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Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Licht op een heel nieuw jaar   

 

Zo, daar hebben we de langste nacht weer achter

ons. Vanaf nu lengen de dagen weer. Tot de

zomer, wordt het iedere dag lichter. Tellen we

weer op, in plaats van af.   

 

Oudjaarsnacht schoten we weer vol vuur het licht

de lucht in. Bleven we massaal op tot na

middernacht, om elkaar daarna een heel gelukkig

nieuwjaar te wensen. Dronken we glaasjes met

lichte bubbels, bij onze verlichte kerstversiering en

we lachten om herinneringen uit goede oude

tijd.  

 

Het donker verslaan, ons niet laten

overschaduwen. Het is de diepe wens van ieder

mens die achter de symboliek en de gebruiken in

de wintermaanden schuil gaat. Het is de

veerkracht die we met heil en zegen zo nodig

hebben om de tegenslag op te vangen. De

voorspoed waar we op hopen en elkaar gunnen,

helpt ons om toekomstige narigheid aan te

kunnen.   

Beide horen bij het leven, dag en nacht, zon en

schaduw, voor- en tegenspoed. Maar licht geeft

zoveel energie, licht geeft lucht. Licht verdrijft

spoken. Licht geeft zicht op nieuwe kansen,

nieuwe mogelijkheden, in een heel nieuw jaar, dat

nog leeg voor ons ligt.  

 

Het is niet gemakkelijk ons niet te verliezen in de

ellende van nu en de doemscenario’s voor de

toekomst. Zwartgallige gedachten, donkere

berichten liggen op de loer en staan in iedere

krant, elke dag weer. Dat ontkennen heeft geen

zin. Erover piekeren ook niet. Lijdzaam afwachten

ook niet. Dus aan de slag, ieder voor zich en wij

met ons allen, iedere dag. Op zoek naar dat ene

lichtpuntje, want juist in het donker geeft één

lichtpuntje het meeste licht.  

 

Ik wens u allen, samen met ons, een heel licht

nieuw jaar.    

 

Janneke Pander

Directeur/bestuurder
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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 januari exposeert Wim Heinen zijn schilderijen

op de 1e etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 19 januari van 10.15 tot 10.45 uur in

Gasterij De Hoef.

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

donderdag 15 december 2022

Koffie uurtje december 2022  

Als u dit leest, heeft het laatste koffie-uurtje van

2022 plaatsgevonden. En heeft u kunnen genieten

van de laatste activiteiten dit jaar vol beweging

zowel in- als buiten Annenborch. Wat staat er

deze maand te gebeuren? 

 

Kerst & Annenborch 

Op donderdag 22 december viert Annenborch de

jaarlijkse kerstviering met en voor alle vrijwilligers

en medewerkers. Een middag en avond waar we

gezellig samen kunnen zijn onder het genot van

een hapje en een drankje. We hebben iedereen

uitgenodigd om tussen 16-20 uur vóór de Gasterij

samen te komen om te proosten en iedereen te

bedanken voor hun waardevolle inzet het

afgelopen jaar, waarin we met zijn allen mooie

herinneringen hebben gemaakt. 

 

Je mooiste creatieve outfit 

We hebben de oproep gedaan aan alle gasten om,

als ze het willen, in hun mooiste en meest

creatieve kerstoutfit te komen. We verheugen ons

nu al op de foto’s die we daarvan maken en zullen

die in de eerste Binding van januari 2023 plaatsen.

Een bewoonster laat weten dat ze deze kerst als

een bijzonder feest ziet. Ze is deze Kerst al 10 jaar

gelukkig in Annenborch. 

Koude temperaturen buiten

De bewoners hebben momenteel binnen, in

Annenborch, niet veel last van kou, terwijl buiten

de temperaturen op dit moment in december

dalen tot -5 graden. Het blijft schommelen met

het binnenklimaat, op sommige plekken in het

pand is het nu zelfs overdreven warm. Heeft u

warmte of koude, of andere klachten over uw

woonomgeving, zorg dat uw klacht ook

geregistreerd staat bij de receptie met vermelding

van datum. In het storingen- en

onderhoudsoverleg wordt die lijst er altijd bij

gepakt. Janneke is verder erg benieuwd of we nog

meer kunnen genieten van schaatsen in december

zoals van de eerste marathon op natuurijs in

Friesland dit jaar. 

 

Een creatieve anonieme Piet 

Op 5 december is voor iedere medewerker

anonieme post afgegeven. In iedere kantoor lag

een enveloppe met een prachtig gepersonaliseerd

gedicht, waarin we bedankt werden door

Sinterklaas en Pieterbaas voor de goede zorg van

Annenborch. We zijn deze creatieve geesten erg

dankbaar voor dit mooie cadeau en de lekkernij! 
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Levende kerststal 

Op dinsdagmiddag 20 december wordt het

verhaal van de geboorte van Jezus verteld, in de

stijl 'van nu' door Jan Rauh. Dit verhaal wordt

tegelijkertijd uitgebeeld door bekenden van

Annenborch. We zijn benieuwd of u de herders,

wijzen, engelen, Jozef en Maria herkent? Het

kindje is een natuurtalent, vol verwondering keek

hij twee uren lang naar het gebeuren om zich

heen. De middag wordt muzikaal omlijst door de

engelenzang van Yvon Kanters. Zo is het goed

toeven in de eigen herberg. 

