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Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Deze keer is het voorwoord van de Binding niet

zoals u gewend bent geschreven door Janneke.

Vanwege de intensieve voorbereidingen van een

bijeenkomst voor alle raden, onze raadgevers, van

en voor Annenborch, heb ik het schrijfstokje een

keer overgenomen. Afgelopen zomer heb ik ook

eens het voorwoord geschreven en het leek mij

fijn om dit nog eens te doen.   

 

Het is alweer de laatste Binding van dit jaar en alle

clichés daarin zijn waar! 

 

De tijd vliegt voorbij, zeker als je het goed en fijn

hebt met elkaar. Zo op het einde van het jaar is

vaak ook het moment van terugblikken op wat

geweest is en vooruitkijken naar wat nog komen

gaat. Niet geheel toevallig is dat ook precies

hetgeen we vandaag tijdens deze bijeenkomst

voor de raden gaan doen. We blikken samen terug

op welke resultaten we met elkaar behaald

hebben en wat we nog willen bereiken. Met

daarbij de notitie; dat het in het leven uiteindelijk

altijd gaat over HOE we het hebben gehad samen.

Juist de kleine en fijne momenten met elkaar

tellen en bepalen de beleving! Het was weer een

bijzonder jaar, vol veranderingen waar Corona nog

zo dicht achter ons ligt. We hebben dit jaar

prachtige herinneringen met elkaar gemaakt en

als we december naderen, hoe meer lichtpunten

deze momenten worden! 

Denk maar eens mee in de viering van onze

gepensioneerden, een prachtige dag waar we met

zijn allen mét een grote glimlach hét lied van

Brabant nog een keer samen hebben gezongen.

We hebben samen gevierd dat we allemaal dit jaar

een keer jarig zijn geweest op de verjaardagsdag

en hebben kunnen genieten van een prachtig

opgebouwde miniatuur kermis die zelfs de

landelijke pers bereikte. 

 

Ik ben elke dag van het jaar weer blij om te zien en

te horen dat iedereen er alles aan doet ervoor te

zorgen dat we SAMEN  ‘UN GOEIEN AARD’

hebben. Daar blijft altijd de uitkomst waar we ons

op richten met alles wat we doen. Om u nog even

stil te laten staan bij  ‘lichtpuntjes’ van elke dag

en de momenten in het jaar heb ik een gedicht

uitgekozen en aan dit voorwoord toegevoegd.

Lees het rustig door, laat het bezinken en neem

het in gedachte mee. 

 

Zo op het einde van het jaar hebben we ook nog

prachtige feestdagen in het verschiet die weer

met veel plezier gevierd kunnen worden. Een

schitterend vooruitzicht de komende maand om

onze herinneringen weer aan te vullen. Ik kijk

ernaar uit om deze samen met jullie te maken. 

 

Graag tot ziens en uiteraard hele fijne feestdagen

toegewenst en alle goed voor in het nieuwe jaar!

  

Mede namens Janneke, 

Hilde (Algemeen Manager Annenborch)
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                         Lichtpuntjes

 

                Bedenken wat je hebt

                In plaats van wat je had 

 

                Denk aan wat je wél hebt 

                Aan wat je allemaal vergat 

 

                Zoek ook in het donker 

                Naar sterren en zonneschijn 

 

                Want hoe donker het soms ook is 

                Lichtpuntjes zullen er altijd zijn 
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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 december exposeert Cello hun schilderijen

op de 1e etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 15 december 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 17 november 2022

Warm welkom 

De dagen worden korter en kouder, maar de

gezelligheid is weer te voelen tijdens ons

maandelijkse koffie-uurtje in De Gasterij waarbij

Janneke trouw iedereen een warm welkom heet!

Buiten is het al wat langer donker, kouder. Dat is

ook te merken aan de files, het lijkt wel of

iedereen weer op de weg zit. Of zou dat komen

omdat de energieprijzen stijgen en thuiswerken

kouder is dan op het werk? Gelukkig zitten we hier

veilig, warm en droog EN met veel leuke mensen.

We hebben een verrassing mee te geven in dit

koffie-uurtje waarbij u dan kan kiezen of u dat wil

weten aan het begin- of aan het einde van het

koffie-uurtje? Het is even heel spannend want de

meningen zijn verdeeld. Er wordt besloten deze

voor het einde te bewaren.

 

Eten en drinken

Wat speelt er? Als we het bijvoorbeeld hebben

over 'Lekker eten en drinken'. Dan heeft u onlangs

weer een enquête mogen invullen over wat u van

de warme maaltijd vindt. Het blijft altijd de

belangrijkste vraag in ons leven. Wat en met wie

eten we vandaag en hoe smaakte dat? Het goede

nieuws is: de respons was hoog, en de uitslag op

de gestelde vragen uitermate positief. De

Cliëntenraad blijft benieuwd en nauwlettend

volgen of we de goede vragen aan u voorleggen

en of er met zo’n mooie uitkomst genoeg oog is

voor mogelijkheden tot verbetering.

Voor de individuele vragen over maaltijden, of het

nu gaat over diëten, voorkeur of juist afkeur van

bepaalde ingrediënten, die mag u (wordt u

dringend geadviseerd) bespreken met uw

CliëntContactPersoon. Die kan met u bespreken

hoe we daar rekening mee kunnen houden en

voor u in afstemming met het team van voeding

dat ook regelen. Want nog steeds is een lekkere

maaltijd zoals een kers op de taart bij

Annenborch! 

 

Het gonst in huis 

De Cliëntenraad heeft opgemerkt dat er 'wat'

speelt. Er gaan onder u geruchten dat de

ontbijtwagen afgeschaft wordt. Janneke wil graag

afspreken dat we het bij 'gonzen' mogen laten. Als

we bij Annenborch veranderingen willen

aanbrengen, die impact hebben op uw gewoontes

en gewenning, dan maken we daar een plan voor.

