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In deze Binding:
• Bezoek Annenborchboom
• Kermismiddag op
Annenborch
• Nog veel meer
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Voorwoord
Beste lezer van de Binding, hét huisblad van
Annenborch,

In voor- en tegenspoed bij Annenborch

Bij Annenborch tekenen we graag hartjes.
Investeren we in de onderlinge relaties. Uiten we
dat we van mensen houden, en dus van elkaar.
De liefde, de liefde, bron van het geluk. Jaah, daar
geloven we in. Soms, als het even anders lijkt, dan
hopen we op beter en maken we daar werk van.
Elkaar opzoeken als het onderling wat stroef
loopt. Vragen naar de wensen van mensen. Begrip
tonen voor andermans situatie, gedachten en
gevoel, jaah, we willen ons daar echt in
bekwamen.

Roze bril
Kent u de uitdrukking: ‘Wie verliefd is, ziet de
wereld door een roze bril’. De ander is alleen maar
leuk, en lief. Er valt geen enkele slechte
eigenschap aan hem of haar te ontdekken.
Wetenschappers willen deze magie tussen
mensen al jaren ontrafelen. Al schiet dat
onderzoek niet erg op. Verliefdheid blijft voor hen
een groot raadsel. Ja, men kan bij mensen die
verliefd zijn in het bloed een gezonde dosis
hormonen en neurotransmitters aantonen. Maar
wat weet je dan van dat heerlijke gevoel?

Echte deskundigen
U hoeft zich er niet over uit te laten, maar u mag
er natuurlijk aan denken, erbij weg zwijmelen.
Wanneer was u in extase van iemand? Aan wie
viel geen enkele slechte eigenschap te ontdekken?
Krijgt u alleen al een glimlach op uw gezicht en
een dromerige blik in uw ogen als u aan hem of
haar denkt? Welke film, welk gedicht of boek over
de liefde roept datzelfde heerlijke gevoel in u op?
Jaah, mijmert u daar maar even over door.

Echt waar
Onderzoek, door diezelfde wetenschappers, toont
aan dat zelfs op die mijmer-, zwijmel-, droommomenten in uw bloed een verhoging van die
zalige hormonen en neurotransmitters aan te
tonen zijn! Dat gunnen wij iedereen bij
Annenborch!
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Mooiste dag

Op 14 september 2022 willen wij bij iedereen
mooie herinneringen oproepen en nieuwe
creëren. Er is een groots evenement dat zorgt dat
die dag helemaal in het teken staat van de liefde
als bron van het geluk. Een trouwjurkenmodeshow, een huwelijk in de onecht, muziek,
bruidstaart en fotoshow van allerlei bekenden bij
Annenborch.

Daarom een oproep aan u: heeft u een trouwfoto
van uzelf of van een dierbare, heeft u nog een
trouwjurk in de kast die we tentoon mogen
stellen? Dan vragen we u dat te laten weten aan
de receptie of Kwartiermakers. Samen vormt dat
letterlijk de omlijsting en aankleding van de
aankomende mooiste dag op 14 september in
Annenborch.
Graag zie ik u dan, dromerig en glimlachend.
Met vriendelijke groet,
Janneke Pander
Directeur/Bestuurder Annenborch
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Info
Administratie

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

Kapsalon

Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Maandag gesloten. Telefoonnummer 073-5212349.

Winkel

Dagelijks geopend vanaf 08.00 tot 20.15 uur.

WMO

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

Livit

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

Expositie

In september exposeert Sieny van Pinxteren haar
schilderijen op de 1e etage (bij de kapper).

Koffie-uurtje
Cliëntenraad

Op donderdag 15 september 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 18 augustus 2022

Doel van deze denkmiddag is dat we de
samenwerking tussen cliëntenraad en Annenborch
gaan evalueren en waar nodig naar meer
verbinding gaan zoeken. Zo kunnen we naar de
toekomst vooral positief (in uw belang) blijven
samen werken.

Materiële controle

Intro
Fijn dat iedereen er weer is!
We vliegen de dag in met een mooi zonnetje
tijdens ons koffie-uurtje. Wat is het toch warm
geweest de afgelopen dagen zegt Janneke.
Gelukkig hebben we vannacht een regenbui
gekregen. Wat waren we hier aan toe!
Gyliane, directiesecretaresse stelt zich even
opnieuw voor als nieuwe verslaggeefster van het
koffie-uurtje voor de Binding, waarin zij meegeeft
dat er ook gelijk een nieuwe stijl van schrijven
wordt geïntroduceerd. Wellicht voor de lezers
even wennen ;-).

Om aan te tonen dat we het gemeenschapsgeld
dat we van instanties krijgen, verantwoord
besteden moeten we jaarlijks veel documenten
aanleveren. Daarnaast en daarvoor moeten we
heel regelmatig aantonen dat we tot op detail
vastleggen, registreren en controleren in de vele
systemen die we gebruiken. Dat betekent precisie
op cijfers en data. Het is niet onze grootste hobby,
maar dankzij onze collega’s van de administratie is
het ons weer gelukt om het te organiseren en
hebben we de proef doorstaan. Hierbij hebben we
ook externe hulp ingeroepen van het bureau ‘Van
Loveren’ Joris en Guido. Als u interesse heeft om
hier wat meer van te willen weten; bent u van
harte welkom, loop dan langs bij Gyliane.