 

Annemarie Hopstaken, Cliënt

Vertrouwens Persoon 

Annemarie heeft zich een aantal maanden

geleden in het koffie-uurtje aan u voorgesteld. In

haar functie is zij er voor de cliënten. Loopt er iets

niet lekker, ligt u ’s nachts wakker van zorgen,

heeft u klachten en durft u die niet te uiten, dan is

zij de juiste persoon om te benaderen. Als u iets

kwijt wilt of een vertrouwelijk gesprek met haar

wil voeren, breng dan een briefje, met uw naam

(en telefoonnummer) in de blauwe brievenbus

onder de trap bij de receptie. Zij neemt dan

contact met u op. 

 

Vrolijk nieuws 

Mevrouw Pennings en haar buren zijn helemaal

blij met de schilderijen die recent zijn opgehangen

door Frans, de huismeester. De gangen hadden

wat opfleuring nodig. In het Gelag hebben we

vorige maand alle schilderijen en nalatenschappen

uit de kelder tentoongesteld, waarbij u de

mogelijkheid kreeg een schilderij te kiezen voor op

de gang.

Michiko Brands 

Michiko is van oorsprong verpleegkundige en in

december gestart bij Annenborch. Via een

traineeship bij High Select gaat zij zich inzetten in

de functie Programmamanager Gezondheid &

Preventie met het beschrijven en verder vorm

geven van de 4 gezondheidsprincipes bij

Annenborch. Van oorsprong is zij verpleegkundige

en staat ze graag dichtbij de client. Ze heeft veel

zin om te starten. 

 

Plaagdieren 

We hebben plaagdieren bij Annenborch, duiven

buiten en muizen binnen vinden het bij ons té

heerlijk. Ze geven veel overlast in en rondom

Annenborch, het is vooral niet hygiënisch. Het

dringende advies aan u is: geen eten laten liggen

en niet voederen, ook niet nu het zo koud is. Zo

houden we deze plaagdieren buiten. 

 

Gastvrij 

Hanneke Welten van de Cliëntenraad zag de

oproep voor vrijwilligers bij Annenborch, in Den

Bosch hebben we 600 vluchtelingen uit de

Oekraïne, die klaar staan om een steentje in de

samenleving bij te dragen. Het zou fijn zijn om

deze groep mensen te ondersteunen, door ze een

werkplek te bieden. Janneke zal met Hanneke

bekijken hoe we hierin vanuit Annenborch

ondersteunend kunnen zijn. 

 

Hanneke sluit af om iedereen hele fijne

kerstdagen te wensen en laten we onze

zegeningen tellen! 

Janneke sluit zich graag aan bij deze woorden.

 

Graag tot donderdag 19 januari in onze Gasterij

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. M.A.E. de Ruijter-van Berne   

Geboren:     04-03-1938

Overleden:   02-12-2022

 

 

Mevr. C.J. Rasker-van der Linden

Geboren:     12-12-1931

Overleden:   03-12-2022

 

 

Dhr. L.G. van Schijndel

Geboren:      29-09-1928

Overleden:   19-12-2022 

 

 

Mevr. J.A.M. Nissingh

Geboren:      28-04-1929

Overleden:   22-12-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bewoners die jarig zijn in januari

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 01 januari  Dhr. A.G.J. Puthaar  Thuiszorg

 04 januari  Dhr. S.G.A. Cau  de Linde 22

 05 januari  Mw. H.M. Möhle-Verkleij  de Linde 12

 07 januari  Mw. W.P. Beset-Sluijter  64

 08 januari  Mw. A. Damen-Verstappen  de Linde 18

 08 januari  Dhr. A.J. Raaijmakers  200

 08 januari  Mw. C. Dollevoet-Avezaat  Thuiszorg

 10 januari  Mw. P.H. van Rosmalen-van den

Heuvel

 170

 15 januari  Mw. P. Vulders-Vermeulen  de Linde 170

 16 januari  Dhr. J.B. Timmers  114

 17 januari  Mw. C.M.G. Hermans-Straet  Thuiszorg

 18 januari  Mw. P.A.M. Guit-van den Broek  de Linde 05

 19 januari  Mw. W. Steeneke-Burgman  de Linde 08

 22 januari  Mw. M.C.M. Hagens-Muller  de Linde 14

 23 januari  Dhr. H. Egglij  de Linde 21

 26 januari  Dhr. A. de Veer  128

 30 januari  Mw. J.A.H. Bettonvil  124

 

 

Kroonjarigen

 

Dhr. S.G.A. Cau wordt op 4 januari 85 jaar!

Mw. A. Damen-Verstappen wordt op 8 januari 95 jaar!

Mw. P.H. van Rosmalen-van den Heuvel wordt op 10 januari 85 jaar!

Mw. P. Vulders-Vermeulen wordt op 15 januari 90 jaar!

