties 

De Vrienden van Annenborch hebben

ervoor gezorgd dat er in Annenborch een

voor Rosmalen exclusieve expositie te

zien is van kermisattracties van toen in

miniatuur. Op dinsdag 18 oktober om

10.00 uur wordt de expositie feestelijk

geopend in Gasterij De Hoef. U kunt de

expositie nog bewonderen tot en met

donderdag 20 oktober.
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Vervolg extra activiteit oktober

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

uw weekprogramma of op het prikbord.

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 18 oktober

Muziekbingo

Een gezellige muziekbingo met een leuk

prijsje als u het liedje raadt! U komt toch

ook? Aanvang 14.30 uur in het Gelag.

Deelname met activiteitenbon, voor

bewoners gratis. 

 

 

 

 

 

Donderdag 20 oktober

Koffie uurtje met de Cliëntenraad

Om 10.15 uur zien we u graag in Gasterij

De Hoef voor het maandelijks koffie

uurtje met de Cliëntenraad.

 

 

 

 

 

 

Donderdag 20 oktober

Meezing matinee met een

optreden van Bert en Ria

Bert en Ria spelen op de

accordeon gezellige muziek in een

Meezing matinee. U bent van harte

welkom op 20 oktober om 14.00 uur in

Gasterij De Hoef. Deelname met

activiteitenbon, voor bewoners gratis. 
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Vervolg extra activiteiten oktober

Kijkt u voor de reguliere activiteiten op het

weekprogramma. U kunt dit weekprogramma ook

vinden op de website van Annenborch. 

Zondag 23 oktober

Dansmatinee

Een gezellige muziekmiddag waarbij

gelegenheid is om een dansje te maken

vanaf 14.00 uur in Gasterij De Hoef.

Deelname met activiteitenbon, voor

bewoners gratis. 

 

Dinsdag 25 oktober

Sing a song

Zingt u ook weer mee met leuke liedjes

van toen, begeleid door Jan en Wim op

gitaar? U bent van harte welkom om

14.30 uur in het Gelag. Deelname met

activiteitenbon, voor bewoners gratis. 

 

 

 

 

Woensdag 26 oktober

Kookclub

Wilt u deelnemen aan de kookclub, dan

kunt u zich inschrijven bij de Receptie.

Vanwege de kosten wordt een eigen

bijdrage gevraagd van € 12,50. Mocht bij

grote belangstelling de kookclub vol

zitten, dan zetten wij u op de lijst voor

een volgende keer. De kookclub begint

om 15.00 uur in het Gelag. 

 

 

Donderdag 27 oktober

Film Helmut Lotti in Afrika

De film van oktober is het concert van

Helmut Lotti opgenomen in Afrika met

prachten beelden van dit continent.

Aanvang: 14.30 uur in het Gelag.

Deelname met activiteitenbon, voor

bewoners gratis. 
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BRUIDSMODESHOW OP ANNENBORCH 

 

De bruidsmodeshow, een initiatief van de Kwartiermakers van Annenborch, doet een appel op

herinneringen vanuit het verleden bij de bewoners en allerlei mooie verhalen kwamen los en na een

oproep in de Binding zijn er vele bruidsjurken aangeboden, terwijl een bewoonster haar jurk van 60 jaar

oud beschikbaar had gesteld. Het team van de Gasterij had een bruidstaart gemaakt en iedereen was erg

betrokken, hetgeen 'Un goeien aard' gaf. Aan de show, voor en door bewoners/familieleden en

medewerkers, werkten mee: kapper Hooijmans Hairline, visagiste Marion Willemsen en zorgde zangeres

Yvon Kanters voor de muzikale omlijsting. De modeshow werd afgesloten met het sluiten van een

(on)echt huwelijk door een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand en er werd in een feestelijke

ambiance geproost met ‘n ‘bubbeltje’.