Nieuwtjes
Janneke vraagt of er nog nieuwtjes zijn? Een dame
aan de koffietafel zegt met een hele grote
glimlach dat ze zo blij is dat het weer koeler is!
In een reactie geeft Janneke mee dat we deze
zomer op sfeer, gemoed, collegialiteit dikke
plussen scoren. Het lijkt wel een wonder, de
roosters konden gelukkig zo ingevuld dat we bij
Annenborch geen tekorten in personeel hebben.
Er zijn andere organisaties rondom ons die hier
helaas wel mee te maken hebben. Bij de koffie is
ook de Cliëntenraad aanwezig. Een fijne groep
mensen met het hart naar de bewoners op de
juiste plaats. Eind augustus is er bijeenkomst
(denkmiddag) waar Hanneke Welten, voorzitter bij
de Cliëntenraad in het koffie-uurtje zo meteen
meer informatie over zal meegeven.
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ZBVO

Onze Specialist Ouderengeneeskunde voor
cliënten van de Linde huurden wij altijd in via
ZBVO. We hebben redenen gehad om het contract
met ZBVO op te zeggen. We zijn sinds maart op
zoek gegaan wie deze diensten nieuw kan
vervullen. In die zoektocht blijkt de enorme
schaarste aan Specialisten Ouderengeneeskunde
in Nederland. Gelukkig zijn we vanaf 1 juli tot 1
oktober geholpen door Veerle van de Ven en Sint
Jozefoord in Nuland. Veerle is daar in dienst als
Specialist Ouderengeneeskunde en mochten we
beroep doen op hun burenhulp. Ondertussen
lopen er gesprekken met Vivent voor een meer
structurele oplossing. Helma Giebels van de CR
vraagt zich af in hoeverre we al concreet zijn in de
onderhandelingen met Vivent? Waarop Janneke
meegeeft dat ook zij kampen met schaarste en de
puzzel nog niet opgelost is.

Kwartiermakers (Marina doet het woord)
Janneke is enthousiast over de inzet van de
creatieve acties van de kwartiermakers. Ze geeft
het woord aan Marina, onze Kwartiermaker. Op
31 augustus zal er weer gekookt worden, dan is er
weer de befaamde 'Kookclub'. De vorige week zijn
er bewoners die hebben meegedaan, er is weer
hard gewerkt en heeeeerlijk gegeten. Voor de
volgende keer heeft rode kool een hoge notering
als favoriet menu gekregen.
Bent u benieuwd naar de data na augustus? Of
wilt u zich alvast inschrijven? Bij de receptie kunt u
altijd terecht.

Wandeling naar de Annenborchboom
Onlangs is er een uitstapje gemaakt naar
'Annenborchboom' de beroemdste boom in
Rosmalen; een uitje met koffie en thee. Een
gezellige wandeling en de moeite waard.

Er wordt getrouwd in Annenborch
Op 14 september zal er een grote activiteit
plaatsvinden. We gaan trouwjurken showen van
medewerkers en bewoners. Janneke doet nog
even een oproep: Neem uw trouwjurk mee alsook
de foto’s hoe u bent getrouwd. Deze worden
zorgvuldig opgehangen met de namen erbij wie er
op te bewonderen zijn, of wie de jurk heeft
gedragen. Zo kunnen we op deze bijzondere dag
met zijn allen nog eens de oude beleven. Het
wordt een festijn met een 'Happy end' (we gaan
niet alles verklappen hoor).

De wandel driedaagse door Rosmalen
De traditionele Annenborch wandel-avonddriedaagse is door de hitte verzet naar eind
september en ook hier kunt u zich bij de receptie
voor opgeven. Deze vrolijke stoet van bewoners
en familie en vrijwilligers en medewerkers van
Annenborch is altijd een feest. Marina bedankt
iedereen voor het luisteren en fijn dat jullie
aanwezig waren.

Cliëntenraad
Hanneke Welten heet iedereen namens de CR
welkom. Ze geeft ook mee dat er op 24 augustus
een middag is gepland met Janneke met het doel:
Hoe kunnen we voor elkaar meer betekenen en
hoe kunnen we voor u, als bewoner van
Annenborch uw belangen behartigen? Hanneke
geeft mee dat er een jaarverslag is gemaakt. Deze
is binnenkort te vinden op de website. Daarbij
nodigen zij ook de bewoners uit om in beweging
te komen, op welke manier kunnen wij uw
belangen behartigen, want 'Un goeien aard' is
toch het streven hier in Annenborch. Hanneke
vraagt aan de bewoners wie al mee gedaan heeft
aan de rondleiding in het pand? Een bewoner
geeft mee dat de rondleiding heel goed is
bevallen. De Kwartiermakers hebben het goed
gedaan en willen naar behoefte het graag nog
eens voor u organiseren.
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Als CR hebben we een bijeenkomst georganiseerd
in september. We willen dan een aantal mensen
van de gemeente uitnodigen in Annenborch met
het thema: "kijk eens, hoe belangrijk een fijn
uitzicht voor bewoners is?'. We willen dan heel
graag onze ambities in uitvoering aan de
gemeente laten zien. We willen de gemeente zelf
laten ervaren hoe het zicht is vanuit Annenborch
van binnen naar buiten, en waarbij de
buitenruimte meer optimaal kan worden ingezet.
Hanneke bedankt iedereen voor het luisteren.