Mw. P.A.M. Guit-van den Broek wordt op 18 januari 75 jaar!

Mw. W. Steeneke-Burgman wordt op 19 januari 90 jaar!

Dhr. H. Egglij wordt op 23 januari 85 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 januari

 

 

 
 02 januari  Mia Vos-Jacobs

 05 januari  Miranda de Gouw-van de Pluijm

 06 januari  Inge Jansen

 07 januari  Annemie Nijskens

 08 januari  Justin van Rossum

 10 januari  Bert van Lokven

 13 januari  Claudia de Poorter-Janssens

 14 januari  Claudia Dobbelsteen-Morano

 14 januari  Wilma van Grunsven-Dirks

 16 januari  Janine Bosch-Wouters

 17 januari  Marjo de Koning-Schuurmans

 17 januari  Irene Brouwers

 19 januari  Bianca van der Doelen-van de Leest

 19 januari  Frans van Fessem

 21 januari  Steef van der Heijden

 24 januari  Caty Merks

 25 januari  Lanny Suhendra

 28 januari  Franca van Hommel

 28 januari  Ira van de Loglou

 28 januari  Lineke Ramaekers

 30 januari  Wies van de Meerendonk

 31 januari  Danique Klerx

 31 januari  Gyliane Smidt-van Putten
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Advertentie/

Bewonersnieuws

Advertentiemogelijkheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersnieuws

 

Nieuwe bewoners

 

Mevrouw J.A.H. Bettonvil is komen wonen in appartement 124.

 

Mevrouw W.P. Beset-Sluijter is komen wonen in appartement 64.

 

 

 
 
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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Persbericht:

Brabantse vvt-aanbieders

starten regioaanpak

duurzame zorg

Twaalf bestuurders in het samenwerkingsverband

VVT Noordoost-Brabant hebben de Green Deal 3.0

getekend. Middels een regiomonitor en regionaal

expertiseteam willen de vvt-aanbieders de zorg

versneld verduurzamen. ‘Als regio gaan we elkaar

opzwepen’, vertelt bestuurder Marcel van

Woensel. 

 

Minder CO2-uitstoot, minder energieverbruik,

minder medicijnresten in het afvalwater, een

drastisch kleinere afvalberg en milieuvriendelijke

schoonmaakmiddelen. Enkele ambities die het

Brabantse vvt-gezelschap de komende twee jaar

wil verwezenlijken. Daarom ondertekenden de

twaalf bestuurders van het samenwerkings-

verband VVT Noordoost-Brabant op maandag 19

december de Green Deal 3.0.

 

Transitiemanagement in het kwadraat

De Brabantse vvt-aanbieders werken al langer

samen aan verschillende thema’s. Voor

duurzaamheid was nog geen gezamenlijke

structurele aanpak. ‘Duurzaamheid is in een

razend tempo transitiemanagement in het

kwadraat. Middels een regionale aanpak willen we

een goede start faciliteren, organisatie-

overstijgende vraagstukken oplossen en onze

wensen en ambities op papier in de praktijk laten

landen’, aldus Van Woensel, bestuurder bij Van

Neynsel en dagelijks bestuurslid van het

samenwerkingsverband. De bestuurder benadrukt

dat het geen ‘papieren tijger’ of ‘een projectje

erbij’ wordt. ‘In regionaal verband willen elkaar

opzwepen en iedereen meenemen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitgangspunt zijn de vijf doelen van de Green

Deal Duurzame Zorg 3.0, waar de twaalf

organisaties zich aan hebben gecommitteerd. 

 

Om de ouderenzorgorganisaties verder te helpen,

zijn twee adviesbureaus ingeschakeld. Het ene

bureau focust zich op de ‘blauwe’ bedrijfsmatige

kant. Het andere bureau richt zich vooral op de

proces- en menskant. ‘Beide bureaus verrichten

voor alle organisaties een nulmeting en maken

een actieplan met tijdlijn ten opzichte van de

afgesproken Klimaatdoelen en Green Deal-

afspraken’, licht Van Woensel toe. In januari start

de nulmeting bij de eerste vijf organisaties. ‘De

ondernomen acties worden in de regiomonitor

gevolgd.’

 

Olie in de machine

Daarnaast wordt er een regionaal expertiseteam

in het leven geroepen. ‘Dat wordt de olie in de

machine. De duurzaamheidscoördinatoren in het

netwerk zijn het vaste aanspreekpunt en

behouden het overzicht van alle ontwikkelingen.’