Er is bij ons geen actie zonder plan als het om u

gaat. Dan zit daar ook altijd een bedoeling achter.

En dit leggen we ter toetsing voor aan de CR. 
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Zodra het een besluit is bent u daar officieel als

eerste van op de hoogte. Dan wordt u daar

zorgvuldig over geïnformeerd. De Cliëntenraad wil

de bewoner en de lezer hierbij gerust stellen,

Hanneke (voorzitter CR) en Janneke zijn op 1 lijn.

Het koffie-uurtje, nieuwsbrieven,

voorlichtingsbijeenkomsten, enquêtes, het zijn

bestaande voorbeelden van elkaar goed bevragen

en informeren.

 

De Verrassing 

Mevrouw Pennings heeft namens meerdere

bewoners van Annenborch al vaker gevraagd naar

actie voor het opleuken van de gangen. Ze zijn nog

steeds saai en kaal. Eerder is al gezegd dat er bij

Annenborch nog heel veel schilderijen in het

archief staan die wellicht een plekje verdienen in

de gangen bij de bewoners. Ze vraagt nu voor de

derde keer, hoe het ermee staat? We komen dan

gelijk aan bij de verrassing zegt Janneke en een

compliment voor mevrouw Pennings, om het

opnieuw te berde te brengen. Want het vergt

moed en verdient een pluim om drie keer dezelfde

vraag in publiek te stellen!

 

Beneden in 'Het Gelag' is er een mini

tentoonstelling die tot zondag de 27e november

te bewonderen is. Er zijn maar liefs 110

schilderijen tentoongesteld waar de bewoner,

eventueel in overleg met de buren, een keuze uit

kon maken voor een plekje op de gangen. De

bewoner wordt hierbij maar ook via brief

uitgenodigd om met enthousiasme een keuze te

maken voor hun gang. We hopen in het volgend

koffie-uurtje een vervolg te kunnen geven hoe het

is verlopen! 

 

 

 

Plezier bij Annenborch 

Veel medewerkers maar ook bewoners zijn

bekend met Facebook. Hier is het plezier (online)

bij Annenborch voelbaar. Het enthousiasme,

zorgzame en de gezelligheid in alle activiteiten is

zichtbaar. We hebben dit jaar alweer zoveel

mooie herinneringen gemaakt. Noem ze maar op,

het zijn er zo veel! De foto’s stralen warmte uit

ook al ben je er niet bij geweest. 

Rosmalen is een topdorp! Het kent sinds jaar en

dag het muziekevenement Welcome to

Satisfaction. Velen hebben er een mooie

herinnering aan. Het is een plek waar zelfs menig

liefde is begonnen. Nu organiseren zij op vrijdag

13 januari 2023 een eenmalig extra concert. Als

blijk van waardering en als eerbetoon aan alle

zorg- en hulpverleners in de regio!  Dankzij extra

financiële ondersteuning is deze speciale editie

opgezet: ‘Music for Care’. Satisfaction Rosmalen

doneert Annenborch vrijkaartjes als bedankje naar

de zorgverleners. Het is speciaal voor alle

medewerkers in de zorg en bedoeld als dank voor

hun inzet tijdens de coronapandemie! We hebben

maar liefs 70 vrijkaartjes te verdelen onder 70

medewerkers, dat zullen we gezien het aantal

gegadigden middels loting doen. 

 

De Kwartiermaker aan het woord 

Trudy, namens de Kwartiermakers, kijkt ook graag

terug op de recente activiteiten. Onlangs is 'Het

Atelier' officieel geopend en zijn er al veel  leuke

ambachtelijke en kunstzinnige activiteiten

opgepakt. Ook deze foto’s zijn online op Facebook

te zien, maar u kunt nog beter zelf een kijkje

komen nemen op de eerste verdieping. De Linde

heeft pas bezoek gehad van hondje Mila. Dat is

heel goed bevallen. Mila zal vaker langskomen.

Het geeft altijd een gezellige huiselijke herinnering

aan de bewoners. 
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De zogenaamde leefcirkels zijn in

werking 

Middels die technische installatie krijgen

bewoners van De Linde letterlijk grotere

beweegruimte. Iedere bewoner heeft een

polsbandje waardoor hun leefruimte buiten De

Linde ook veilig en bereikbaar wordt. Trudy hoopt

dat u elkaar daardoor meer ontmoet en samen

koffie gaat drinken, praatjes kan maken in onze

Gasterij de Hoef. 

 

Activiteiten 

Pietenmiddag 3 december

De Pieten komen in de middag langs (in de

wandelgangen hebben we vernomen dat er een

Kookpiet is die ook erg van lekker eten en drinken

houdt en een Muziekpiet die erg speels met de

piano is). Ojee…als alles maar netjes blijft… 

Kerstmiddag 22 december

Maar ook Kerst gaan we dit jaar weer met alle

vrijwilligers en medewerkers vieren en (opnieuw)

beleven. Het mag weer, de eerste keer na Corona.

Toch heel bijzonder om bij stil te staan. 

Levende Kerststal in de Gasterij 

Achter de schermen zijn we met heel veel

enthousiasme de ideeën voor Kerst aan het

vormgeven. De Kwartiermakers zoeken voor de

kerstmiddag in de Gasterij binnen nog vrijwilligers

voor de levende Kerststal. Voel je je geroepen om

voor een uurtje een Engel, een van de drie wijzen,

Maria of een Jozef te zijn, laat het zeker weten

aan de receptie of aan een van de

Kwartiermakers. 

 

Voor alle recente activiteiten, lees de

activiteitenkalender in deze Binding. 

Warme afsluiting 

De afgelopen tijd hebben we bij Annenborch veel

werk verzet om de temperatuur in het pand en bij

u op orde te krijgen, en om uw appartement van

warm water te voorzien, en om lekkages op te

lossen of te voorkomen….. Het lijkt erop dat we de

grootste en meeste klachten nu achter ons laten.