Vragenrondje en afsluit
Janneke is nieuwsgierig of er nog vragen,
opmerkingen of ideeën zijn om te delen? Een
bewoner is nieuwsgierig naar het licht binnen
Annenborch, het is meer donker en dat levert
mogelijk valgevaar op. Omdat het buiten zo warm
was is er bewust voor gekozen om verlichting uit
te doen. Maar er zijn meer gebouw technische
zaken die ons parten spelen. Janneke geeft mee
dat we daarom een externe hebben aangenomen,
Niels van Berkum. Hij zet zich als projectleider in
op die verbeterprocessen van ons gebouw. De
verlichting hebben we nu deels opgelost om LED
verlichting aan te brengen om de hitte te
beperken. We zullen Niels vragen om eens aan te
sluiten bij ons koffie-uurtje. Zo kan u allen
meegeven wat u nodig heeft om een rustig
woongevoel te geven.
Er is nog een vraag over de gangen die zo leeg zijn
volgens een bewoner. Onze administratie heeft nu
alle schilderijen overgedragen aan de Kwartiermakers die dit stukje gaan oppakken met u om
wat meer sfeer en gezelligheid op de gangen aan
te brengen.
Janneke bedankt iedereen voor hun komst en
graag tot de volgende keer!

Iedereen is volgende maand weer van harte
welkom! Het koffie-uurtje is dan op donderdag 15
september 2022 om 10.15 uur.
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In memoriam

Mevrouw P.J. van Doremalen-Veenstra
Geboren: 22-07-1931
Overleden: 01-08-2022

Wij wensen u heel veel sterkte toe!

Mevrouw M.H.W. Veltman-Vos
Geboren: 02-08-1933
Overleden: 09-08-2022
Mevrouw G.W.J.M. van Antwerpen-Senders
Geboren: 26-12-1934
Overleden: 12-08-2022
Mevrouw P.H.M. Acket-Guinée
Geboren: 22-01-1930
Overleden: 22-08-2022
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Jarige bewoners, proficiat

Bewoners die jarig zijn in september
Verjaardag

Jarige bewoners

Huisnummer

07 september

Mw. J.M.M. Harps-Kooijmans

Thuiszorg

09 september

Mw. G.A. Epskamp

198

13 september

Mw. M.F. Voets-Broeren

Thuiszorg

15 september

Mw. M.G. Perquin-van der Spek

234

19 september

Dhr. N.J. Nieuwenbroek

Thuiszorg

21 september

Mw. J.M.G. Schellekens-van Loon

148

26 september

Mw. A.A.M. Verhallen

142

28 september

Dhr. W.H. van Lokven

122

29 september

Dhr. L.G. van Schijndel

64

30 september

Dhr. P.C. Kappen

230
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Jarige medewerkers en vrijwilligers, proficiat

Medewerkers en vrijwilligers die jarig zijn in september

02 september

Ilse van den Hanenberg-van den Oever

04 september

Diana van Schijndel

04 september

Marja Buuts-Las

05 september

Annemarie de Crom-Schmitz

08 september

Lambert van der Steen

10 september

Marc Pereij

12 september

Suzan van Bergen

13 september

Tsega Habte

14 september

Marita de Jong-van Pinxteren

14 september

Monique Pennings-Bos

16 september

Didi van der Plas

16 september

Marion van Schijndel-Maas

17 september

Jeanne van de Ven-Wagenaars

20 september

Anneke Sikking-Verhoef

20 september

Christian Kitslaar

24 september

Elleke Suiskens

25 september

Mien Linnenbank

25 september

Anke van den Berg

26 september

Arianne van der Wijst-Schippers

29 september

Wilma Tichelaar
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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 J.J.M. van Kempen-Kaanders is komen
wonen in appartement 158.
De heer P.C. Kappen is komen wonen in
appartement 230.
Mevrouw A.E.I. Oirschot-Smolders is komen
wonen in appartement 3 de Linde.
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Traktatie voor personeel

Gedurende de zomerperiode hebben de
teammanagers bedacht om iets extra’s te doen
om te laten zien dat we de inzet van onze
medewerkers enorm waarderen. ‘Trakteren om te
waarderen’ hebben we het genoemd. Gedurende
de zomermaanden wanneer collega’s van hun
welverdiende vakantie genieten, worden extra
diensten gedraaid om de roosters dicht te krijgen.
Twee keer per week serveren wij iets lekkers bij
de lunch. Dat varieert van een gezonde smoothie
tot een chocolade brownie. Ook stond er een bowl
vers fruit op het menu. Alles voor 'Un goeien
aard'.
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Huismeester vertelt