Organisaties die geen duurzaamheidsexpert in

huis hebben, kunnen een coördinator van een

collega-organisatie lenen. De aanbieders gaan op

dezelfde manier aan de slag om hun organisaties

te verduurzamen. ‘Zo kunnen we versneld kennis

uitwisselen en ervaring opbouwen.’ Om kennis en

bewustzijn over duurzaamheid binnen de

organisaties te bevorderen, ontwikkelt het

samenwerkingsverband een gezamenlijke aanpak

waar de aanbieders individueel mee aan de slag

kunnen. De aanpak richt zich op medewerkers en

cliënten. ‘We willen duurzaamheid expliciet aan

de voorkant van zorg maken.’
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Betaald vanuit transitiemiddelen 

De groene samenwerking wordt de komende twee

jaar vanuit de transitiemiddelen betaald. Daarna

willen de zorgbestuurders duurzaamheid in hun

organisaties geborgd hebben en voortzetten. In

lijn met de nieuwe Green Deal, komt ActiZ per 1

maart 2023 met een uitvoeringsplan dat op

sectorniveau concrete en tijdgebonden doelen

stelt. ‘Dat zal ons helpen en in lijn met onze

plannen liggen. Maar daar willen we als regio niet

op wachten. De urgentie is te groot.’ 

 

Het samenwerkingsverband VVT Noordoost-

Brabant bestaat uit twaalf zorgorganisaties: 

Van Neynsel, Brabantzorg, Laverhof, Zorggroep

Elde Maasduinen, Vivent, Pantein, Sint Anna

Boxmeer, Annenborch, Sint Jozefoord, ’t Heem,

Vughterstede en Santé Partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurders van het samenwerkingsverband VVT

Noord Oost Brabant proosten met een groene

smoothie op de ondertekening van de Green Deal

3.0. 

Foto: Camiel Donders / RAWCAT Media 
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Bruurke van Megen

Samen met een team van enthousiaste collega's

mocht ik dit jaar de kerstviering mee

organiseren. 

Met lekker eten en drinken, bewegen, sociale

contacten hadden we heel veel zin in deze dag. De

hele week hadden we met elkaar de

weersvoorspellingen in de gaten gehouden, het

zag er niet geweldig uit. We hadden een mogelijke

oplossing, te vinden in Megen.  

 

Een briefje brengen bij het Bruurke van Megen.

Maar wat is het Bruurke van Megen?  

Broeder Everardus Witten (1868-1950) was

portier in het Franciscanenklooster van ongeveer

1920 tot aan zijn dood in 1950. Hij kwam op voor

de onderkant van de Megense Gemeenschap. 

Broeder Everardus was altijd vriendelijk en

zwijgzaam. Na zijn dood werd hij daarvoor vereerd

met een eigen kapel. deze is gelegen naast het

klooster van de Franciscanen. 

 

Dagelijks komen hier mensen die een briefje

tussen zijn handen stoppen met een wens daarop

voor een ander in de hoop dat deze wens uitkomt.

Elke avond halen de broeders de briefjes op en

nemen deze mee in hun gebed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In april 2022 zijn de broeders Franciscanen vanuit

Nederland gestart met een proces tot

heiligverklaring van broeder Everardus, in de

volksmond: Het Bruurke van Megen. 

 

Helaas zijn onze gebeden voor droog weer niet

helemaal verhoord, ondanks dat hebben we toch

een geslaagde kerstviering gehad!

 

Met vriendelijke groet, 

Angelique van Geenen
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Winnaar best verklede

medewerker/vrijwilliger

kerstviering

Beste Anita Jonkers,   

 

Wat zag jíj er geweldig uit op de kerstviering bij

Annenborch op 22 december! 

We hebben jou daarom unaniem verkozen als

best verklede kerstcollega van Annenborch!   

Bij een verkiezing hoort natuurlijk een leuk

prijsje! 

 

Allereerst heb je deze prominente plek in De

Binding van december gewonnen, hoe leuk is dat!

Daarnaast win je een kappersbon van Hooijmans

Hairline om je haar weer mooi naar wens te laten

stylen. Deze bon zal je worden uitgereikt door

jouw teammanager!

 

GEFELICITEERD!
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Leefcirkels

Al maanden waren er allerlei medewerkers binnen

Annenborch en ook buiten Annenborch bezig met

de voorbereidingen van de leefcirkels. Er moesten

draden getrokken worden, bakens gezet,

technische ondersteuning voor het systeem

aangelegd, profielen opgesteld, enz. Er werd een

voorlichtingsavond gehouden voor de families,

waar iedereen kon horen over de doelen en de

werking van de leefcirkels. 

 

Per 1 november was het dan zover...! De deuren

van De Linde zijn voortaan open. Gelukkig is de

term 'gesloten afdeling', die we nog wel eens

horen, verleden tijd, we gebruiken liever

beschermd wonen. Iedere bewoner kan er

doorheen, tenzij we samen besloten hebben dat

dit juist minder veiligheid of geborgenheid biedt.

Meer eigen regie voor de individuele bewoner,

wat een fijn idee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was niet alleen een lang gekoesterde wens

binnen Annenborch, maar we merken ook dat

bewoners steeds meer de weg zelfstandig kunnen

vinden, naar het restaurant. Nu gaan er bewoners

van de Linde, lekker zelfstandig, maar samen een

kopje koffie drinken of een ijsje eten in de

Gasterij. Dat geeft zeker un goeien aard!
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Proef anders werken binnen de Facilitaire dienst

 

De dames van team Facilitair hebben een workshop gehad over het gebruik van schoonmaakmiddelen.

Tot nu toe waren zij gewend om op een bepaalde manier te werken maar er was ruimte voor verbetering.