Máár het blijft nodig dat we overzicht houden op

de actuele klachten en storingen. Heeft u als

bewoner nog een melding van een storing voor

ons? Geeft het dan a.u.b. door bij de receptie, met

melding van datum en appartement nummer. Oók

als u rechtstreeks huurder bent van JOOST en het

daar officieel meldt. In het storingenoverleg

tussen gebouweigenaar JOOST met de

huismeester hebben we dan altijd de meest

actuele lijst en handelen we klachten samen het

meest efficiënt af. 

 

Graag tot donderdag 15 december in onze Gasterij

De Hoef. Wij zijn erbij, u ook?
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HKZ-certificaat

WIJ ZIJN GESLAAGD. 

Iets wat velen van ons een lange tijd geleden voor

het laatst hebben gezegd. Maar toch kan heel

Annenborch het dit jaar met veel trots van de

daken schreeuwen. Wij hebben namelijk in

september de auditor van de HKZ over de vloer

gehad met de toetsing of wij het certificaat van de

HKZ (weer) verdienen. Wij kunnen met veel trots

melden dat wij hier met vlag en wimpel voor zijn

geslaagd. 

 

De HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op

voor branches in zorg en welzijn in Nederland.

Annenborch wordt elk jaar getoetst of wij nog

voldoen aan de gestelde normen (afspraken). Eens

in de drie jaar vindt een uitgebreide toetsing

plaats, een hercertificering. Dit laatste hebben wij

afgelopen september mogen meemaken. Drie

dagen lang kwam een auditor over de vloer bij

Annenborch. De auditor heeft met een kritisch

oog gekeken naar alle processen die binnen

Annenborch lopen. Terwijl wij op de achtergrond

aan het hollen waren om zo de materialen aan te

leveren die aan de wensen van de HKZ normering

voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met spierpijn in de benen en kramp in de

hersenspieren is het Annenborch gelukt om de

auditor tevreden te stellen en zo ook het

HKZ-certificaat (weer) te kunnen behalen. Wij zijn

ontzettend trots en dankbaar voor iedereen die

zich hier op de voor- en achtergrond voor heeft

ingezet. Met een mooie plak op de muur kunnen

wij aan de buitenwereld laten zien hoe goed

Annenborch het doet!

 

Guido Knipmeijer
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Jarige bewoners, proficiat

Bewoners die jarig zijn in december

 

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 03 december  Dhr. J.E.M.F. van Zantvoort  Dagbesteding

 05 december  Mw. A. van der Loop  218

 05 decemer  Mw. G.M.G. van der Maazen-van der

Ven

 212

 09 december  Dhr. M.H.P. Bongartz  156

 10 december  Mw. W.M.G. Hoof-van Balkum  Thuiszorg

 11 december  Mw. G.B. Heijmans-van Leeuwen  de Linde 1

 11 december  Mw. H. Konings-Raaijmakers  144

 17 december  Mw. J.W. van der Heijden-Kolfschoten  de Linde 7

 17 december  Mw. M.R.J.T. Maas-van Gerven  202

 19 december  Mw. M.E.M. Fabels  de Linde 174

 21 december  Mw. M.B. Lemmens-Freericks  Thuiszorg

 26 december  Mw. G.J.A. van Uden  Thuiszorg

 27 december  Mw. H. Gerrits-op den Camp  de Linde 17

 28 december  Dhr. J.W.J. Bouwman  de Linde 176

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen

 

Mw. A. van der Loop wordt op 5 december 75 jaar!

 

Mw. M.R.J.T. Maas-van Gerven wordt op 17 december 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 december

 

 

 
 01 december  Carine Nabuurs

 02 december  Karoly Eggly

 02 december  Jos Vissers

 03 december  Hans Bender

 06 december  Hilde van der Weerden

 08 december  Ad Geerts

 09 december  Anneke van Susteren

 11 december  Carla Wijfker

 15 december  Linda Stuiver

 16 december  Jill van Lith

 17 december  Rick Degens

 18 december  Floris Jan Mensen

 18 december  Mieke Donkers-van de Berg

 19 december  Nicole Das-Geurts

 19 december  Marcella Willems-van Roemburg

 20 december  Gerrien Achterop

 21 december  Petra Kapteijns-van Iersel

 21 december  Lindy van Uden

 22 december  Marita van den Hoven-Wilmsen

 22 december  Antoinette Kuys-de Haas

 23 december  Jan Hendriks

 23 december  Eveline van Vianen

 24 december  Lilianne van den Tillaart-Heesakkers

 26 december  Jolanda Smulders

 27 december  Lian van den Nieuwendijk

 28 december  Jose van Goch

 31 december  Mientje van Kasteren
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Jubilarissen

 

 

 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD!

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 december is Anneke Sikking-Verhoef,

werkzaam bij de voedingsdienst, 25 jaar in dienst

bij Annenborch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 december is Els Artiss-de Kruif, 

werkzaam in de nachtdienst, 12,5 jaar in dienst

bij Annenborch.
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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.M. Spierings-Nouwens is komen

wonen in appartement 230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legpuzzels   

 

De dagen worden korter en de avonden langer.

Voor veel mensen is dit weer een reden om een

legpuzzel voor de dag te halen. In de Gasterij

staan in de ruimte van het biljart, achter op de

kast, een aantal stapels met legpuzzels. Neem er

gerust een mee om te maken. 

Fijn als u ze na het maken weer retour wilt

brengen. Is een puzzel echter niet meer compleet

dan mag u deze weg doen. Dus neem er een mee

of ruil er een om. 

 

We wensen iedereen veel puzzelplezier.
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Huismeester vertelt

November 2022

 

Werk in uitvoering

U heeft het vast wel gemerkt of meegekregen dat

er hard wordt gewerkt om bij een aantal

badkamers in de appartementen de vloer te

vervangen. Dit was nodig omdat het water niet

helemaal goed het putje in liep.