Augustus 2022
Huishoudelijke mededeling

Zoals u mischien wel heeft gezien heeft de Firma
Saval weer groot onderhoud gedaan aan de
brandmeldcentrale. Alles is weer uitvoerig
gecontroleerd en getest en waar nodig onderdelen vervangen zodat we weer in een veilig pand
zitten.
De monteurs vertelden mij wel dat er in sommige
appartementen spullen staan in de meterkast,
maar ze waren er zeer tevreden over dat de
meeste meterkasten leeg waren. Dus i.v.m.
veiligheid: zorg dat de meterkast in uw
appartement leeg is.

Huismeestermap

Geef storingen of klussen altijd door aan de
receptie, zij vermelden het in de huismeester
map. Zo kunnen we controleren of er een externe
partij moet komen of de huismeester dit zelf kan
doen. Ook tijdens mijn afwezigheid gaat dit
gewoon door en mijn collega Peter is hier ook
regelmatig om wat klussen op te pakken.
Huismeester
Frans van Fessem
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ANNENBORCH BEZOEKT DE ANNENBORCHBOOM
Diverse bewoners van Annenborch hadden één grote wens om met de Annenborchboom op de foto te
gaan, vandaar dat dinsdag 26 juli om 10.00 uur een ‘kolonne’ rolstoelers, met begeleiders, richting de
beroemde boom vertrok, waar na eerst koffie + cake te hebben genuttigd, van iedereen een foto mét de
beroemde boom werd gemaakt en ook een gezamenlijke foto met de begeleiders. De beroemdste boom
van Rosmalen en tevens oudste boom van de gemeente ’s-Hertogenbosch staat omringd door woningen
aan de Augustinessenborch op ‘n terp en de linde is honderden jaren oud en is, na in 1767 een zwaar
noodweer te hebben overleefd, in de zeventiger jaren als wettelijk beschermd monument aangewezen.
Tekst en foto’s Ted van der Loo ----- zie ook www.ros-tvkrant.nl
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Bedankjes

BEDANKT DONATEURS!
Tijdens het vieren van de verjaardagsdag, alweer
even geleden, is er een spaarpot neergezet om
geld in te zamelen voor het verbeteren van de
geluidsinstallatie.
We kunnen nu bekendmaken dat er € 354,75 is
ontvangen aan donaties. Van dit geld zijn
geluidboxen (Bose) geïnstalleerd en is er ook een
digitale radio-ontvanger geplaatst.
We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan
het verbeteren van de geluidskwaliteit in het
restaurant.

DAG VAN DE VERPLEGING
Op 12 mei was het de dag van de verpleging.
Vanuit het MT kregen we daarom allemaal een
Beach Ball setje kado om in beweging te komen,
en te blijven, ook tijdens de vakantie... Zoals je ziet
heb ik er erg veel plezier mee gehad, het bracht
me in beweging en doordat ik het setje mee op
vakantie nam, maakte ik ook nog sociaal contact
met wildvreemde mensen, waar ik eerst een
'sprintje' mee trok en later hele leuke gesprekken
mee had onder het genot van een lekker drankje
en een hapje. Bedankt!
En verder zijn we deze zomer bij wijze van
waardering een aantal keren per week verrast met
een fijne versnapering, yoghurt, repen, brownies,
popcorn, etc. Ook daarvoor bedankt!
Trudy Dekkers
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BEDANKT VOOR JULLIE STEMMEN!
In Gasterij de Hoef heeft een aantal weken een paar paspoppen met kleding voor de Voeding gestaan.
Hierbij kwam een tablet te staan, zodat jullie mochten stemmen welke outfit het mooiste was. Jullie
hebben massaal jullie keuze aangegeven en dit ligt heel dicht bij elkaar, met maar 6 stemmen verschil.
Veel van jullie gaven aan dat jullie de roze blousjes juist zo leuk vinden, maar aangezien we ook een aantal
mannen binnen de voeding hebben werken, is het voor hen ook fijn als het een ander kleurtje wordt dan
roze.
We zijn erg blij dat jullie je keuze hebben gemaakt en gaan hier eind augustus verder mee aan de slag,
want dan hebben we weer een afspraak met het kledingbedrijf. We hopen dan de details rond te krijgen,
zodat onze collega’s van team Voeding kunnen gaan passen en dat we dan in de herfst/winter jullie
mogen verwelkomen in Gasterij de Hoef in onze nieuwe kleding.
Lieve groet,
team Voeding
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ZIN IN DE DAG