Met als doel om in onze appartementen en algemene ruimten een optimaal resultaat te krijgen. De

workshop werd gegeven door Serge en Erik. Zij werken bij Diversey (schoonmaakmiddelen) en Vileda

(zemen, dweilen). Jolanda van Dijk heeft de afgelopen weken een nieuwe indeling van een schoonmaak-

kar getest. Deze kar staat minder vol met verschillende producten. Daarnaast willen we een verandering

in de werkwijze doorvoeren. Om een voorbeeld te noemen: de schoonmaakdoeken worden vooraf met

de juiste hoeveelheid water en schoonmaakmiddel doordrenkt. Dit bespaart niet alleen de hoeveelheid

schoonmaakmiddel, maar de medewerker is ook ergonomisch aan het werk en hoeft minder te wringen.

Nu gaan we alle schoonmaak karren op deze manier inrichten en evalueren we over een maand met de

medewerkers hoe het verloopt. De tips, tops en flops.

Hieronder een aantal foto’s van de workshop en het verschil van de invulling van de kar.
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Huismeester vertelt

 

 

December 2022

Als u dit leest is het jaar 2022 weer voorbij en zijn

we begonnen aan een nieuw jaar. Voor mij was

het een jaar waarin ik ben begonnen als

huismeester van Annenborch. Een zeer diverse en

uitdagende functie. Vanaf april 2022 was het

vooral een ontdekkingsreis door Annenborch om

alles te vinden, bewoners te leren kennen en

uiteraard nieuwe collega's om mee samen te

werken. 

Ook een jaar waarin we veel onderhoud hebben

gedaan en aanpassingen aan installaties, groot

onderhoud aan de liften en brandmeldcentrale

zodat alles weer veilig is.

 

Huishoudelijke mededelingen

Er komen vragen van bewoners of er kaarsjes in

het appartement aangestoken mogen worden. Dit

is i.v.m. de brandveiligheid niet toegestaan. U kunt

als alternatief kaarsjes gebruiken met een

batterijtje erin. Een stuk veiliger en net zo

gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U heeft laatst een brief in uw brievenbus gehad

over het gebruik van de parkeergarage. De

parkeergarage mag alleen gebruikt worden door

bewoners die hun auto, fiets of scootmobiel daar

neer kunnen zetten. Het opslaan van meubels,

aanhangwagens enz. is niet toegestaan. We zullen

daar toezicht op blijven houden. 

 

Bij deze wil ik u allemaal een bijzonder goed en

gezond 2023 toewensen en dat we er allemaal iets

moois van maken binnen Annenborch. 

 

Frans van Fessem

Huismeester
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Bedankjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve bewoners, vrijwilligers en collega’s van Annenborch, 

 

23 december 2022 was mijn laatste werkdag, een dag die ik nooit zal vergeten. Ruim 24 jaar ben ik met

heel veel plezier naar mijn werk gegaan. Begonnen aan de Schoolstraat en later in dit mooie pand aan De

Hoef. Ontelbare stappen gezet, meerdere keren verdwaald in dit enorme (onlogische) gebouw. Veel

mooie maar ook ontroerende momenten samen met jullie mogen beleven. Daar wil ik jullie enorm voor

bedanken! 

Een prachtig afscheid heb ik mogen beleven waar ik de meeste van jullie nog even heb kunnen spreken. 

Ik ben ontzettend verwend met cadeaus, bloemen en kaarten. Voor mij bestaat het leven uit het

verzamelen van mooie momenten en als ik nu terugkijk heb ik heel veel mooie momenten die ik zal

koesteren. 

 

Liefs, Antoinette van Raak 

 

 

 

Lieve collega’s,  

 

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor

de gezellige receptie vanwege ons dienstjubileum,

waar wij flink verwend werden door allerlei

attenties en optredens van collega’s. 

Het is een voorrecht om al deze tijd met fijne

collega’s te mogen samenwerken in een gezellige

Annenborch.  

 

Hartelijke groet,

Anneke, Els, Franny en Marietje
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Feestmaand op de

Dagbesteding

De feestmaand hebben we op een hele fijne

manier met elkaar mogen beleven.

De maand begon met een aantal Sinterklaas-

activiteiten. Zo hebben we uiteraard ook mee

gedaan met alle activiteiten die in het huis

georganiseerd zijn.

 

Op de Dagbesteding zelf hebben we daarnaast

nog heerlijke pepernoten gebakken, hebben we

een pakjes ruilspel gespeeld en op 5 december

hebben we een leuke Sinterklaas-ochtend gevierd

waarbij iedereen een chocoladeletter heeft

gekregen met een persoonlijk gedichtje die we

natuurlijk hardop aan elkaar hebben voorgelezen.

Duidelijk werd dat de dichtpiet ons goed kent….