Deze werkzaamheden zullen over enkele weken

afgerond zijn en hebben onze bewoners weer een

mooie nieuwe vloer erin leggen. 

 

Liften   

Ook is het grote onderhoud aan alle liften weer

uitgevoerd en zijn deze allemaal weer voorzien

van nieuwe onderdelen zodat ze weer veilig zijn

en jaren vooruit kunnen. Uiteraard wordt er wel

maandelijks onderhoud uitgevoerd en zullen ze

daarom even stilstaan. Dit geven we tijdig door.

 

Brandmeldinstallatie  

Ook zijn er de afgelopen weken weer wat

aanpassingen geweest aan de brandmeld-

installatie door het hele pand. Deze aanpassingen

waren nodig om weer helemaal up to date te zijn

naar de eisen van de brandweer.  

 

U merkt dat er voor en achter de schermen hard

wordt gewerkt om alles goed veilig en schoon te

houden zodat u hier fijn kunt wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijke mededeling 

Naar aanleiding van de inspectie en het vervangen

van de rookmelders in de appartementen zag ik

dat bij sommige bewoners de meterkast vol met

spullen staat. Zorgt u er alstublieft voor dat deze

leeg blijft i.v.m de veiligheid.  

 

Nu de winter er weer aankomt lijkt het u

misschien een goed idee om brood en ander voer

naar buiten te gooien voor de vogeltjes of op het

balkon te leggen. 

Wij raden dit ten strengste af omdat er zo

ongedierte op af komt en die dan de kans ziet om

naar binnen te komen. Dus geen eten naar buiten

gooien of op het balkon zetten of leggen.

 

Huismeestermap     

Geef storingen of klussen altijd door aan de

receptie, zij vermelden het in de huismeestermap.

Zo kunnen we controleren of er een externe partij

ingeschakeld dient te worden of dat de

huismeester dit zelf kan doen. 

 

Frans van Fessem,

Huismeester
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ANNENBORCH VIERDE VERJAARDAGS-DAG 

 

Woensdag 2 november, dat is dé dag waarop iedereen, maar dan ook iedereen van Annenborch zijn of

haar verjaardag heeft gevierd en daar hoorde natuurlijk een heerlijke taart en een lekkere borrel bij 

en niet te vergeten de altijd overheerlijke hapjes. 

Dit verjaardagsfeestje werd zoals gebruikelijk gevierd in het 

mooie feestelijk versierde restaurant van Woonzorgcentrum

Annenborch: ‘Gasterij De Hoef’, waar het met een volle bak

overigens altijd zeer goed toeven is en de middag werd zeer

muzikaal opgeluisterd door troubadour ROP uit Nijmegen,

die al lopende en zingend de jarige aanwezigen liet kiezen

uit zijn zeer uitgebreid repertoire. 

 

Tekst en foto’s Ted van der Loo -- www.ros-tvkrant.nl en ROS APP. 
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Genoten van de herfstzon!   

 

Genoten van de herfstzon met bewoners van de Linde.

Een heerlijke wandeling rondom Annenborch, opwarmen met een kop koffie en gezellig na kletsen in het

restaurant. Zo zien de bewoners van de Linde het graag! 

 

Als gastvrouw voelt het heerlijk om er even uit te zijn met de bewoners, er komen mooie gesprekken naar

voor en je ziet de mensen echt even stralen.  

 

Suzan van Bergen
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OPENING HET ATELIER

 

Het Atelier - een plaats waar allerlei creatieve bezigheden voor bewoners worden georganiseerd - was toe

aan opknapbeurt. De leden van de Gebruikersgroep hebben samen met de interieurbouwer voor een

mooi ontwerp gekozen dat niet alleen praktisch is, er is bijvoorbeeld véél kastruimte, maar ook een echte

Atelier-uitstraling heeft!

 

Op 4 november was het zover: samen met bewoners van Annenborch en cliënten van Vaandel-Cello

hebben we het vernieuwde Atelier officieel geopend.

De ruimte werd meteen in gebruik genomen voor het bakken van overheerlijke koekjes en met warme

chocomel erbij werd het echt feest!
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Extra Activiteiten 

Wat is er te doen in december?

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het prikbord. 

Donderdag 1 december

Mini piano concert

Xavier speelt voor ons op piano op

donderdag 1 december om 15.00 uur in

Gasterij De Hoef. Komt u ook luisteren en

genieten van de muziek? 

 

 

 

 

 

 

Maandag 5 december

5 december feest

Laat u verrassen en kom naar het 5

december feest dat begint om 14.30 uur

in Gasterij De Hoef!

 

 

Woensdag 7 december

Annenborchkoor

Op 7 december zingen wij samen met het

Bomans koor in het Gelag. Vanaf 10.00

uur is iedereen van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 8 december

Kerstbingo 

Op 8 december om 14.30 uur is er in

Gasterij De Hoef een Kerstbingo.

Deelname met activiteitenbon, voor

bewoners gratis. 
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Vervolg extra activiteiten december

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie

op het weekprogramma dat u als bewoner

ontvangt, of op het prikbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 december

Optreden Trug nor vruuger

De muziekgroep Trug nor vruuger treedt

weer voor ons op! U bent van harte

welkom om van de muziek te komen

genieten vanaf 14.30 uur in Gasterij De

Hoef. Deelname met activiteitenbon,

voor bewoners gratis.

 

 

 

 

Zaterdag 10 december

Heilige mis

U bent van harte welkom bij de Heilige

mis die op 10 december om 16.00 uur

begint in de Ridderzaal.

 

 

 

 

 

 

Maandag 12 december

Luisteren naar klassieke muziek

Geniet u ook zo van klassieke muziek en

wilt u daar graag iets meer van weten?

Neem dan deel aan deze activiteit op 12

december, om 10.30 uur in de

Ridderzaal.
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Vervolg extra activiteiten december

Activiteiten gaat door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het prikbord. 