Een tijdje geleden was Annet de Lange, verbonden aan Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), te gast bij
Annenborch. Geïnteresseerd maakte Annet een praatje met mevrouw Harps, die de plantjes op het
dakterras water gaf met een klein gietertje... veel te klein, een sproeier zou een uitkomst zijn, verklapte
mevrouw. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Annet besloot om de Nijmeegse Vierdaagse te
lopen en sponsors te zoeken die bereid waren om een groene bijdrage te leveren voor een sproeier op
het, onlangs prachtig ingerichte, dakterras van Annenborch.
In Annenborch-paars liep Annet genoeg geld bijeen om naast een sproeier, zaden, een tuinslanghaspel,
keukenkruiden, potgrond en een klein zaaikastje te overhandigen aan mevrouw Harps. De heer en
mevrouw Harps hebben altijd zeer genoten van hun tuin, en het gemis daarvan wordt nu wat
gecompenseerd. Inmiddels is er al gezaaid in het kastje. Mevrouw verzorgt dit, maar omdat het voor
Annenborch is, nodigen we jullie uit om eens een kijkje te komen nemen en meteen te genieten van het
mooie dakterras!
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Extra Activiteiten*

Wat is er te doen in de maand september?
Ook deze maand zijn er weer extra leuke
activiteiten waar u aan deel kunt nemen zoals de
Wandeldriedaagse. En wat te denken van de
Bruidsmodeshow, nog nooit vertoond! Wij wensen u
alvast veel plezier. Hartelijke groeten van de
Kwartiermakers Carine, Marina en Brigitte.

Oproep deelnemers Rikken

Er zijn nog plaatsen vrij bij het Rikken op
dinsdagmiddag! Wilt u graag meedoen,
dan kunt u zich aanmelden bij Carine of
Marina.

Zaterdag 3 en 17 september
Heilige mis

U bent van harte welkom om deel te
nemen aan de Heilige mis op 3 en 17
september om 16.00 uur in de
Ridderzaal.

Donderdag 8 september
Bingo

Er zijn weer leuke prijsjes te winnen, dus
komt u ook naar de Bingo? Deze begint
om 14.30 uur in Gasterij De Hoef.
Deelname met activiteitenbon, voor
bewoners gratis.
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Vervolg extra activiteiten* september
*Activiteiten gaan door onder voorbehoud van
wijzigingen. Het weekprogramma dat u als bewoner
elke week ontvangt, is leidend.

Zaterdag 10 september
Optreden Ons Muziekske

Op 10 september om 14.30 uur in
Gasterij De Hoef treedt muziekgroep
"Ons Muziekske" op, onderdeel van de
KBO Berlicum, bestaande uit 18
enthousiaste mensen onder leiding van
dirigent Henk de Winkel. Ze bespelen een
klankrijk assortiment aan instrumenten,
fluit, klarinet, saxofoon, tuba, trom en
accordeons. Het repertoire is breed, van
een feestmars tot de Blauwe Donau of
een tango medley. Deelname: met
activiteitenbon, voor bewoners gratis.

Maandag 12 en 26 september
Luisteren naar Klassieke muziek

Samen luisteren naar klassieke muziek
met achtergrondinformatie over de
muzikant en de muziek. U bent van harte
welkom op 12 en 26 september om
10.30 uur in de Ridderzaal. Deelname:
met activiteitenbon, voor bewoners
gratis.

Woensdag 14 september
Bruidsmodeshow

Op 14 september organiseren we een
heuse bruidsmodeshow! Wilt u weten
wie er welk bruidspaar om 14.30 uur in
de onecht verbindt, dan zien we u graag
in Gasterij De Hoef. Deelname: met
activiteitenbon, voor bewoners gratis.
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Vervolg extra activiteiten* september
*Activiteiten gaan door onder voorbehoud van
wijzigingen. Het weekprogramma dat u als bewoner
elke week ontvangt, is leidend.

Donderdag 15 september
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 15 september
Jukebox Timpens

DJ's Theo en Riny draaien muziek van
toen. Deze muziek nodigt u uit om mee
te zingen of misschien wel een dansje te
wagen! Aanvang: 14.30 in Gasterij De
Hoef. Deelname: activiteitenbon,
bewoners gratis.

Dinsdag 20 september
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: activiteitenbon, voor
bewoners gratis.
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Vervolg extra activiteiten* september
*Activiteiten gaan door onder voorbehoud van
wijzigingen. Het weekprogramma dat u als bewoner
elke week ontvangt, is leidend.

Zondag 25 september
Dansmatinee

Een gezellig muziekmiddag waarbij
gelegenheid is om een dansje te maken.
Aanvang: 14.00 uur in Gasterij De Hoef.
Deelname: activiteitenbon, voor
bewoners gratis.

Dinsdag 27 september
Sing-a-song

Zingt u ook weer mee met leuke liedjes
van toen begeleid door Jan en Wim op de
gitaar? U bent van harte welkom om
14.30 uur in het Gelag.
Deelname: activiteitenbon, voor
bewoners gratis.

Dinsdag 27, woensdag 28 en
donderdag 29 september
Wandel driedaagse

Terug van weg geweest: de wandel
driedaagse! Doet u ook mee of gaat u de
lopers aanmoedigen?
In deze Binding vindt u meer informatie,
ook over hoe u zich aan kunt melden (tot
vrijdag 16 september).
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Vervolg extra activiteiten* september
*Activiteiten gaan door onder voorbehoud van
wijzigingen. Het weekprogramma dat u als bewoner
elke week ontvangt, is leidend.

