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Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Groots met een gouden G bij Annenborch

    

Sinds het Coronajaar 2020 vieren we bij

Annenborch, Ouderenzorg in Rosmalen, nóg meer

bewust het gezamenlijke moment dat collega’s

met hun welverdiend pensioen gaan. Op 6

oktober j.l. betrof het zeven ‘oud collega’s. Samen

waren ze goed voor meer dan 203(!) jaar trouwe

dienst bij Annenborch!!! Dat verdient oprecht iets

heel bijzonders.   

 

Tijdens de eerste lockdown in 2020 zongen we

met hen het lied 'Brabant' van Guus Meeuwis 70

keer op rij, stipt om 15.00 uur. Deze zogenaamde

balkonscènes brachten ons moed en zin om het

samen vol te houden, ondanks de ellende van het

coronavirus.   

 

Guus herkende en erkende dat toen in zijn

persoonlijke videoboodschap aan ons: 'samen

zingen is het fijnste dat er is' en 'als de tijd rijp is,

kom ik graag langs en dan zet ik hem in en dan

hoop ik dat we met z’n allen met een grote

glimlach ‘Brabant’ zingen'.  Die wederzijdse wens

ging op 6 oktober in vervulling in aanwezigheid en

ter ere van álle 19 gepensioneerden van

Annenborch sinds 2020. Stipt om 15.00 uur begon

Guus te zingen. Groter kan de glimlach niet zijn.

  

Met vriendelijke groet, Janneke Pander     

Directeur/bestuurder

 

 

PS 1 

Op het terras boven het restaurant valt het

kunstwerk 'De Gouden Handdruk' te bewonderen

als dank voor de onuitwisbare indruk die de

gepensioneerden bij Annenborch hebben

achtergelaten door hun trouwe dienst.  

 

PS 2

Hierna volgt de tekst van het lied 'Brabant'

nogmaals uitgeschreven, velen van u hebben er

dierbare herinneringen aan of putten er troost uit.
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Tekst: Brabant

 

Een muts op m'n hoofd

m'n kraag staat omhoog 

't is hier ijskoud 

maar gelukkig wel droog 

de dagen zijn kort hier 

de nacht begint vroeg 

de mensen zijn stug en d'r is maar een kroeg 

als ik naar m'n hotel loop, na een donkere dag 

dan voel ik m'n huissleutel diep in m'n zak 

 

Refr. 

En ik loop hier alleen in een te stille stad 

ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad 

maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht 

en dan denk ik aan Brabant, 

want daar brandt nog licht 

 

Ik mis hier de warmte van een dorpscafé 

de aanspraak van mensen met een zachte 'g' 

ik mis zelfs 't zeiken op alles om niets 

was men maar op Brabant zo trots als een fries 

in 't zuiden vol zon, woon ik samen met jou 

't is daarom dat ik zo van Brabanders hou 

 

Refr. 

Ik loop hier alleen in een te stille stad 

ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad 

maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht 

en dan denk ik aan Brabant, 

want daar brandt nog licht 

 

De Peel, en de Kempen en de Meijerij 

maar 't mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij 

 

Ik loop hier alleen in een te stille stad 

ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad 

maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht 

en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog

licht 

en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog

licht 

en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog

licht 
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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 november exposeert Cello hun schilderijen

op de 1e etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 17 november 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 20 oktober 2022

Welkom! 

Janneke opent met een grote glimlach het

koffie-uurtje. Ze kijkt er altijd naar uit om met

elkaar, iedere derde donderdag van de maand,

informeel wat sfeer te proeven, informatie en

nieuwtjes uit te wisselen en als nodig wat lief en

leed te delen. Dit gezamenlijke uurtje gebruiken

we daarvoor, het verslag komt in de Binding zodat

degenen die er niet bij zijn toch op de hoogte

blijven en een indruk krijgen van wat er speelt. 

 

De Vrienden van Annenborch|Opening

minikermis 

'De vrienden van Annenborch' zijn vandaag ook

aanwezig. Op hun initiatief en door hun

inspanning is Annenborch deze week de trotse

gastlocatie van de tentoonstelling van 'De

minikermis van Bert van Houten'. 