 

Ook hebben we een mooi Sinterklaasverhaal

voorgelezen van Simon Carmiggelt en een mooi

gedicht van Annie M.G. Schmidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diezelfde week zijn we aan de slag gegaan met

het optuigen van de kerstboom en hebben we de

ruimte meer in kerstsfeer gebracht. Daarop

volgden uiteraard een aantal mooie kerst-

activiteiten. Zo zijn we o.a. met een groepje naar

het centrum gewandeld om naar de kerststal te

kijken en hebben we kerststukjes gemaakt voor op

de tafels bij de Dagbesteding.

 

Als deze Binding uit is, zijn we alweer in het

nieuwe jaar en zijn de feestdagen voorbij.

 

Wij wensen iedereen namens de Dagbesteding

het beste toe voor 2023, laten we er een prachtig

jaar van maken!
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ENGELEN OP DE LINDE

Op De Linde daalden twee engelen neer, ze vermaakten zich er erg goed tussen de bewoners. Samen

zongen ze kerstliedjes, samen dansten ze en er was muziek. Puur contact zorgde voor een prachtige

middag op De Linde. 
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LEVENDE KERSTSTAL

Het kerstverhaal met alle spelers kwam op 20 december naar Annenborch. De spelers kwamen uit

verschillende hoeken: bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers deden mee. Ieder had zijn of haar

eigen rol. Een prachtige voorstelling met Jan Rauh die het verhaal van kerst vertelde en prachtige zang

van Yvon Kanters.

Kindje Jezus was de hoofdrolspeler en hij heeft zich dan ook

zo gedragen. 

Een prachtig kindje Jezus, een stal en een kribbe, zo brachten we

het kerstgevoel en het gevoel van samen, binnen bij Annenborch.    
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Extra Activiteiten 

Wat is er te doen in januari?

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het mededelingenbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 4 en 18 januari

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 5 en 26 januari

Huiskamer pianoconcert Floris Jan

Mensen

Floris Jan Mensen geeft twee keer een

pianoconcert: op donderdag 5 januari in

de Gasterij van 15.00 – 16.00 uur, en op 

donderdag 26 jan voor de bewoners van

De Linde van 15.00 uur – 16.00 uur. 

 

.

 

 

Vrijdag 6 januari

CééJéé mode uitverkoop

Op vrijdag 6 januari houdt CééJéé mode

een uitverkoop in het Gelag van 14.00 -

16.00 uur. 
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Vervolg extra activiteiten januari

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het mededelingenbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 en 21 januari

Heilige mis 

Op 7 en 21 januari is er een Heilige mis. U

bent van harte welkom om 16.00 uur in

de Ridderzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 9 en 23 januari

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 9

en 23 januari, die begint om 10.30 uur in

de Ridderzaal. 

 

 

 

 

Woensdag 11 januari

Uitstapje Voetbalvereniging OJC

Rosmalen

Op woensdag 11 januari is er weer een

gezellig uitstapje voor bewoners van

Annenborch naar OJC. Vertrektijd is om

13.30 uur, rond 16.15 uur bent u weer

terug. Wilt u mee, dan kunt u zich

hiervoor aanmelden bij de Receptie. 
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Vervolg extra activiteiten januari

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het mededelingenbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 12 januari

Bingo 

Op donderdag 12 januari kunt u weer

gezellig meedoen met de bingo, die om

14.30 uur begint in Gasterij De Hoef. 

Deelname: met activiteitenbon.

 

 

 

 

 

Zaterdag 14 januari

Optreden Smartlappenkoor Bella

Donna's 

Op zaterdag 14 januari treedt voor ons

op Smartlappenkoor Bella Donna's in

Gasterij De Hoef, van 14.30 – 16.00 uur.

U komt toch ook, het wordt vast heel

gezellig!

Deelname: met activiteitenbon. 

 

 

 

 

 

Dinsdag 17 januari

Muziekbingo

Een gezellige muziekbingo met een leuk

prijsje als u het liedje raadt! U bent van

harte welkom om 14.30 uur in het Gelag.

Deelname: met activiteitenbon. 
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Vervolg extra activiteiten januari

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het mededelingenbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 januari

Koffie-uurtje met de Cliëntenraad

U bent van harte welkom bij het

maandelijks koffie-uurtje met de

Cliëntenraad waarbij Janneke Pander de

laatste nieuwtjes meedeelt en u vragen

kunt stellen. Aanvang 10.15 uur in

Gasterij De Hoef.

 

 

 

 

Donderdag 19 januari

Jukebox

DJ's Theo en Riny draaien muziek van

toen, om mee te zingen of misschien wel

een dansje te maken! U bent van harte

welkom om 14.30 in Gasterij De Hoef.

Deelname: met activiteitenbon.

 

 

 

 

 

Zondag 22 januari

Dansmatinee

U bent allen van harte welkom bij deze

gezellige muziekmiddag in Gasterij De

Hoef op zondag 22 januari, aanvang

14.00 uur.

Deelname: met activiteitenbon.
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Vervolg extra activiteiten januari

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt, of

op het mededelingenbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 24 januari

Sing a song

Wim en Jan zingen en spelen weer leuke

liedjes van toen. Zingt u ook weer mee?

Aanvang 14.30 uur in het Gelag. 