Woensdag 28 september
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 29 september
Film Waddeneilanden

Op 29 september om 14.30 uur wordt er
in het Gelag een mooie film vertoond
over de Waddeneilanden. Deelname:
activiteitenbon, voor bewoners gratis.

Oproep vrijwilligers

Wij zoeken nog vrijwilligers voor het
begeleiden van bewoners tijdens de
wandeldriedaagse van 27-29 september.
Wilt u ons helpen? Stuur dan een mail
naar vrijwilligers@annenborch.nl of
spreek een van de Kwartiermakers aan.
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KOOKCLUB: LEKKER ETEN
EN DRINKEN

Op woensdag 3 augustus hebben we sinds lange
tijd weer een kookclub gedaan. We waren met
een gezellig groepje bewoners en begeleiding. In
overleg kreeg iedereen een taakje toebedeeld. Er
werd goed gekokkereld met als resultaat een
heerlijk diner. Onder het genot van een drankje
hebben we gezellig gegeten en getafeld. We
kunnen terugkijken op een mooi begin van een
terugkerende kookclub die om de twee weken
gaat plaatsvinden. Wilt u graag meedoen aan de
kookclub, dan kunt u zich melden bij de receptie.
U ontvangt daarna een uitnodiging van een
Kwartiermaker op welke dag u verwacht wordt.

Verslag van Jarka van Dijk op Facebook
"Vandaag heb ik voor de eerste keer als vrijwilliger
bij woonzorgcentrum de Annenborch gekookt
samen met 3 andere vrijwilligers en 7 bewoners.
Wat een ontzettend leuke middag was het voor de
bewoners, maar ook zeker voor mij. Mooie
gesprekken gevoerd over hoe t vruuger was en
samen met de bewoners alles voorbereid. Erpels
geschild, juin en komkommers gesneden en nog
veel meer. Op het menu stond een verse
tomatensoep, echte gebakken aardappels en sla
tomaat komkommer en ei met slasaus. Als vleesje
was gekozen voor een gepaneerde kipschnitzel.
Het toetje bestond uit heerlijk vers fruit met
geklopte slagroom. Uiteraard ook door
medewerking van de bewoners klaar gemaakt.
Annenborch is dringend op zoek naar vrijwilligers.
Het is zo ontzettend leuk om te doen. Je krijgt er
zelf een fijn en voldaan gevoel van en je geeft de
bewoners een leuke middag. Ik doe het eens per 2
weken op woensdag middag. Gewoon een paar
uurtjes gezellig koken en kletsen. Wat is nou 4
uurtjes per 2 weken?"
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Vervolg verslag Jarka van Dijk op Facebook
"Als vrijwilliger help je een ander of anderen en dat is zo fijn om te kunnen doen. Je besteedt tijd aan één
persoon of meerdere die het nodig hebben. Zo maak je het leven van degene(n) die je helpt een stukje
beter. Juist het belangeloos iemand helpen geeft je een goed gevoel. Naast de structuur die
vrijwilligerswerk geeft, doe je ook sociale contacten op. Je leert mensen met wie, of voor wie je
vrijwilligerswerk doet, steeds beter kennen. Dat is toch wat anders dan ‘hallo’ zeggen tegen de caissière
bij de supermarkt. Het is een ideale basis om nieuwe mensen te ontmoeten of vriendschappen uit te
bouwen. En doordat er veel vraag is naar vrijwilligerswerk, vind je altijd wel een plek waar
gelijkgestemden zitten.
Is je interesse gewekt? Loop eens binnen bij Ouderenzorg Annenborch, er zijn zo veel mogelijkheden om
vrijwilligerswerk te doen."
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KERMISMIDDAG OP ANNENBORCH
Gasterij ‘De Hoef’, hét restaurant van zorgcentrum Annenborch, was op maandagmiddag 8 augustus
omgetoverd tot ‘speelhal’ voor een gezellige kermismiddag met o.a.: een draaiorgel, waarzegster,
suikerspin, eendjes vissen, grabbelton, oliebollen, popcorn en de middag werd geopend door
‘spreekstalmeester’ Jan die op een zeer humoristische wijze kwam
uitleggen wat eigenlijk de bedoeling was van deze middag met
uiteraard koffie, thee, iets lekkers en borrel.
Tekst en foto’s Ted van der Loo
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LOS DEL SOL
Wat hebben we genoten van de Spaanse muziek en dans van Los del Sol in Gasterij de Hoef. We waanden
ons in de binnenlanden van Spanje, de temperatuur werkte natuurlijk ook mee. De danseres wist onze
beentjes van de vloer te krijgen, er werd ijverig mee bewogen en geklapt, olé.
Er waren veel blije gezichten. De bezoekers van Vaandel waren reuze enthousiast en lieten zelfs de bus
om 16.00 uur even wachten. We werden door de keuken getrakteerd op een mooie borrelplank en er was
zelfs voor iedereen sangria gemaakt.
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ZWANENMEER EN MEER....