Dinsdag 18 oktober was de officiële opening, die

zelfs landelijk aandacht trok van de media. Deze

vijf schitterende, door Bert met de hand

vervaardigde, kermisattracties zijn zelf weer een

attractie geworden. 'Goedemorgen Nederland' en

ook het televisieprogramma 'Hart van Nederland'

heeft de opnames uitgezonden. Voor de

gezelligheid mogen we ons verheugen in veel

bezoekers uit Rosmalen en wie vanmiddag komt

heeft helemaal geluk. Dan treden Bert van Houten

met zijn vrouw Ria op, met hun zang vertolken ze

de nostalgie waardoor u zich weer op de kermis

waant. Ook in de sfeer van die tijd toen, maakt

Ted van der Loo van die bekende zwart-wit foto’s

die vroeger in de etalage van de sigarenwinkel

konden worden bekeken. Een memorabele

herinnering. 

 

 

De bewoners vinden de minikermis prachtig! Bert

van Houten uit Orthen heeft zijn inspiratie

meegekregen van de Familie Vermolen, een

bekende naam in kermisland. Wij vinden Bert en

Ria op onze beurt weer inspirerend. Hoe fijn is

dat, dat deze man met zijn prachtige hobby zoveel

plezier brengt! 

 

De Cliëntenraad 

De cliëntenraad alsook onze Cliënt

Vertrouwenspersoon Annemarie Hopstaken is

aangeschoven bij het koffie-uurtje. Hanneke

Welten (voorzitter) wil graag even het woord

doen. Anderhalve maand geleden heeft de CR

Angelique van Geenen en ambtenaren van de

gemeente uitgenodigd om te bekijken of we de

tuin en omgeving rondom Annenborch kunnen

verfraaien. Er ligt al langer een aantal plannen die

4 jaar geleden o.a. samen met de gemeente Den

Bosch zijn gemaakt. De CR-leden hopen eind

november de herziene plannen/ideeën te

ontvangen. Als het goed is herkent u bij de

presentatie van die plannen uw eigen wensen

daarin. 
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Janneke dankt de CR voor het mooie initiatief en

geeft aan dat we nog wel 4 weken geduld kunnen

opbrengen. Het jaarverslag van de Cliëntenraad is

gedrukt. Deze zal binnenkort in uw brievenbus

liggen. In het jaarverslag vindt u ook een bijlage

van onze Client Vertrouwens Persoon, Annemarie

Hopstaken. Als u in november nog geen berichtje

heeft ontvangen, laat het dan zeker even weten

aan de dames bij de receptie. 

 

Ditjes en datjes, nieuws en vragen

Een bewoner is benieuwd wanneer de gangen

schilderijen krijgen. Op dit moment hebben we al

heel wat kunst voor aan de muren verzameld. De

Kwartiermakers gaan hun uiterste best doen om

dit in een soort van markt, wisselbeurs aan u te

tonen, zodat u kan kiezen wat u mooi vindt voor in

uw gang. Een bewoner heeft zich al opgegeven

om mee te denken in de uitvoering. 

Angelique van Geenen, Teammanager bij De

Linde, geeft alvast in een voorproefje mee dat er

een kunstenaar is langs geweest. Een creatieve,

verbeeldende persoon die mee zal denken in de

aankleding van Annenborch.   

 

Nieuwe medewerkers en nieuwe

functies 

Cees van Beekveld (gestart per 1 oktober en is

teammanager bedrijfsvoering en advies) 

Cees stelt zich voor. In de vorige Binding heeft hij

een uitgebreid stukje geschreven. Hij krijgt een

mooi gevoel bij Annenborch. Hij kent het 'oude'

Annenborch heel goed omdat zijn oma daar heeft

gewoond. Cees draagt een warm hart naar de zorg

en ook naar ons allemaal bij Annenborch. Hij kijkt

ernaar uit om in deze nieuwe functie op advies en

structuur zijn steentje bij te kunnen dragen.

Trouwens, hij is geboren in Orthen en dus met al

het moois van de kermis opgegroeid. 

 

 

 

 

Tamara Verhoeven (gestart per 1 oktober en is

management ondersteuner voor Hilde van der

Weerden) 

Net als Cees is Tamara per 1 oktober gestart. In

deze Binding zal zij zich uitgebreider voorstellen.