Tekst Annenborch - foto’s Ted van der Loo - www.ros-tvkrant.nl
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Unieke expositie mini

kermisattracties

Drie dagen lang, dinsdag 18 t/m donderdag 20

oktober, zijn in Annenborch vijf prachtige

miniatuur kermis attracties te bezichtigen die Bert

van Houten met engelengeduld minutieus heeft

nagebouwd. De mooie bouwwerken zijn

traditioneel jaarlijks te zien op de Tilburgse kermis

waar dit jaar vijfentwintig duizend bezoekers in de

grote en fraaie Spiegeltent de mini kermis

bewonderden. Voor Bert was het de laatste keer

dat hij op de Tilburgse kermis stond.

 

De  Stichting Vrienden van Annenborch heeft

deze unieke  expositie voor het eerst in Rosmalen

mede mogelijk gemaakt.

 

Dinsdag 18 oktober om 10.00 uur zal de Expositie

mini kermisattracties van Bert van Houten

geopend worden door Nicole Vermolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zoals Bert van Houten is ook zij in Orthen

geboren als kind van de kermis. Nu is zij meester

in de rechten en nauw betrokken bij het besturen

van de bond van kermisexploitanten en

bestuurder van de stichting Kermiserfgoed.   

 

Bert is destijds geïnspireerd door de

kermisattracties van de familie Vermolen en is de

miniaturen gaan maken, aan elke attractie werkte

hij 5 jaar.

 

Tekst: Herman van Dinther
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Workshop

woensdag 26 oktober

 

 

 

Op woensdag 26 oktober gaan we weer, voor de liefhebbers, een herfststukje maken in het Atelier. 

 

U kunt zich aanmelden bij de receptie onder vermelding van uw naam en kamernummer. 

 

Graag dan tevens 5 euro betalen. We hebben er zin in, komt u ook? 
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Winnaars VIP-arrangement Tina Turner musical

 

'In vol ornaat' (of in ons zondagse pak) vertrokken wij met de trein naar Utrecht. Daar aangekomen stond

er een giga lange rij op de rode loper bij de ingang van het Beatrix theater, maar dat mocht de pret niet

drukken en toen we binnen waren al helemaal niet meer. Het was een ontzettend warm welkom. In de

vorm van een walking diner hebben we genoten van een heerlijk voor-, hoofd- en nagerecht. Ook het

glaasje rosé smaakte naar meer. Vanaf rij 5 beleefden we voor de pauze vooral het verhaal van de jeugd

van Tina Turner en van haar successen en haar relatie met Ike. In de pauze werden we weer overladen

met etagères vol met lekkere hapjes en ook de drank was er weer in overvloed. Na de pauze konden we

genieten van alle hits van Tina die ze samen met een live band ten gehore bracht. Blijven zitten lukte dan

ook niet meer, het was een heerlijke swingende musical. Heel even hebben we nog wat meegekregen

van de Meet en Greet met bitterballen. Maar helaas, we moesten op tijd weg i.v.m. de trein die we

moesten halen. Met alle liedjes in ons hoofd waren we in no time op het station in Den Bosch ......       

                                             

THANKS, IT WAS GREAT !!!!!!!!!  Victoria en Winnifred (team Receptie)
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Ingezonden brief

en 

bedankje

 

De maand september is al om en zodoende komt

er een verslag over het gebeuren in de Binding.

Veel was er niet te beleven. In de vakantie gaan

velen 3 weken op vakantie. Na hard werken mag

dat ook wel. 

 

Het live muziek was weer gezellig. Vele oude

melodieën kwamen weer naar boven. 

Janneke Pander was weer goed aan het woord.

Veel nieuws had ze niet te vertellen maar ze is

prettig om naar te luisteren en goed

verstaanbaar. 

 

De bruidsmodeshow  was geweldig. Wat hebben

ze daar veel werk aan besteed. De bruiden zagen

er keurig uit en sommigen in hun eigen trouwjurk

nog wel. We hebben ervan genoten en tot slot

kregen we nog een lekker stukje gebak. Wat

worden we toch verwend in het goede

Annenborch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zit hier al zes jaar en het bevalt me erg goed. 