Op zondag 21 augustus kwamen er 2 prachtige zwanen, rechtstreeks uit het zwanenmeer in de Gasterij
aanvliegen.
Geluksmomentjes.... Iets met pap en krentjes.... Samenspel, verbinding, contact, (sociale contacten),
muziek, dans, passie, liefde, ontroering, eigenheid. Dit alles gebeurde op zondagmiddag bij Annenborch in
een Zwanenmeer. Een heerlijke verse milkshake (lekker eten en drinken), samen dansen (bewegen) alsof
er niemand kijkt, samen zingen alsof jij de originele artiest bent, samen zijn omdat jij er toe doet. Dit alles
maakte deze middag een bijzondere belevenis, met mooie individuele momenten (zin in de dag). Deze
momenten zorgden voor ontroering van de deelnemers maar ook van de toeschouwers. Waar we
normaal gesproken de deelnemers niet kennen, speelden we deze dag op de locatie waar ik werk. Mooi
om te zien dat ons Zwanenmeer mooie dingen losmaakt, uiteraard horen we dat vaak terug, maar zelf
zien, voelen en horen wat het met een mens, doet is nog mooier. De reacties van collega's en hoe ze het
beleefd hebben, maakt deze dag voor mij als zwaan een dag met een gouden randje.
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SeniorWeb

SeniorWeb Rosmalen is verhuisd!
U hebt het al eerder vernomen. Na een ruim
8-jarige samenwerking met Ouderenzorg
Annenborch heeft SeniorWeb Rosmalen besloten
de leslocatie te verhuizen naar HEVO in Rosmalen.
Niet onze samenwerking stopt maar de plaats
waar u voorheen voor Inloop en cursussen terecht
kon is kantoorruimte geworden. U klopt in het
vervolg voor computerondersteuning aan bij de
Ontmoeting, Tulpstraat 2-4 en wij doen de deur
graag voor u open.

Wij willen inwoners van Annenborch alsmede
directie en management van harte danken voor
de fijne tijd die wij op locatie Annenborch hebben
gehad.
Namens alle vrijwilligers van SeniorWeb
Rosmalen,
Bert van Strien, voorzitter
www.seniorwebrosmalen.nl

We hebben in de voorbije 8 jaren een prima
huisvesting mogen genieten in een uitstekend
verlopen samenwerking maar zijn op de
uitnodiging van het HEVO bestuur ingegaan om
versterking van digitale vaardigheden dichter bij
haar grote aantal leden te brengen. Het betekent
dat alle senioren van Rosmalen en omgeving, wel
of geen lid van HEVO, van harte welkom zijn voor
digitale ondersteuning. Dus ook de inwoners van
Annenborch met hun relaties.
SeniorWeb Rosmalen blijft doen wat zij altijd heeft
gedaan en breidt ook steeds haar aanbod uit
omdat de digitale wereld heel snel verandert. U
komt ons ook tegen in de samenwerking die we
hebben met Huis73 bij Perron-3 en de Biechten in
Hintham.
Volg de ‘Huis aan Huis’bladen, de nieuwsbrieven
en activiteitenagenda zoals ook in het HEVO
magazine is opgenomen.
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Annenborch
Wandel 3 daagse

Doet u mee?
Beste bewoners & familieleden,
Dit jaar organiseren we weer met veel enthousiasme de enige echte Annenborch Wandel 3 daagse. In
verband met de hitte in juli is de Wandel 3 daagse verzet naar:
Dinsdag 27 september
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september
Afstand: 3 kilometer
Dit jaar wandelen we weer samen drie dagen door de mooie omgeving van Rosmalen. Samen bewegen is
gezellig en houdt ons fit.
Doet u ook mee? Met de hulp van uw familie/vrienden wordt het dit jaar weer een succes.
Het inschrijfformulier treft u aan op de volgende pagina.
Natuurlijk staan we langs de route met een hapje en een drankje. En zorgen we bij aankomst op
donderdag 29 september voor een feestje.
Eigen bijdrage € 15,-- per bewoner.
Namens de Kwartiermakers
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Ingezonden brief

Een uitgeruste en vrolijke Janneke Pander was
weer aanwezig op het maandelijkse Koffie-uurtje.
We waren weer benieuwd wat ze te vertellen
had.
We vonden het fijn dat ze met het Gemeentebestuur in Den Bosch ging praten. En wel over de
grond voor het Annenborch gebouw. Het gras
groeit soms verschrikkelijk hoog. Het uitzicht was
bijna helemaal weg naar buiten op de weg. Maar
ja, het is Gemeentegrond. We hebben hier niks
over te vertellen. Even afwachten of ze er iets aan
gaan doen.
Janneke kan heel goed praten en uitleggen. We
wachten het maar af. Geduld beoefenen is een
schone deugd is het gezegde.
Augustus is de vakantiemaand. Er is niet veel te
doen in het programma. Vakantie hoort erbij.
Komt tijd komt rust en we beginnen weer met
frisse moed. Laten we hopen dat de grote warmte
weg blijft, het was niet aangenaam dit nog mee te
maken. Volgende keer zal er wel meer te schrijven
zijn.
Lieve dames en heren niet in de felle zon gaan
zitten. Zoek de schaduw op hoor. Ik wens jullie
een fijne en rustige maand toe. Tot de volgende
keer maar weer.
Groetjes van Francine van Daal
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Expositie