Tamara woont in Vlijmen en is geboren in

Waalwijk. Getrouwd en trotse moeder van 2

meiden. Tamara kwam hier voor het eerst

kennismaken, kreeg daarvan een glimlach en die is

er tot vandaag niet meer afgegaan. Het werken in

de zorg is nieuw voor haar, maar ze is een

zorgzaam menstype die graag met ons allemaal

meedenkt. Niet schrikken als u haar ziet wandelen

met Storm, haar hele grote hond. Die heeft op de

donderdagen wat extra aandacht nodig. En daar

kunnen we bij Annenborch heel goed mee

omgaan. 

 

Enquête 'Dagelijkse kost'

Binnenkort is er de uitslag van de enquête over

ons eten, die we twee keer per jaar houden onder

u en de gasten van het restaurant. De uitkomst

wordt net als anders met u gedeeld, evenals de

aanpassingen in beleid, menu of wijze van

organiseren mocht daar op basis van de uitslag

aanleiding voor zijn.

 

Onze Teammanager dienstverlening Harm Vissers

zal een dezer dagen met de coördinatoren en koks

in gesprek gaan om het Kerstmenu samen te

stellen.

Het Kerstmenu blijft natuurlijk een verrassing.

Het worden in ieder geval geen pannenkoeken!

En zoals u weet... eten en drinken staat bij

Annenborch bovenaan! We gaan ons uiterste best

doen om er weer een feestmaal van te maken.
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De Kwartiermakers 

Kookclub 

Carine deelt graag nog een aantal leuke

activiteiten. Binnenkort is er weer een kookclub

waarbij nog een aantal plaatsen vrij zijn. Enkele

bewoners vinden de kosten nog wat hoog. Carine

geeft aan dat deze binnenkort ook worden

geëvalueerd. Het zou fijn zijn als het voor iedereen

toegankelijk blijft. 

 

Verjaardagsdag 

Op woensdag 2 november is het weer de jaarlijkse

verjaardagsdag van Annenborch. Iedereen die dit

jaar jarig ontvangt daar binnenkort een

uitnodiging voor. Dat het dit jaar samenvalt met

Allerzielen valt ons nu pas op, door uw

opmerkzaamheid. 

 

Extra hulphandjes 

We hebben er een extra handje bij. Xavier komt

op de donderdagen helpen. Hij speelt prachtig de

klassieke piano. In november en december zal zijn

optreden worden vermeld. Hou het in de gaten! 

 

Bonte middag 

We hebben helaas nog niet zoveel aanmeldingen

om de middag te vullen. Heb je hier nog vragen

over of wil je wat meer informatie? Onze dames

van de receptie hebben kunnen je verder

helpen. 

 

Samenwerken met de Heemkundekring 

De leden van de Heemkundekring hebben een

aantal doelen waarbij zij alle historische beelden

en materialen van Rosmalen in welke vorm dan

ook te bewaren. Het mooie hiervan is dat een

stukje geschiedenis van Rosmalen bewaard wordt

voor huidige en toekomstige generaties. 

Er heeft al een leuk gesprek plaatsgevonden met

de Heemkundekring om te zien hoe we de

samenwerking met Annenborch kunnen

aanvullen. Gedacht wordt aan lezingen, een

tentoonstelling, diapresentatie… 

Mocht u ideeën of wensen vanuit het verleden of

vragen naar de toekomst hebben, de

Kwartiermakers vernemen het graag!  

 

Leuk feest in december 

In december hebben we Sinterklaas dit jaar vrij

gegeven. We zullen dit spektakel uit handen geven

aan twee Pieten. We weten echt nog niet welke

Piet...'Rommel Piet, verstrooide Piet'. Dat zal zeker

een feestje worden.  

 

Dit was het weer, ons koffie-uurtje. 

 

Graag tot donderdag 17 november in onze

Gasterij De Hoef. Wij zijn erbij, u ook? 
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In memoriam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. T.A.A.C.M. Vossen-Verhoof   

Geboren:     24-08-1951  

Overleden:  29-09-2022

 

Mevr. G.G.M. van Looij-Bimmerman

Geboren:     09-03-1930

Overleden:  02-10-2022

 

De heer P.C. Kappen

Geboren:     30-09-1935

Overleden:  22-10-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bewoners die jarig zijn in november

 

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 01 november  Mw. A.E.I. van Oirschot-Smolders  de Linde 3 