 

 

 

 

 

Woensdag 14 december

Kerstkrans maken

Op 14 december kunt u onder

deskundige begeleiding een mooi

kerststukje maken. Wilt u deelnemen

dan kunt u zich inschrijven bij de

Receptie, tegen betaling van een bijdrage

van 5 euro voor materialen. Wilt u wel

een schaal meenemen om de krans op te

leggen tijdens het werken? Aanvang op

14 december om 14.30 uur in het

Atelier. 

 

 

Woensdag 14 december

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 15 december

Koffie-uurtje met de Cliëntenraad

U bent van harte welkom bij het

maandelijks koffie-uurtje met de

Cliëntenraad waarbij Janneke Pander u

de laatste nieuwtjes meedeelt en u

vragen kunt stellen. Aanvang 10.15 uur in

Gasterij De Hoef.
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Vervolg extra activiteiten december

Donderdag 15 december

Kerstoptreden vrouwenkoor De Sirenen

Op 15 december is er een kerstoptreden van het

vrouwenkoor De Sirenen. Aanvang 19.00 uur in

Gasterij De Hoef.

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 15 december

Jukebox Timpens

DJ's Riny en Theo draaien muziek van

toen. Deze muziek nodigt 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 20 december

Kerstverhaal met levende kerststal

Op dinsdag 20 december kunt u komen

luisteren naar het kerstverhaal en kijken

naar de levende kerststal. U bent van

harte welkom om 14.00 uur in Gasterij

De Hoef.

 

 

 

 

 

Woensdag 21 december

Kerstmuziek Rodenborch college

Leerlingen van de muziekklas van het

Rodenborch college komen kerstliedjes

voor u spelen van Annenborch op

21 december om 15.00 uur in Gasterij De

Hoef.
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Vervolg extra activiteiten december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan "Op weg naar Kerst"

Vrijdagavond 23 december is er weer een

traditionele kerstwandeling door Rosmalen: "Op weg

naar Kerst". Vertrek is na 18.00 uur bij Perron 3.

Onder het wandelen wordt het kerstverhaal verteld

en uitgebeeld. Ook staan er onderweg koren langs de

route. Wie zin heeft om mee te lopen kan zich

opgeven bij de Receptie. Als u niet zelf voor een

begeleider kunt zorgen moet u dat even aangeven bij

het aanmelden. Deelname is gratis.  

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 22 december

Kerstviering medewerkers

Op donderdag 22 december zal er vanaf

16.00 uur volop bedrijvigheid zijn in en

om gebouw De Hoef. Dan wordt er voor

medewerkers en vrijwilligers van

Annenborch een kerstviering

gehouden, op de parkeerplaats voor

Gasterij De Hoef.

 

 

 

Vrijdag 23 december

Saxofoon kwartet

Op vrijdag 23 december van 15.00 -

15.30 uur treedt saxofoon kwartet A4

voor u op in Gasterij De Hoef. Het

combineren van 4 saxofoons uit de

saxofoonfamilie resulteert in een

muzikaal kwartet dat kan zingen als een

strijkje en kan swingen als een big band!

Voor deze gelegenheid speelt A4 diverse

kerstnummers waarmee u al in de sfeer

komt van Kerstmis. 
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Vervolg extra activiteiten december

Activiteiten gaat door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het prikbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 24 december

Heilige mis Kerstmis

Op zaterdag 24 december is er een

heilige mis voor Kerstmis om 15.00 uur in

de Ridderzaal. U bent van harte

uitgenodigd deel te nemen. 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 27 december

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 29 december

Musical/film A Christmas Carol

Op donderdag 29 december kunt u

genieten van de film "A Christmas Carol",

een hartverwarmende musical van

Charles Dickens. Aanvang 14.30 uur in

het Gelag. Deelname: activiteitenbon,

voor bewoners gratis. 
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Vervolg extra activiteiten december

Activiteiten gaat door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het prikbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 31 december

Heilige mis

U bent van harte uitgenodigd om deel te

nemen aan de viering op Oudjaarsdag

31 december om 15.00 uur in de

Ridderzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig 2023!

De Kwartiermakers wensen u en uw

familie alvast een heel fijn, gezond en

gelukkig nieuwjaar! Voor 2023 hebben

we al weer leuke activiteiten voor u op

stapel staan! 
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KOOKCLUB 9 NOVEMBER

Met de groep vrijwilligers en bewoners zijn we op

9 november weer gaan koken. Op het menu

stond: zuurkool en aardappelen met uitgebakken

speklapjes en rookworst. Hierbij werd het geheel

vergezeld met een eigengemaakte jus. Het toetje

bestond uit gemengd rood fruit met slagroom en

roomkaas en Bastogne kruimels. 

 

Eerst zijn we aan de slag gegaan met het schillen

van de aardappels en de uien. Een ander groepje

is gestart met het fijn maken van de Bastogne

koeken en het maken van de slagroom waar later

de roomkaas bijgevoegd werd. 

 

Ondertussen stonden de pannen met water voor

de aardappels en de zuurkool op het vuur. De

ruimte werd ook al gauw gevuld met de geur van

uitgebakken speklapjes. Iedereen vindt dit wel

lekker ruiken en deze geur is ook zeer herkenbaar.

In het overgebleven bakvocht zijn daarna de

fijngesneden uien gebakken. Hiervan is later met

toevoeging van kruiden en een beetje

tomatenpuree, voor de binding, de glanzende jus

gemaakt. 

 

Het is ook fijn dat er een goede samenwerking

met de mensen van de eigen keuken van

Annenborch is. We kunnen hier altijd terecht als

we nog iets missen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alles bijna klaar is wordt de tafel gedekt en

worden de consumpties opgenomen en gehaald.

Iedereen is dan met zijn of haar mogelijkheden

aan het helpen. 