Ik ben Sieny van Pinxteren en ben geboren in
1952. Na mijn actieve werkende leven ben ik
schilderkunst gaan studeren aan de Academie
voor Schone Kunsten in Arendonk, België.
Schilderen is voor mij een passie. Ik houd van
kleuren en vormen.
Ik wens u veel plezier bij het bekijken van mijn
schilderijen op de 1e etage!
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Bericht van Vaandel en
Dienstenteam

In juli zijn wij bij het Dienstenteam bezig geweest
met het thema ‘een gezonde leefstijl’.
Er is een diëtiste vanuit Cello langs geweest, zij
heeft ons een workshop gegeven over gezonde
voeding en beweging.
We zijn in gesprek gegaan over verschillende
foto’s, gezonde voeding en uiteindelijk hebben we
een beweegspel gedaan, erg leuk en actief!

De week daarna hebben we een gezonde lunch
gemaakt. We hebben samen alle ingrediënten
bedacht, gekocht, gemaakt en natuurlijk….
opgegeten!
Het was een heerlijke wrap met groenten en kip
en fruit als toetje, hmmmm…
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Rosmalen verandert

Traditiegetrouw was het in de eerste week van
augustus weer kermis op het Gildeplein. Zoals
vaak deze zomer was het weer bloedheet. Rond
drie uur in de middag was er nog nauwelijks
iemand te bekennen Bij café de Beer was een heel
uitgebreid terras gemaakt, waar 's middags nog
nauwelijks iemand zat. Ze zullen het van de avond
en nacht moeten hebben, wanneer er een aantal
regionaal bekende artiesten gratis optreedt.

De weg naar het Laaghemaal is een aantal weken
afgesloten geweest voor alle doorgaand verkeer.
Er is voor het nieuwe Rodenborchcollege in het
Laaghemaal een grote rotonde aangelegd, zodat
in het nieuwe schooljaar hele drommen fietsers
veilig naar school kunnen rijden.

Door: Toon Smetsers
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Namens de leden van de
Cliëntenraad

Beste bewoners en cliënten van Annenborch,
En weer is een zomerse maand voorbij, waarin
geen spectaculaire dingen zijn gebeurd, maar we
proberen u toch zo goed mogelijk op de hoogte te
houden van alle ontwikkelingen.
De warmte heeft ons wel parten gespeeld. Vooral
op de hogere etages van de gebouwen kon de
temperatuur flink oplopen. Om dit enigszins te
verzachten werden de lampen in de gangen
uitgedaan. Deze noodoplossing is begrijpelijk,
maar er moet snel een structurele oplossing
gevonden worden. Overal LED-lampen zou al een
flink steentje bijdragen, maar er zou ook bekeken
moeten worden hoeveel licht er werkelijk
noodzakelijk is om de gangen veilig te verlichten.
Het vervelende is dat Annenborch hier niets aan
kan veranderen, maar dat we afhankelijk zijn van
de verhuurder, JOOST. Wij roepen de door
Janneke Pander benoemde Projectleider, die de
onderhandelingen met JOOST doet, dan ook op
om hier aandacht aan te besteden.

Ons jaarverslag 2021 is gepubliceerd op de
website: www.Annenborch.nl. Dus als u werkelijk
zicht wil krijgen op waar we ons allemaal mee
bezig hebben gehouden het afgelopen jaar, dan
moet u beslist kijken!
Binnenkort moeten we, met pijn in het hart,
afscheid gaan nemen van een zeer gewaardeerd
ondersteuner Jacqueline van Aller heeft te kennen
gegeven dat zij met haar secretariaatswerkzaamheden voor de Cliëntenraad wil
stoppen. Dit betekent voor ons een groot verlies
en niet zo gemakkelijk te vervangen!
En dan nog een oproep: laat ons weten als we iets
voor u, bewoners en cliënten, kunnen betekenen
en we doen ons best een oplossing te vinden.
Alleen dan kunnen wij als Cliëntenraad uw belang
het beste behartigen. En dat willen we graag.
Een hartelijke groet namens de leden van de CR,
Helma Giebels

Wij hebben een signaal gekregen dat de
benadering van u, de bewoner, bij de recente
ziektegevallen van Corona wel heel anders was
dan tijdens de eerste golven. Lovende berichten
over de medewerkers in de verzorging! Dank
hiervoor namens de bewoners.
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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.
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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.
Annenborch Binding - SEPTEMBER

44

Oplossing woordzoeker
De oplossing van de woordzoeker van de maand
augustus is: BORSTELHAAR
De winnaar is: Mevr. H. Konings-Raaijmakers,
app. 144.
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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