 02 november  Dhr. B. van Erp  Thuiszorg

 03 november  Mw. J. Vorstenbosch-Kerkhof  Thuiszorg

 04 november  Dhr. M.H. Lemmens  Thuiszorg

 06 november  Mw. J.C.T. Roefs-van de Ven  Thuiszorg

 07 november  Dhr. J. Gösgens  134

 07 november  Mw. G.J. Kerste-Verheijden  196

 07 november  Mw. M.P.H. van Lith-Mulders  214

 07 november  Mw.J. Spierings-Nuiten  22

 10 november  Mw. M. van der Donk-Hubers  62

 11 november  Dhr. F.J.A. van der Doelen  de Linde 13

 14 november  Dhr. W.F.J. Maas  202

 18 november  Mw. E.M.M.L. Smulders-Cobben  Thuiszorg

 19 november  Dhr. L. Giebels  Thuiszorg

 25 november  Mw. C.A. de Haas-van Bergen  34

 26 november  Mw. H. Kraan-Bartelink  182

 28 november  Mw. M. Vos-Teulings  120

 29 november  Mw. H.A.J. van Schijndel-van Nuland  208

 30 november  Mw. J.L.C. de Kater-Begthel  de Linde 11

 

 

 

Kroonjarigen

 

Mw. A.E.I. van Oirschot-Smolders wordt op 1 november 75 jaar!

 

Mw. H. Kraan-Bartelink wordt op 26 november 90 jaar!

 

Mw. M. Vos-Teulings wordt op 28 november 80 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 november

 

 

 
 03 november  Kelly van Muilekom

 03 november  Janneke Pander

 04 november  Manda Delissen-Wagemakers

 04 november  Will Verhagen-Leenders

 04 november  Henny Schuurmans

 04 november  Marion Serré-Uijtenbroek

 05 november  Renske Groeneweg

 07 november  Francien Bosch

 12 november  Wim Vegers

 15 november  Stephan Rijnja

 15 november  Babs Tibosch-van Rooij

 15 november  Liesbeth Quispel

 16 november  Nathalie de Graauw

 16 november  Fenne Osinga

 18 november  Mary van de Weijer- Schuite

 20 november  Will Remmers

 20 november  Piet Viguurs

 21 november  Angelique van Geenen 

 26 november  Petri Kuijpers

 26 november  Paula van Don

 27 november  Sabine Paisley-Wetterauw

 28 november  Dorien Swanenberg
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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 L.M.M. van Zoomeren-van der Vorst is

komen wonen in appartement 130.

 

Mevrouw H.L. Koehorst-Groote is komen wonen

in kamer 16A de Linde.

 

 

 

Interne verhuizing

 

Mevrouw H.M. Möhle-Verkleij is verhuisd van

De Linde 16A naar De Linde 12.
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Huismeester vertelt

 

Oktober 2022

 

 

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.

 

Huishoudelijke medelingen  

 

Vanaf maandag 24 oktober zijn we gestart met het

vernieuwen van een aantal (9) badkamervloeren

in het appartementencomplex van de

Annenborch. We gaan starten op de Linde (PG) en

dan de appartementen in de rest van het gebouw.

Er zal enige hinder kunnen zijn en vooral wat

geluidsoverlast. U heeft hier een brief over gehad

waar de werkzaamheden aangekondigd zijn. Het

vernieuwen van de badkamervloeren zal ongeveer

tot half december duren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners Joost   

 

Ik krijg 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 kunnen

dat melden bij Joost en niet meer bij de receptie

van Annenborch.

Dat kan op nummer:088-0081400.

U kiest optie 1.

U krijgt een medewerker aan de lijn, die kan uw

klacht opnemen en verder helpen. (dit kan enige

tijd duren)    

 

Huismeester,

Frans van Fessem
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Poffertjes bakken op

de Linde

“Is het Carnaval?” vroeg een bewoonster zich af

bij het krijgen van de poffertjes en de warme

chocomelk. 

Nee hoor, een gewone mooie vrijdag waarop we

het net een keertje wat anders doen. Vandaag

genoten de bewoners van de Linde van een

andere lunch dan ze gewend zijn.