Niets om aan te merken de verzorging is goed en

de maaltijden smaken best. 

 

Eind september is er een dansmatinee; de muziek

alleen is al erg fijn, ja het dansen schiet erbij in.

Meer heb ik niet te schrijven. Het was een rustige

maand met weinig gezellige dingen.

Vakantiemaand is altijd iets rustiger. Het weer was

erg warm maar ja we hebben het overleefd. We

beginnen zo zachtjes aan de winter. 

 

Lieve mensen dit was het weer.  Ik wens jullie een

goede maand oktober en tot de volgende keer

maar weer. 

 

Hartelijke groeten en het allerbeste toegewenst

van Francine van Daal  

 

 

 

 

BEDANKJE

Langs deze weg ik iedereen bedanken voor de

mooie orchidee plant die ik heb ontvangen. Het

voelt als een warm welkom. 

Ik hoop dat ik samen met jullie nog een mooie tijd

op Annenborch mag hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Joke van Uden
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BBQ personeel afdeling de Linde

 

 

Op donderdag 22 september was er een bbq georganiseerd voor het personeel van afdeling de Linde door

Didi en Diana bij Angelique thuis. 

Het was een smakelijke en vooral gezellige avond met zo'n 30 collega's.

 

Met het vlees en salades wat we over hadden, hebben we die dag erna onze bewoners van de Linde ook

heerlijk verwend. Ze hebben er allemaal van genoten en vonden het heerlijk. Een keer wat anders, was

hun reactie.

 

Team de Linde
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Wintertijd

Het einde van de zomertijd.

 

Als het wintertijd wordt gaat de klok in de nacht

van zaterdag op zondag van 03.00 uur ’s nachts

naar 02.00 uur ’s nachts, achteruit dus. 

 

Dit jaar gaat de wintertijd in op de nacht van 

zaterdag 29 oktober naar zondag 30 oktober.
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Even voorstellen

Beste bewoners van Annenborch,  

 

 

Mijn naam is Elise Vingerhoets en ik studeer HBO

Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool in

Den Haag. Voor deze opleiding is het de bedoeling

dat ik een vak volg waarbij ik een voedingsconcept

moet gaan ontwikkelen. Dat klinkt allemaal heel

ingewikkeld maar het komt erop neer dat ik voor

jullie een tussendoortje ga maken waar meer

eiwitten inzitten. Eiwitten zijn belangrijke

bouwstenen voor het lichaam en met name voor

de spieren. Hierdoor blijven de spieren sterk en

ondersteunen ze het lichaam beter. Geen zorgen,

ik doe mijn uiterste best om het tussendoortje ook

heel lekker te laten zijn!   

Jullie kunnen me soms zien bij Annenborch als ik

jullie wat vragen kom stellen over het eten wat

jullie krijgen of dat ik het eten mee kom maken en

uitserveren.

Dus mochten jullie meer willen weten en me zien

lopen, trek me dan gerust aan mijn mouw. Ik hoop

jullie snel te zien om kennis te maken!  

 

Vriendelijke groet, Elise
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Even voorstellen

Mijn naam is Cees van Beekveld en sinds 1

oktober ben ik bij Annenborch aan de slag als

teammanager bedrijfsvoering en advies. Vorige

maand ben ik 58 jaar geworden en ik woon met

Ingrid op de Maaspoort in Den Bosch. Als jong

mènneke kwam ik al in de Annenborch omdat

mijn oma destijds een flinke tijd aan de

Schoolstraat heeft gewoond, voordat ze

uiteindelijk naar Mariaoord verhuisde. Hoewel ik

me van die tijd niet al te veel meer herinner weet

ik wel dat mijn oma er met veel plezier heeft

gewoond. Dat fijne “Annenborch-gevoel” bekroop

me ook toen ik half augustus in de hal zat te

wachten voor mijn sollicitatiegesprekken. Mooi

veel bedrijvigheid met enthousiaste en

vriendelijke medewerkers die ik dus nu mijn

collega’s mag noemen.