 

Na gedane arbeid stond er als eerste een mooi

bord met zuurkoolstampot op de tafel. Bij de

zuurkool lagen de uitgebakken speklapjes en de in

stukjes gesneden rookworst. Hier kwam nog de

lekkere jus bij.  Tijdens het eten kon men nog

extra jus gebruiken. Iedereen vond het lekker. 
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vervolg KOOKCLUB

Het toetje was opgebouwd in een groot glas, de

eerste laag waren de fijngemaakte Bastogne

kruimels. Daarboven op kwam een laag van het

mengsel van slagroom en roomkaas. Daarbovenop

lagen de bosvruchten. Dit is uiteindelijk altijd

kleurig om te zien maar bovenal ook lekker

natuurlijk. 

 

Tijdens de voorbereiding en het eten hebben we

veel gesproken over het komende kerstfeest en de

daarbij behorende oude en mooie gewoonten.

Zoals: eten met de hele familie samen, soep, vaak

wild of hazenpeper en taarten als afsluiting. Maar

bovenal ging het toch om het samen zijn, de

gezelligheid en iedereen was op zijn best

gekleed. 

 

Die uitwisseling van verhalen daar geniet ik van.

Dus jullie weten wel wat ik ga doen met kerstmis.

Eten met zijn allen aan een tafel waarbij de

leeftijden liggen tussen twee jaar en rondom de

zeventig. We gaan weer naar een mooie periode. 

 

Heb je zin als bewoner of vrijwilliger om met ons

mee te doen meld je dan aan. Je bent welkom!!

 

Henk Venrooij
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JUBILARISSEN BIJ ANNENBORCH 

Een wéér was er een reden om feest te vieren bij Annenborch in Rosmalen, want er waren 4 jubilarissen

die in het zonnetje werden gezet in ‘Gasterij De Hoef’ voor hun jarenlange trouwe dienst. Met 25 jaar

voor Marietje van den Broek en Anneke Sinkking en 12,5 jaar voor Els Artiss en Fanny Hubers was het een

goede reden om tijdens een gezellig samenzijn even stil te staan bij dit heuglijke feit. 

Na een woord van welkom door directeur-bestuurder 

Janneke Pander aan de jubilarissen, hun familieleden 

en collega’s van Annenborch, werden de feestelingen 

toegesproken en gezongen door hun personeelsleden, 

waarna het eindelijk tijd werd voor een proost-moment 

en kon deze memorabele feestmiddag beginnen. 

 

Tekst en foto’s Ted van der Loo -- www.ros-tvkrant.nl -- ROS APP. 
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GESLAAGDE BONTE MIDDAG OP ANNENBORCH 

 

Het was weer een drukke boel in het gezellige restaurant van Zorgcentrum Annenborch op woensdag 10

november waar een bonte middag gepresenteerd werd die al weken op de agenda stond, dus werd er

met spanning uitgekeken naar wat komen ging. 22 bewoners en medewerkers brachten een scala aan

voordrachten en diversen brachten een playback-act, een liedje of een gedicht. De middag werd op een

leuke manier gepresenteerd door Yvonne en het geluid was in goede handen van Frans Hogers en ook

Frans, de huismeester, had zijn aandeel in deze middag door het podium op te bouwen en de middag

werd afgesloten met dank aan allen. 

 

Tekst en foto’s Ted van der Loo -- www.ros-tvkrant.nl en ROS APP. 
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Ingezonden brief

 

Doe je het 1 keer, een stukje schrijven in de

Binding, dan rekenen ze erop dat je dat vaker

doet...

Nou, vooruit dan maar weer, al wordt het

schrijven steeds moeilijker, maar de redactie zorgt

er voor dat het netjes in de 

Binding komt. Dank hiervoor en weer een

maandje rust.

Het Bomanskoor is geweldig, ze doen goed hun

best en het klinkt ook goed in de oren. Het

slagwerk was goed om aan te horen, we hebben

er van genoten.

De stoelyoga wordt goed bezocht, de mevrouw

die les geeft, laat je ook tussen door even

bijkomen.

De gym vonden we veel te heftig, 3 kwartier de

armen en benen de lucht in was teveel voor

"oude" dames.

De muziekbingo wordt altijd goed bezocht, daar

hoor je oude liedjes vanuit je jeugd. 

 

Wat hebben we toch een mooie nazomer gehad,

het is nog lekker weer met veel zon, maar daar

komt nu toch (helaas) een eind aan. Nu is de

winter gekomen en kunnen we sneeuw en ijs

verwachten.

Maar ook daar komt uiteindelijk weer een eind

aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December is in aantocht en ik wens jullie een

leuke en gezellige surprise avond toe.

Geniet van alle activiteiten die hier worden

gegeven.

Ik wens jullie een leuke sinterklaasavond en een

gezellig kerst toe.

Tot de volgende keer maar weer!

 

Groetjes van Francine van Daal 
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Kerstviering HEVO

Kerstviering HEVO op dinsdag 20

december 2022

 

Gelukkig kan dit jaar de traditionele HEVO –

kerstviering weer doorgaan. Nadat vorig jaar

volstaan moest worden met een streaming vanuit

de Lambertuskerk en de Protestantse Gemeente

Samen-Op-Weg Berlicum-Rosmalen, via de

website van HEVO vanwege de Corona-pandemie,

kunnen we dit jaar weer lijfelijk aanwezig zijn. De

kerstviering blijft ook zichtbaar via de streaming.

De oecumenische kerstviering heeft het thema:

Het kind dat samenbrengt. In deze verwarrende

tijd met toenemende tegenstellingen en oorlog in

de Oekraïne heeft de commissie zingeving, waarin

HEVO, Mariaparochie en de Protestantse

Gemeente SOW vertegenwoordigd zijn, gekozen

voor dit thema van verbinding. Tijdens de viering

zullen Jan Renders, emeritus-diaken en DirkJan

Bierenbroodspot, dominee toelichting geven op

het thema. Ook in de teksten en liederen wordt

het thema uitgediept.