16Annenborch Binding - NOVEMBER



REÜNIE GEPENSIONEERDEN OP ANNENBORCH 

 

Het is een jaarlijkse traditie geworden bij Ouderenzorg Annenborch om met oud-collega’s even lekker bij

te praten op donderdag 6 oktober en ook gepensioneerden uit 2020/2021 weer eens te ontmoeten. Ook

hebben 'oud' gedienden hun handdruk kunnen zetten in een kleitablet, terwijl anderen in restaurant

‘Gasterij De Hoef’ zaten bij te praten onder het genot van

een kop koffie/thee met iets lekkers. Daarna was het tijd

voor de ‘balkonscene’ van Janneke Pander, directeur-

bestuurder van Annenborch, waarin ze haar dank uitsprak

aan allen voor hun inzet bij Annenborch, hetgeen muzikaal

werd onderstreept door Guus Meeuwis die beloofd had naar

Annenborch te komen, omdat i.v.m. corona dat 2 jaar geleden

niet mogelijk was. Daarna was er tijd voor een samenzijn

en uitbrengen van een toast. 

 

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 november?

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

uw weekprogramma of op het prikbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 2 november

Verjaardagsdag

We organiseren voor alle bewoners van

De Hoef een speciale verjaardagsdag.

Een dag waarop wij uw verjaardag

vieren! Een gezellig muzikaal feest met

een hapje en drankje. U bent van harte

welkom vanaf 14.00 uur in Gasterij De

Hoef.

 

 

 

Donderdag 3 november

Orientatie-fototocht

Nieuwe bewoners worden uitgenodigd

om aan de hand van foto’s Annenborch

te verkennen onder begeleiding van

Marina (Kwartiermaker). Andere

belangstellenden zijn ook welkom om

mee te lopen. U kunt zich tot 1 november

aanmelden bij Marina.

 

 

 

Donderdag 3 november en 

donderdag 1 december

Mini pianoconcert

Xavier brengt klassiek muziek ten gehore

van o.a. Beethoven, Yiruma en Einaudi op

3 november én 1 december in Gasterij

De Hoef, van 15.00 tot 15.45 uur.

Deelname: met activiteitenbon, voor

bewoners gratis. 
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Vervolg extra activiteiten november

 

Heeft u wensen of ideeën voor activiteiten rondom

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

deze in de ideeënbus doen (tegenover de Receptie).

 

 

 

 

 

Woensdag 9 en 23 november

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 10 november

Bonte middag

Op deze gezellige middag presenteren

bewoners en medewerkers zich met een

liedje, playback-act of een gedicht.

Deelnemers zijn nog van harte welkom

en kunnen zich hiervoor aanmelden bij

de Receptie. Aanvang 14.30 uur in

Gasterij De Hoef. 

 

 

 

Zaterdag 12 november

Live Muziek

Deze muzikale middag wordt verzorgd

door slagwerkgroep St.Cecilia uit

Rosmalen en omgeving. U bent van harte

welkom in Gasterij De Hoef van 14.30 -

16.00 uur. Deelname: met

activiteitenbon, voor bewoners gratis.
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Vervolg extra activiteiten november

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

uw weekprogramma of op het prikbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 12 en 26 november

Heilige mis

U bent van harte welkom op 12 en 26

november bij de Heilige mis, aanvang

16.00 uur in de Ridderzaal.

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 15 november

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 17 november 

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. 
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Vervolg extra activiteiten november

Alvast een vooruitblik op de volgende maand:

op maandag 5 december is er een Pietenfeest! Op

deze middag komen er 2 Pietermannen naar

Annenborch om samen met u een mooie invulling te

geven aan het Sinterklaasfeest, maar dan zonder

Sinterklaas. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 17 november

Jukebox Timpens

DJ's Riny en Theo draaien  muziek van

toen. Deze muziek nodigt u uit om mee

te zingen of misschien wel een dansje te

maken! Aanvang 14.30 uur in Gasterij

De Hoef. Deelname: activiteitenbon, voor

bewoners gratis.   

 

 

 

 

Dinsdag 22 november 

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. 

 

 

 

 

Donderdag 24 november

Bingo

De dames van de bingo verzorgen weer

een leuke bingomiddag voor de

liefhebber. Deze bingo zal in het teken

staan van Sinterklaas. U bent om 14.30

uur van harte welkom in Gasterij De

Hoef. Deelname met activiteitenbon,

voor bewoners gratis. 
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DIEZETOCHT MET BEWONERS DE LINDE

 

Het water op, onder de stad door van 's-Hertogenbosch … hoe leuk is dat! 

Bewoners van De Linde zijn maandag 19 september mee gaan varen 

op de Binnendieze. 

Dit uitstapje werd aangeboden door de ‘Vrienden van Den Bosch’. 