 

Ik ben van huis uit registeraccountant en heb voor

verschillende leuke werkgevers gewerkt. Zo

werkte ik halverwege de jaren 90 vier jaar voor de

Belastingdienst op Curaçao, was ik controller bij

Interpolis en werkte nog kort als plaatsvervangend

directeur voor Woonstichting Sint Joseph in 

Boxtel (één van de voorgangers van Joost). De

laatste negen jaar werkte ik als manager bij een

stichting die namens alle bedrijven in Nederland

de inzameling en recycling van verpakkingen

regelt. Want wat veel mensen niet weten is dat de

bedrijven die in Nederland verpakte producten

verkopen ook voor de inzameling en recycling van

die verpakkingen zorgen (bijv. via de Glasbak).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Annenborch ga ik me bezig houden met het

sturen van een team waarin allerlei

administratieve zaken en taken plaatsvinden.

Hoewel ik nog niet eerder binnen een

zorginstelling werkte zijn organiseren en

administratie me wel op het lijf geschreven. Ik

realiseer me dat een helpende  hand en een

luisterend oor voor de bewoners van Annenborch

vele malen belangrijker zijn dan de administratie.

Maar ik ga er samen met mijn nieuwe collega’s

alles aan doen om te zorgen dat al die

administratieve zaken zo gesmeerd lopen dat er

ook niemand last van heeft.

 

Wat me aanspreekt in Annenborch is de manier

waarop we (dat mag ik nu zeggen) naar “ouder

worden” kijken. En daarbij dan de nadruk leggen

op de dingen die het leven de moeite waard

maken.  

Als je me in het echt ziet zul je begrijpen dat

“lekker eten en lekker drinken” ook voor mij

belangrijk zijn. 
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Maar er zijn ook andere dingen waar je me ’s

nachts voor wakker kunt maken. Ik ben een

fanatieke supporter van basketballclub Heroes

Den Bosch en heb ook zelf altijd gebasketbald. Ik

ben sinds enkele jaren verslaafd aan golf en

probeer ook af en toe te padellen (een vorm van

tennis in een kooi). Als geboren en getogen

Bosschenaar ben ik opgegroeid met carnaval en

maak ik graag nog een beetje muziek tijdens het

Kwekfestijn en bij de Intocht van de Prins op

carnavalszondag.

 

Tot slot speel ik op woensdagavond nog een potje

biljart in een wijkgebouw in Den Bosch bij een

clubje van 12 mannen waarbij ik dan het jongste

lid ben. Hoewel ik dus buiten het werk voldoende

te doen heb, ga ik met veel plezier fulltime aan de

slag aan De Hoef. Ik hoop je daar snel te

ontmoeten om nader kennis te maken.

 

Op de foto zie je Hilde mij mijn Annenborch

naambordje opspelden dat ik met veel plezier ga

dragen!
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Bericht van Vaandel en

Dienstenteam

 

Kent u dat? Die lekkere geur van vers gebakken

koekjes in huis. Een geur die staat voor

gezelligheid, een gevoel van  thuis en de belofte

van iets lekkers bij de koffie.   

Vanaf vrijdag 7 oktober laten wij heel Annenborch

hier weer lekker naar ruiken. Op deze dag gaat

namelijk het koekjes bakken van Vaandel en

bewoners Annenborch weer van start in het

restaurant. 

 

U bent van harte welkom om met ons mee

koekjes te gaan bakken. We starten om 10.00 uur

gezellig met een kopje koffie en thee voor we

beginnen.   

 

Even alle informatie op een rijtje:

Activiteit: koekjes bakken 

Wie: bewoners Annenborch en deelnemers

Vaandel 

Wanneer: elke vrijdagmorgen 

Tijd: van 10.00 tot 11.45 uur 

Waar: in het restaurant van Annenborch    

 

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten! 
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Rosmalen verandert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Toon Smetsers

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen is ook het

nieuwe Rodenborchcollege in gebruik genomen.