 

Vanwege het 70-jarig bestaan van HEVO krijgt de

viering nog meer cachet. Onder de bezielende

leiding van dirigent Henk de Winkel en

pianobegeleiding van Coby Wagemans zingt het

HEVO-koor bekende en minder bekende

kerstliederen. Het HEVO-koor heeft inmiddels ook

al een lange traditie binnen HEVO. Op 15 januari

1971 opgericht, zingt het koor meerstemmige

evergreens en licht klassiek in meerdere talen.

Tijdens de kerstviering wordt het koor

ondersteund door solist Gerrit Schwarze en

fluitiste Inge IJpelaar. 

Het goede doel voor deze kerstviering is het

Armoedefonds voor kwetsbare ouderen. Het

Armoedefonds maakt zich sterk voor ouderen die

leven in armoede. Daarom biedt het

Armoedefonds kwetsbare ouderen (60 plus) in

armoede in de winter, via lokale hulporganisaties,

een Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketje aan, met

daarin o.a. een boodschappenkaart.

Met dit tegoed kunnen de ouderen zelf

boodschappen en verzorgings-en

hygiëneproducten kopen. Er zal aan de uitgang

van de kerk een collecte worden gehouden ten

behoeve van het Armoedefonds voor lokale hulp

bij armoede. U kunt ook rechtstreeks doneren via

de website www.steun.armoedefonds.nl of

storten op rekeningnummer

NL19INGB0006263841 t.n.v.: Stichting

Armoedefonds.

De aanvang van de kerstviering op dinsdag 20

december is 11.00 uur. Voorafgaande aan de

viering (om 10.30 uur) worden door het koor

bekende kerstliederen gezongen. De

Lambertuskerk is open vanaf 10.00 uur. Na de

kerstviering is er weer een gebruikelijke lunch in

de Kentering, die om circa 14.00 uur eindigt. De

kosten van de kaartjes voor de lunch, voor HEVO –

leden zowel als niet-leden, bedraagt € 12,50.

Alleen contant, gepast betalen!

Mocht iemand financiële problemen hebben met

dit bedrag, dan kan een beroep worden gedaan op

het participatiefonds van de HEVO d.m.v. een mail

naar: Participatiecommissie@hevorosmalen.nl. De

kaartjes zijn verkrijgbaar op dinsdag 13 december

2022 tussen 10.00 en 12.00 uur op de volgende

locaties:

-          Zorgcentrum De Annenborch

-          Wijkcentrum De Biechten, Hintham

-          Steunpunt van Meeuwenhof

-          Seniorencentrum de Ontmoeting

Voor zover nog beschikbaar zijn hierna tot en met

vrijdag 16 december 2022 nog kaartjes

verkrijgbaar in de Ontmoeting.

Aan de zaal is er geen vrije verkoop. 

Wij hopen u weer te mogen begroeten op dinsdag

20 december 2022.
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Toch nog kerst

Het was guur, koud en winderig weer. Er lag

sneeuw en je moest uitkijken dat je niet weggleed

op de gladde stoep. Jet moest naar Wim, de

kapper, en liet zich met de taxi  afzetten. De

taxichauffeur hielp haar tot aan de deur. Ze kwam

hier al ruim 20 jaar samen met haar man die

helaas ruim een jaar geleden onverwachts was

overleden.    

 

Wim was juist de vloer aan het vegen, hij had de

radio aangezet, wat vrolijke kerstliederen en het

was aangenaam warm in de kapperszaak. Jet was

de laatste klant en eindelijk kon hij dan samen

met zijn uitgebreide familie de komende vrije

dagen gaan genieten van het kerstgebeuren.   

 

Jet ging in de stoel zitten en de kapper zette een

kopje koffie voor haar klaar. Hij keek naar haar en

zag diepe groeven in haar gezicht en haar ogen

keken wat waterig. Hij vroeg hoe het met haar

ging en zij vertelde hem dat het niet meeviel zo

alleen. Samen keken ze naar de bank, haar man 

zat daar altijd vrouwenblaadjes te lezen en

ondertussen een sigaret te roken tot ze klaar was.

Wim knikte, hij wist ook niet wat hij daarop moest

zeggen. Ruim 20 jaar, ze hadden zo veel plezier

gehad samen met z’n drieën. Jet en haar man

hadden geen kinderen en de meeste familieleden

waren overleden. Hij vroeg haar of ze ook kerst

ging vieren, stomme vraag natuurlijk realiseerde

hij zich.   

Zelfde als vorige keer vroeg hij, Jet knikte. Maar

plots kreeg hij een heel ander idee. Hij vroeg haar

of hij eens een heel ander kapsel bij haar mocht

doen. Ik heb een plan, vertrouw me maar. Ze keek

hem aan en met een klein lachje gaf ze hem

toestemming. Toen de kapper klaar was keek ze in

de spiegel en herkende zichzelf niet. Een

blauwpaarse lok dat kon toch eigenlijk niet voor

een dame op haar leeftijd.......maar het was wel

chique.  

 

De taxi stond te wachten buiten en Wim bracht

haar tot in de taxi. Hij smoesde wat met de

taxichauffeur en zwaaide Jet gedag. Op 1e

kerstdag werd Jet om 10:00 uur opgehaald, ze had

een feestelijke jurk aangedaan. De taxi bracht haar

bij een huis dat ze niet kende. De deur zwaaide

open. En daar stond met een rode kerstmuts op

zijn hoofd en een enorme glimlach op zijn gezicht:

Wim! Hij kwam naar haar toe, kuste haar op beide

wangen en nam haar mee naar binnen en stelde 

Jet aan zijn familie voor. Zussen, broers, neven en

nichtjes, dit is Jet, ik vind haar zo’n fijn mens dat ik

haar als eregast heb uitgenodigd om met ons

Kerstmis te vieren.  

 

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gezond

2023.