Met hulp van studenten van de VeVa werd het voor onze 

bewoners mogelijk om mee te gaan. Iedereen heeft enorm 

genoten onder het zonnetje dat zich gelukkig nog 

veel liet zien deze middag. 
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Ingezonden brief

 

 

 

Wat hebben we toch een mooie maand oktober

gehad. Weinig regen, veel zon en niet te harde

wind. Het leek wel of we de zomer tegemoet

gingen. Nu is de wintertijd begonnen, daar

moeten we het maar mee doen. De muziekbingo

was heel leuk en gezellig, vooral de bekende

melodieën kregen we te horen. Het koffie uurtje

van Janneke Pander is altijd fijn om te horen. Ze

moet toch veel praten in het uurtje, maar dat gaat

haar heel goed af, ze is niet op haar mondje

gevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van Francine van Daal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was het zingen van de accordeonist geweldig,

zijn charmante, knappe vrouw kan geweldig goed

zingen. We hebben er erg van genoten. Beide

mogen snel weer terug komen. De dansmuziek is

altijd geweldig om te horen, maar dansen is er

voor ons oude mensen niet meer bij. Wij genieten

er erg van op onze oude dag. Annenborch doet

erg haar best om leuke dingen voor ons te

organiseren. Ik woon hier al 7 jaar, het is een heel

goed woonoord, ik hoop er nog lang te mogen

wonen. Dit is het weer voor deze keer. Ik wens

jullie allemaal een goede novembermaand. 
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EGERLÄNDERKAPEL BEZOEKT ANNENBORCH

 

Met een uiteenlopend repertoire van Egerländer en Tjechisch naar stemmingsmuziek, hebben 14

muzikanten van de Herzogenwälder Blasmuziek op zondag 9 oktober van voor een vol restaurant van

10.30 tot 11.30 uur hun visitekaartje afgegeven bij Ouderenzorg Annenborch te Rosmalen. Deze

Egeländerkapel, bestaande uit 14 muzikanten, is een graag geziene gast bij heel veel bedrijven en ook bij

woon-zorg centra zijn ze een graag geziene kapel, maar in heel Nederland verzorgen ze ook regelmatig

optredens op festivals en braderieën. 

 

Tekst en foto’s Ted van der Loo   -----   zie ook www.ros-tvkrant.nl 
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MINIKERMIS OP ANNENBORCH

Vanaf dinsdag 18 t/m donderdag 20 oktober waren er 5 prachtige miniatuur kermisattracties te

bezichtigen. Bert van Houten heeft deze met engelengeduld minutieus nagebouwd. De opening werd

verricht door Nicole Vermolen, bestuurder van Stichting Kermiserfgoed.

Deze expositie is aangeboden door 

de Stichting Vrienden van Annenborch. 

Waarvoor onze grote dank!
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SMARTLAPPENSTEL ‘BERT & RIA PUNT EN EL’ 

 

Na de 20ste Kermisexpo en de grote kermis tentoonstelling 2022 op de Tilburgse Kermis, gaat dit

geweldige duo Bert en Ria van Houten het in de toekomst een stapje terug doen, maar deze week waren

ze toch te gast bij Woonzorgcentrum Annenborch te Rosmalen. Maar speciaal voor mensen die van het

Nederlandse repertoire houden, treden ze toch nog regelmatig op, vandaar dat ze donderdag 20 oktober

met hun meezing-matinee, dat in het teken stond van de kermis, gast waren in 'Gasterij de Hoef', hét

gezellige restaurant van Annenborch en ze brachten een scala aan bekende Nederlandse liedjes, hetgeen

in de smaak viel bij de aanwezigen. Dit optreden werd aangeboden door 'Vrienden van Annenborch'.

 

Tekst en foto’s Ted van der Loo - zie ook www.ros-tvkrant.nl 
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Even voorstellen

Mijn naam is Tamara Verhoeven en ik ben sinds 1

oktober werkzaam binnen Annenborch als

Managementassistent. Ik ben 14 jaar getrouwd

met Dennis maar we kennen elkaar al veel langer

en zijn sinds 1996 bij elkaar. Samen hebben wij 2

kinderen van 12 en 9 jaar, 2 hele leuke meiden en

heten Luna en Isis. Wij wonen op dit moment

(nog) in Vlijmen maar gaan volgend jaar verhuizen

naar Haarsteeg een plaatsje naast Vlijmen dus

lekker in de buurt. 