Deelname: met activiteitenbon. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 26 januari

Film

Op donderdag 26 januari kunt u komen

kijken naar de mooie film

'Natuurwonderen van Canada', die

begint om 14.30 uur in het Gelag. 

Deelname: met activiteitenbon. 

 

 

 

Vrijdag 27 januari

Schoenverkoop Jonker

Op 27 januari is er een schoenverkoop

door Jonker Speciaal Schoeisel, van 14.00

- 16.00 uur in het Gelag. 

 

Dinsdag 31 januari

Uurtje cultuurtje

U bent van harte welkom om te komen

kijken naar een selectie van leuke

fllmpjes, die wordt vertoond om 14.30

uur in het Gelag. 
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OPEN DAGEN BIJ THUISZORG ANNENBORCH

 

Op woensdag 14 en donderdag 15 december hield Thuiszorg van Annenborch open dagen bij de in

aanbouw zijnde appartementen in de Seringenstraat-Raadhuisstraat voor de toekomstige bewoners en

kon er een kijkje genomen worden in een appartement en kreeg men uitleg over wat hen allemaal te

wachten stond na de oplevering. En er moeten nog enkel werkzaamheden gebeuren o.a. het plaatsen van

de keukenblokken en met het leggen van vloerbedekking was men halverwege. 

Maandag 12-12 zijn monteurs begonnen met het plaatsen van de lift en men hoopte vrijdag 16-12 klaar te

zijn. 

 

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

 

Wat hebben we toch een mooie novembermaand

gehad. Veel regen en harde wind, geen

winterweer, maar wat er niet is kan altijd nog

komen. 

Het pianoconcert van Xavier was geweldig. Wat

speelde hij mooi, hij zal wel een goede pianist

worden. 

De kerstbingo wordt altijd goed gegeven. De

prijzen zijn altijd mooi. Er is ook veel animo voor. 

Het koffie uurtje van Janneke Pander wordt goed

bezocht. Veel nieuws horen we werkelijk niet,

maar het is altijd gezellig. De levende kerststal was

geweldig. Een klein kindje van 3 maanden lag in de

kribbe. Heel lief met zijn handjes en voetjes

bewegen, we hebben hem helemaal niet horen

huilen. Hij had respect voor de oude mensen.

De kerstmuziek was geweldig, we hebben er echt

van genoten. Het kerstdiner begint al van 12 uur

tot 4 uur. Er komt passende muziek bij, het zal

weer fijn worden. 

 

Zo is er weer een jaar voorbij. Wat zal 2023 ons

brengen, laten we hopen geen nare dingen. Het

ziet er niet zo …….. naar uit.

Lieve mensen ik wens jullie allemaal een zalig

uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar toe. Ik

wens jullie fijne feestdagen toe met veel

gezelligheid.

 

Hartelijke groeten en het allerbeste gewenst van

Francien van Daal 
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Bezoek Zoete Lieve

Gerritje

Geheel onverwachts kwamen op woensdag 21

december kinderen van kinderdagverblijf Partou

Zoete Lieve Gerritje de bewoners een kerstgroet

brengen. 
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Even voorstellen

Hallo allemaal!  

 

Mijn naam is Michiko, ik ben 24 jaar en ik ben

sinds december werkzaam binnen Annenborch.

Ik ga me inzetten voor de 4 gezondheidsprincipes

van Annenborch: lekker eten en drinken, sociale

contacten, bewegen en zin in de dag.

Dit doe ik om iedereen die bij Annenborch woont

elke dag weer ‘un goeien aard’ te kunnen

bezorgen, samen met alle andere collega’s!  

 

Misschien komen jullie mij wel tegen. Laten we

dan even een praatje maken. Wie weet tot ziens!

 

 

Groetjes, Michiko
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Expositie

‘Met hart en ziel’

 

Als kind werd mij al bijgebracht wat je allemaal

met een potlood kan doen en ook nu ik intussen

79 jaar ben mag ik graag het potlood gebruiken

voor mijn schetsen en tekeningen. In deze hobby

werd ik vooral door mijn vader gestimuleerd, die

zelf ook tekende maar die ook met olieverf mooie

schilderijen maakte. Hij schilderde tot op hoge

leeftijd. Vroeger mocht ik soms met hem mee als

hij de Veluwe op ging op zoek naar mooie plekken

om daar te tekenen en/of te schilderen. Met

schetsboek en potloden en een enkele keer met

zijn driepoot veldezel, een kistje olieverf en wat

penselen, vetrokken we dan zo rond het

middaguur van huis naar die bijzondere plekken,

om daar naar te strijken en ze op papier of doek

vast te leggen. Zo leerde ik al vrij vroeg oog te

hebben voor wat er aan moois in de natuur is te

zien. Maar om olieverf te schilderen was ik

volgens mijn vader nog te jong en ik werd dus

gestimuleerd met potlood te tekenen en als kleur

krijt te gebruiken. Later mocht ik ook met

waterverf werken. Dat ben ik vanaf die tijd, met

tussenpozen, altijd blijven doen.