Hieronder een impressie van het kolossaal

strakvormgegeven gebouw met zelfs een

dakterras voor de docenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Hof van Hollandlaan is een van de twee

geplande appartementencomplexen al in een

vergevorderd stadium. 
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Namens de leden van de

Cliëntenraad

Wat er de afgelopen maand zoal gebeurde:

 

Overleg met de Gemeente over de

buitenruimte

Op een prachtige nazomerse dag heeft een

delegatie van de Cliëntenraad en Angelique van

Geenen een rondje rond Annenborch gelopen met

twee mensen van de Gemeente ’s-Hertogenbosch;

de stadsecoloog en de beheerder van de

openbare ruimte. Nu hebben we ze o.a. kunnen

laten zien en ervaren wat de problemen zijn met

de ‘heuvels’ voor en achter het gebouw en de

problemen die het wandelpad geven voor

bewoners met een rollator. Een belangrijk punt

was ook meer buitenruimte creëren voor de

bewoners van De Linde. Ook is de verkeerssituatie

aan de orde geweest. De gemeente beschouwt de

weg voor Annenborch als een gewone openbare

weg en daar zal vooralsnog geen verandering in

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u zult begrijpen zijn er nog geen beslissingen

gevallen, maar we zijn voorzichtig optimistisch dat

er misschien toch iets mogelijk is. De stadsecoloog

en de beheerder hebben toegezegd dat ze een

aantal dingen gaan uitzoeken en dat we over

ongeveer een maand bericht krijgen. Dan zal er

waarschijnlijk ook een vervolgafspraak gemaakt

worden. We kunnen op dit moment nog niets

concreets melden, maar we zijn in ieder geval in

gesprek met de gemeente en we hopen dat er een

paar kleine stappen kunnen worden gezet in het

verbeteren van de ruimte rondom Annenborch.
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Vacature Ondersteuner Cliëntenraad

Jammer genoeg zijn er geen reacties gekomen op

de oproep voor een ondersteuner voor de

Cliëntenraad, omdat Jacqueline ons helaas gaat

verlaten. Mocht u iemand uit uw familie- of

kennissenkring weten die een dergelijke functie

zou willen en kunnen vervullen, laat hem/haar

dan a.u.b. contact opnemen met Hanneke Welten

(zie onder Leden van de Cliëntenraad de

gegevens). De oproep staat ook op de website van

Annenborch.

 

Voorlichtichtingsavond bij De Linde

We hebben een mooie voorlichtingsavond voor

familie of vertegenwoordigers van de bewoners

van De Linde mogen bijwonen. Hier werd door de

vertrouwenspersoon voor de uitvoering van de

Wet Zorg en Dwang uitleg gegeven over wat deze

wet inhoudt en wat haar taak als

vertrouwenspersoon is.

 

Verder werd door de firma Ascom uitleg gegeven

over de ingebruikname van de installatie van

Slimme Sensoren voor de bewoners van De Linde

per 1 november a.s.. Deze zijn bedoeld om

gemakkelijker problemen te signaleren en door te

geven aan de zorgmedewerker. 

Een bijkomend voordeel is dat er dan geen

nachtelijke controlerondes meer hoeven te

worden gedaan, zodat de bewoner hierdoor ook

niet meer wakker wordt. En er wordt op de

polsbandjes van de bewoners ingesteld hoe groot

hun ‘leefcirkel’ wordt. Voor sommige bewoners

betekent dit dat ze meer bewegingsvrijheid zullen

krijgen. Dit alles natuurlijk in overleg met familie

of vertegenwoordiger van de bewoner.

 

Tot zover weer onze berichten van de

Cliëntenraad. Wij wensen u een mooi begin van

de herfst. 

 

Een hartelijke groet namens de leden van de CR, 

Helma Giebels
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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        

 

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.  

 

      

41Annenborch Binding - OKTOBER



Woordzoeker

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

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

 

De oplossing van de woordzoeker van de maand

september is: HALSKETTING

 

De winnaar is: Mevr. van Schijndel, app. 208  

 

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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