 

Voor ik het vergeet hebben wij nog een gezinslid

namelijk onze trouwe viervoeter Storm. Storm is

een Rhodesian Ridgeback. Dit ras komt

oorspronkelijk uit Zuid Afrika en wordt ook wel

Pronkrug genoemd. Hij dankt deze benaming aan

zijn “Ridge” op zijn rug, dat is een strook haren

welke in tegengestelde richting lopen. Jullie zullen

hem vast en zeker wel een keer zien want Storm

komt over het algemeen de donderdagen mee

naar Annenborch. Storm is geen kleintje maar wel

een echte lieverd. In het begin kan hij

terughoudend zijn naar “vreemde” maar als hij

eenmaal gewend is ben ik ervan overtuigd dat hij

Annenborch als een tweede (t)huis zal gaan zien. 

Ik neem een lekker zacht kleedje voor hem mee.

Storm gaat namelijk niet zomaar op de grond

liggen. Hij is wel een grote stoere hond maar hij

vindt de grond koud en hard en daarnaast zijn 

deze honden ook erg gevoelig. Komen jullie ons

tegen dan laat hem maar eerst even lekker

snuffelen om kennis te maken. Vindt Storm het

leuk en raakt hij vertrouwd dan komt hij de

volgende keer vanzelf naar je toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb een horeca opleiding genoten om

vervolgens ruim 10 jaar hierin met liefde en

plezier werkzaam te zijn geweest. Na deze

gezellige horeca jaren kwam huisje boompje

beestje en ben ik verhuisd naar het kantoor leven.

Ik ben terecht gekomen in de particuliere

telefonie wereld. Mensen voorzien van een

mobiele telefoon met een abonnement welke

besteld werden via het internet. Na 9 jaar ben ik

overgestapt van de particuliere sector naar een

andere werkgever, ook in de telefonie/ ICT wereld

maar dan voor bedrijven. Altijd en overal

bereikbaar kunnen zijn met alle ondersteuning en

service en de juiste adviezen passend bij een

ieders bedrijf. Ik kom dus echt uit een

commerciële sector “een verkoopvrouw” maar

wel met een ontzettend warm hart, eerlijk en

vertrouwd. 
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Ja en toen kwam Annenborch op mijn pad. Ik heb

mooie en fijne gesprekken gehad. Vanaf moment

van binnenkomst straalde de vriendelijkheid,

vertrouwen en het welkom je tegemoet. Een

zorginstelling of beter nog zoals het ook wordt

omschreven, we hébben een zorg-instelling!  

Alle kenmerken die ik heb, wie ik ben en waar ik

voor sta die heeft Annenborch. Ik ben ontzettend

klant/ gastgericht, heb een hoog empathisch

inlevingsvermogen en daarnaast staan eerlijkheid

en communicatie op nummer 1. Waar ik ook nog

van houdt en zeker niet onbelangrijk zijn is

overzicht en structuur en houdt van uitdagingen.

Jullie kunnen het wel raden, na 7 jaar heb ik

besloten om mijn huidige baan op te zeggen om

vervolgens de overstap te maken naar

Annenborch.

 

We zijn 'pas' een ruime 3 weken onderweg maar

ik kan wel zeggen: ik had er onwijs veel zin in maar

ik heb er nog steeds veel zin in, op naar meer! Wat

een mooie organisatie met mooie warme

mensen/collega’s en bewoners. 

 

Als laatste heb ik naast dit alles natuurlijk ook nog

hobby’s. Ik houd ontzettend van lekker eten en

drinken, wandelen met onze hond, gezelligheid

met vrienden, wintersport maar zeker ook van de

zomer, heerlijk in de tuin zitten, maar ook soms

gewoon even lekker niks doen en relaxen. Ik zie

jullie vast en zeker binnenkort in De Annenborch. 

 

Warme groetjes, 

Tamara Verhoeven 
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Modeshow

CeeJee Mode

De dagen worden korter, het wordt donkerder en

kouder buiten. Tijd voor een modeshow van

CeeJee mode uit Veghel met hun wintercollectie

op de ochtend van zaterdag 15 oktober. De rode

loper werd uitgerold voor onze 3 prachtige dames

die enkele items uit deze wintercollectie aan ons

lieten zien. Het was een modeshow voor en door

bewoners van Annenborch.

Na de modeshow was er de gelegenheid voor

aankoop van nieuwe kleding.

Het was wederom een gezellige ochtend bij

Annenborch.