 

Toen ik 71 jaar werd nam ik het besluit om een

opleiding aan de kunstacademie Arendonk in

Arendonk (België) te gaan volgen. Ik wilde nu

eindelijk zelf ook wel eens met olieverf gaan

schilderen. Dat was toch altijd een wens gebleven

die ik na mijn pensionering eindelijk kon gaan

vervullen. Ik merkte op de academie al snel dat ik

alles wat mij vroeger op het gebeid van tekenen

en schilderen was bijgebracht moest loslaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was wel even schrikken en slikken! In België

krijg je een klassieke opleiding en je begint bij de

basis, dus echt weer van voren af aan! Zo werd ik

als 71-jarige weer een gewone leerling die in de 1e

klas was toegelaten. Vijf jaar later heb ik de

opleiding met succes af kunnen ronden. Intussen

heb ik door de jaren heen een bredere, nieuwe en

andere kijk gekregen op wat ik onder kunst versta.

Daarin heb ik zo meer een eigen richting kunnen

vinden waarin ik mijn creativiteit kan uiten. 

U ziet een gemixte selectie van een aantal

werstukken waar ik ‘met hart en ziel’ aan heb

gewerkt en u ziet ook in welke richting ik me door

de jaren heen geleidelijk aan ben gaan

ontwikkelen. 

 

Veel kijk plezier! 

Wim Heinen 

 

wimheinen1@gmail.com 
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Bericht van Vaandel en

Dienstenteam

 

Afgelopen donderdag 2 december heeft het

Dienstenteam van Cello een informatie-

bijeenkomst georganiseerd over de

samenwerking.   

 

Marit van Deursen, de gedragskundige van Cello,

heeft eerst een informatief gedeelte behandeld,

vervolgens was er ruimte voor vragen en werden

er mooie ervaringen gedeeld!   

 

Iedereen hartelijk dank voor jullie interesse en de

grote opkomst, fijn om te ervaren dat er zoveel

betrokkenheid is binnen het team van

Annenborch!   

 

Mocht er behoefte zijn om samen te overleggen of

er vragen zijn ontstaan, weet ons te vinden! We

zijn er, om samen met u, een mooie prettige

samenwerking aan te gaan!   We zijn te bereiken

op:  Dienstenteam@annenborch.nl   

 

Op naar een prachtig nieuw jaar met veel mooie

ontmoetingen!   

 

Namens Dienstenteam Annenborch:

Luna van den Akker, 

Jacqueline Renders, 

Yvonne van der Lee 

en Mariette van der Wiggen 
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Rosmalen verandert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Toon Smetsers

De donkere kerstdagen komen er weer aan. De

sint is net weg naar Spanje. De mensen gaan weer

kerstinkopen doen. Bij Intratuin is het weer

ontzettend druk bij de kerstafdeling.

Buiten staat al jaar en dag een oliebollenkraam.

Niet echt gezond maar wel lekker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Intratuin kan men ook kerstbomen lopen.

Maar daarvoor kan je op nog veel meer plaatsen

terecht, zoals - zie onderstaande foto - bij de

Empelse weg ter hoogte van de rotonde naar de

Weidestraat, of bij Praxis of Gamma 
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Namens de leden van de

Cliëntenraad

Ondersteuner cliëntenraad 

 

Op 5 december hebben we op een fijne manier

tijdens een etentje afscheid genomen van

Jacqueline en haar bedankt voor het werk dat ze

voor de Cliëntenraad heeft verricht. Nog in

diezelfde week hebben we een eerste gesprek

gehad met twee kandidaten voor deze functie. En

er was één bij die we heel graag wilden hebben.

Intussen is er ook een tweede gesprek geweest en

heeft deze kandidaat de functie aanvaard per 1

februari a.s. We prijzen ons gelukkig met de

aanname van Ingrid van Braak! In een volgende

editie van de Binding zal ze zich wel aan u

voorstellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliëntvertrouwenspersoon 

 

Tijdens het koffie-uurtje heeft Janneke de sleutel

van de postbus overhandigd aan de nieuwe

cliëntvertrouwenspersoon: Annemarie Hopstaken.

In deze postbus tegenover de receptie kunt u

volkomen anoniem een verzoek indienen om

contact met u op te nemen door b.v. alleen uw

telefoonnummer op een briefje te vermelden en

dat in een envelop te stoppen. Als gewezen arts

weet zij als geen ander wat beroepsgeheim is. Dus

als u een persoonlijk probleem of conflict heeft,

kunt u via een briefje in deze postbus kenbaar

maken dat u graag met haar in contact komt

zonder het probleem te omschrijven. En voor alle

duidelijkheid: zij is er voor persoonlijke problemen

en de Cliëntenraad is er om het algemeen belang

van u te behartigen en te bewaken, dus in het

algemeen over de zorg, het eten en drinken, uw

welzijn enz.. Om dat te bespreken bent u bij een

van ons altijd welkom.   

 

Wij wensen u en uw familie een warm en liefdevol

2023 toe en wij hopen u in dit jaar vaak te

ontmoeten onder goede omstandigheden!   

 

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

 

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

december is: TONEELWEZEN

 

De winnaar is: Mevr. van Zoomeren, app. 130  

 

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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