 

Ton Briaire (254)
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Even voorstellen

Ik werk alweer een paar maandjes op

Annenborch, maar toch wil ik me graag nog even

voorstellen. 

 

Ik ben Victoria van Lith, geboren en getogen in

Hintham, dochter van Bartje en Mieke van Lith,

vroeger eigenaren van 'het Mulderke' in Hintham.

Voor sommige bewoners hier op Annenborch

misschien wel een bekend café. 

Ik heb een dochter en een zoon, en ben getrouwd

met Gert-Jan. 

 

Na ongeveer 15 jaar gewerkt te hebben aan de

receptie bij service appartementen Eikendonck in

Vught, voelde ik dat het tijd was om ergens anders

een kijkje te gaan nemen. Annenborch kwam op

mijn pad. Altijd was ik al benieuwd, als ik er langs

fietste of naar de dependance van het JBZ moest,

hoe zou het zijn om daar te werken achter de

receptie. Zou ik daar 'goeien aard' hebben? Nooit

gedacht dat het er nu dan ook echt van gekomen

is. Heb het dan ook heel erg naar mijn zin, met

heel veel lieve collega’s en vooral ook met alle

lieve bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op de

tennisbaan, en ik maak graag een flinke

wandeling, of een mooie fietstocht. Verder puzzel

ik graag, en vind het heerlijk om met vrienden een

avondje te keezen!

 

Hoop nog heel wat jaartjes te mogen genieten van

deze mooie nieuwe uitdaging.

 

Hartelijke groet,

Victoria
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Expositie

De expositie van Cello wordt ook in de maand

december aangeboden.

 

De mensen van Cello hebben door het jaar heen

zoveel mooie tekeningen/schilderijen gemaakt dat

deze wel eens door meerdere mensen bewonderd

mogen worden.

Bij het tekenen en schilderen worden zij

ondersteund door vrijwilliger Ad.

 

Dus het leek ons allemaal een leuk idee om deze

ook nog in december in Annenborch te exposeren.

 

Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt

door coöperatie Dela die een aantal materialen

hiervoor geschonken heeft.

 

Veel kijk plezier!
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Rosmalen verandert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Toon Smetsers

De serviceverlening aan ouderen neemt de laatste

tijd sterk af. Lang geleden stond er nog op de hoek

van de Dorpsstraat en Raadhuisstraat een groot

gebouw van de Rabobank. Een aantal jaren

geleden is dit afgebroken en vervangen door een

complex met op de begane grond winkels en op

de hoek met de Hoogstraat een nieuwe kleinere

Rabobank.Zoals je op de foto ziet staat dit pand

ook al weer leeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om buiten nog te kunnen pinnen kun je nu in de

buurt van de Molenhoek passage terecht, ter

hoogte van de SNSbank, die nog wel een filiaal in

Rosmalen heeft. 
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Namens de leden van de

Cliëntenraad

Ondersteuner cliëntenraad 

Helaas, de dag nadert dat Jacqueline ons echt gaat

verlaten. Op 22 november hebben Janneke en

Hilde al afscheid genomen en wij, de leden van de

raad, zullen dat op een ander moment doen. Wij

hebben het gevoel dat ze onvervangbaar is. Ze

was altijd bereid te helpen, ze hield alles in de

gaten, ze wist héél veel en ze was er op de juiste

momenten. Een ondersteuner uit duizenden! Haar

opvolger, waar de sollicitatieprocedure nog voor

loopt, zal van goeden huize moeten komen om

haar te evenaren, maar we geven hem/haar

uiteraard het voordeel van de twijfel.   

 

En heeft u inmiddels ons Jaarverhaal 2021 al

ingezien? En vond u het de moeite waard? Dat

hopen wij maar, want wij doen ons uiterste best

om er voor u te zijn als dat nodig of wenselijk is!   

Over de buitenruimte van Annenborch kunnen wij

helaas nog niets nieuws melden. Het is nog in

behandeling bij de gemeente. Onze voorzitter,

Hanneke, houdt dit scherp in de gaten en trekt

regelmatig aan de bel.

 

Tijdens het koffie-uurtje maakte Janneke bekend

dat er een mini-tentoonstelling is georganiseerd in

het Gelag. Vanaf 17 november 14.00 uur worden

hier 110 (!) schilderijen tentoongesteld die in de

opslag lagen. Hopelijk zijn alle bewoners die

vonden dat hun gang te saai was hier naartoe

gegaan en hebben ze een keuze kunnen maken.

Dat zou fantastisch zijn, want we zijn hier al lang

mee bezig! Dank voor de organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook werd op het koffie-uurtje gesproken over een

mogelijke verandering in het bezorgen van de

maaltijden en de koffie en thee op de

appartementen. Om dit goed voor te bereiden is

een commissie ingesteld, waar ook ons lid Sjef

zitting in heeft. Deze commissie bereidt een plan

voor dat vervolgens met u, de bewoners,

besproken wordt alvorens het wordt uitgevoerd.

Als u hier ideeën over heeft, aarzel dan niet en

spreek Sjef aan. Hij is uw vertegenwoordiger in

deze commissie! 

 

Gelukkig is in diverse appartementen de

verwarming weer goed ingesteld. Een probleem

dat steeds terugkomt. Laten we hopen dat u nu

een aangename temperatuur heeft in uw verblijf,

want dat is toch wel heel bepalend voor uw

welbevinden.

 

Wij wensen u en uw familie een mooie, ondanks

alles, een warme en liefdevolle decembermaand

en heel fijne feestdagen!    

 

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.
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Oplossing woordzoeker

 

De oplossing van de woordzoeker van de maand

november is: DEDEMSVAART 

 

De winnaar is:  Mevr. Verhallen, app. 142 

 

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!

Deze komt 3 januari uit,

ivm de feestdagen.

 

Kopij vóór de 23ste van de maand aanleveren aan:

redactie@annenborch.nl.
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NAAM + app. nr.
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