Met dank aan Ria en Bets van CeeJee Mode,

vrijwilligers en familieleden en in de hoofdrol onze

drie fantastische mannequins.
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Bericht van Vaandel en

Dienstenteam

 

Hallo,

 

Wij zijn Leonie van Vaandel/Dienstenteam en

Diana gastvrouw bij De Linde. Wij kennen elkaar

via Heintje de duif die woonde op afdeling De

Linde en die Leonie wekelijks verzorgde. Diana

was vaak aan het werk bij De Linde en zo hebben

we elkaar ontmoet.

We hadden meteen samen een leuke klik. En toen

helaas Heintje was overleden, hebben we

besloten om soms met elkaar af te spreken. Onder

het genot van drinken en iets lekkers in het

restaurant. Soms komen we elkaar ook binnen de

Annenborch wel eens tegen En dan is het altijd

gezellig  

 

Groetjes van Leonie
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Rosmalen verandert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Toon Smetsers

 

 

 

In de Groote Wielen wordt nog steeds flink

gebouwd. Langs de Grootewielenlaan, rijdend

vanaf het oude centrum van Rosmalen, vlak voor

de tijdelijke vestiging van Albert Heijn tref je

rechts dit complex aan met een grote

toegangspoort en binnenplein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 april 1972 werd de Laurentiuskerk door

mgr. Jan Bluyssen ingezegend. De kerk heeft net

zijn 50-jarig bestaan kunnen vieren, want onlangs

is besloten, dat de kerk gaat sluiten. Het is nog

niet bekend, wat er met de kerk gaat gebeuren.

De kerk is een goed voorbeeld van de Bossche

school. Het zou jammer zijn als die werd

afgebroken. 
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Namens de leden van de

Cliëntenraad

Overleg met de Gemeente over de

buitenruimte

Zoals we de vorige keer meldden hebben een

aantal leden van de Cliëntenraad, versterkt met

Angelique van Geenen, een gesprek gehad met de

stadsecoloog en de beheerder van de openbare

ruimte van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Inmiddels hebben we hiervan een samenvatting

ontvangen en het bericht dat er intern onderzoek

en overleg volgt en dat we hiervan binnen 4

weken op de hoogte worden gesteld. Hopelijk

horen we in de loop van november dus iets en

kunnen we u verder op de hoogte houden van de

ontwikkelingen.

 

Vacature Ondersteuner Cliëntenraad 

Moesten we de vorige maand nog melden dat er

geen reacties waren gekomen op de oproep voor

deze vacature, inmiddels hebben zich wel een

aantal kandidaten gemeld. In de loop van

november zullen gesprekken plaatsvinden en kan

hopelijk een van de kandidaten benoemd worden.

Het resultaat hiervan hopen we u ook in de

volgende Binding te kunnen vertellen.

 

Jaarverhaal Cliëntenraad

Onlangs heeft u in uw brievenbus ons jaarverhaal

over 2021 ontvangen. We hopen, dat u het met

plezier hebt gelezen. Zo heeft u een beetje een

indruk waar de Cliëntenraad zich zoal mee bezig

heeft gehouden het afgelopen jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliëntvertrouwenspersoon

Bij het jaarverhaal zat ook een inlegvel met daarop

een kennismaking met Cliëntvertrouwenspersoon

Annemarie Hopstaken. Zij heeft zich al eens

tijdens het koffie-uurtje aan u voorgesteld en ook

kunt u op de volgende pagina iets over haar lezen.

Als Cliëntenraad hebben we onlangs wat

uitgebreider met haar kennisgemaakt. We hebben

met mevrouw Hopstaken afgesproken, dat ze, net

als haar voorganger de heer Ferry Klompmakers,

regelmatig zal aansluiten bij de vergadering van de

Cliëntenraad, zodat we elkaar op de hoogte

kunnen houden van het reilen en zeilen in

Annenborch en van wat er leeft onder de

bewoners. Wanneer u zelf iets met de

Cliëntenraad wilt delen, kunt u contact met ons

opnemen. Hierna ziet u hoe u ons kunt bereiken.

U kunt ook altijd een bericht voor ons achterlaten

bij de receptie.  

 

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.  
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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.

39Annenborch Binding - NOVEMBER



 

Oplossing woordzoeker

 

De oplossing van de woordzoeker van de maand

oktober is: GRINDKUIL

 

De winnaar is: de heer Janssen, app. 184.  

 

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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