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Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Beste bewoner uit Zandhazendurp,

 

Bij het lezen van deze Binding zal 'ut werrum

gevuul' u wel bekruipen. Zandhazendurp bereidt

zich voor op tenminste drie dagen Carnaval, op 19,

20 en 21 februari.

Zoals gewoon en heel bijzonder, trappen ze af met

een Carnavalsmiddag in Annenborch!

 

Dit jaar is de vrolijke groep van 'Ut Neij Clubke' op

4 februari aanwezig. Met zwier en passie houden

ze weer hun malle Bingo waar alleen maar

winnaars zijn. We mogen meer spektakel

verwachten want ze weten het altijd zo te regelen

dat er nog veel meer optredens zijn.

Dansgardes met indrukwekkende shows,

muzikanten, een tonprater, of soms zelfs de Prins.

Dit jaar roert Prins Dirk d”n Urste weer de scepter

samen met zijn Adjudant Ton in Zandhazendurp.

Zij hebben ons al eens getrakteerd op

zelfgemaakte worstenbroodjes.

Hopelijk bent u erbij en haalt u voor deze vrolijke

middag uw kiel, hoedje of blauwwitte das

tevoorschijn.

 

Het mooie van de betekenis van Carnaval is

tenslotte dat iedereen gelijk is en drie dagen lol

deugd doet. Rosmalen heeft ook dit jaar wéér een

prachtig thema: 'Zandhazendurp: Nog skonner

dan gedocht'. Ook dat getuigt er van dat Carnaval

vooral een feest is, dat al generaties lang

onderdeel is van het karakter van Brabanders.

Het feest der feesten wordt al eeuwen lang

gevierd en het gekke, of wel het mooie, is dat

verschillende geschiedkundigen er een andere

oorsprong en betekenis aan geven. Oorsprong in

religie, voordat de vastentijd begint nog even

feesten. Oorsprong in de natuur en jaargetijden,

afscheid nemen van de winter en vieren dat de

lente komt. Maar onderstaande uitleg kende ik

nog niet, en daarom deel ik die graag:

 

Het heidense gebruik om een paar dagen per jaar

flink uit de bol te gaan stamt waarschijnlijk uit de

tijd van ouwe Grieken. Die waren het hele jaar zo

druk met filosoferen, discus werpen en ruïnes

bouwen – ze waren er goed in want die dingen

staan er nu nog – dat ze ook wel eens uit de bol

wilden. En wat is er op zo’n moment leuker dan

seks, veel drinken en elkaar eens flink de waarheid

zeggen? (Dit is een retorische vraag. U hoeft niet

te antwoorden.) Tijdens dit driedaagse feest

werden afbeeldingen van wijngod Dionysos op een

scheepskar door de stad gereden. Die kar heeft in

de loop der tijden de naam “carrus navalis”

gekregen. Spreek dat vijftig keer snel achter elkaar

uit en voilà. We mogen de Grieken dus wel

dankbaar zijn. Ze gaven ons het feest carnaval, de

naam carnaval en de carnavalsoptocht.

 

Ik wens u allen een fijnfisjenie

 

Janneke Pander
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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 februari exposeert Wim Heinen zijn schilderijen

op de 1e etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 16 februari 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 19 januari 2023

Het eerste koffie-uurtje van dit jaar

Het is het eerste koffie-uurtje van 2023 en Hilde

van der Weerden (Algemeen Manager) heet

iedereen welkom. Hilde vertelt dat we momenteel

in een heuse griepgolf terecht zijn gekomen.

Janneke heeft een hele goede griep te pakken en

hoopt binnenkort weer met u koffie te drinken.

Hilde geeft na de introductie de microfoon aan

Claudia de Poorter. Claudia heeft altijd als

gastvrouw op De Linde gewerkt. Zij neemt de baan

over van Carine Nabuurs en heeft er veel zin in!

Carine heeft per februari een nieuwe functie, het

is vandaag dan ook de laatste dag van Carine als

kwartiermaker op het koffie-uurtje. En diezelfde

middag neemt ze van de aanwezigen in Gasterij

De Hoef nog  afscheid met een kopje koffie of

thee en natuurlijk wat lekkers.

Activiteiten

De kookclub wordt voorlopig gaat door

afwezigheid van de vrijwilligers uitgesteld. Het

Gelag wordt momenteel opgeknapt, er komt een

vernieuwde inrichting. Als dat klaar is zal de

kookclub in een nieuwe omgeving de activiteiten

starten. De bijdrage voor de kookclub gaat ook

iets naar beneden zodat het voor meer mensen

toegankelijker is om mee te doen. We houden u

op de hoogte wat de nieuwe prijs gaat worden.

Het uurtje cultuurtje, waar foto’s en verhalen van

vroeger werden gedeeld vervalt dit jaar. Helaas

was er te weinig belangstelling.

 

Prins Carnaval en zijn gevolg komen bij

Annenborch. In deze Binding zullen we u op de

hoogte brengen van de activiteiten rondom

Carnaval.

 

 

Het is een traditie, lijkt het u leuk om weer eens

een Prins- of Prinses Carnaval te zijn, geeft u zich

dan zeker op bij de Receptie! In mei komt er ook

weer een uitstapje naar de St. Jan in Den Bosch.

Het weer is dan stukken beter. De bewoners

kijken er nu al naar uit, vorige keer was het zo’n

fijn uitstapje. 

Mededelingen 

Mevrouw Pennings wil Janneke nog eens hartelijk

bedanken dat er nu zoveel mooie kunst aan de

muurt hangt. Iedere dag geeft haar weer veel

(kijk)plezier op de gang.

Nieuwtje van de Cliëntenraad

Helma Giebels is blij dat de nieuwe collega Ingrid

van de Braak per februari start. Ingrid start als

ambtelijk ondersteuner voor de Cliëntenraad en

de Ondernemingsraad. In het volgende

koffie-uurtje zal Ingrid zich voorstellen. Met deze

laatste feestelijke mededeling sluiten we het

koffie-uurtje af, Brigitte vertelt heel trots dat ze

haar diploma voor de Mimakkus opleiding heeft

gehaald.

 

Tot ziens op donderdag 16 februari in De Gasterij

De Hoef, dan is ons volgende koffie-uurtje.
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In memoriam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. W.H. van Lokven   

Geboren:     28-09-1935

Overleden:  31-12-2022

 

Mw. W.M.F. Geertzen-Maas

Geboren:     22-10-1938

Overleden:  06-01-2023

 

Mw. W. Steeneke-Burgman

Geboren:    19-01-1933

Overleden: 13-01-2023

 

Mw. M.W. Langens-Krooswijk

Geboren:    15-05-1930

Overleden: 15-01-2023

 

 

 

 

Bedankje

 

Graag wil ik iedereen binnen de Annenborch

bedanken voor de fijne jaren die mijn vader, Wim

van Lokven, bij jullie heeft gehad.

Ook de goede en warme zorg die mijn vader en wij

als familie hebben ondervonden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dilana van den Akker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u heel veel sterkte toe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Annenborch Binding - februari



Jarige bewoners, proficiat

Bewoners die jarig zijn in februari

 

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 02 februari  Mw. H.H.C.M. van der Heijden-Sidler  Thuiszorg

 03 februari  Mw. A.J. Aarts-Willems  Thuiszorg

 03 februari  Mw. C.H.M. Profittlich-Merkx  Thuiszorg

 06 februari  Dhr. J.A.W. van den Heuvel  138

 06 februari  Mw. G.G.F. van Amelsvoort-Hendriks  Thuiszorg

 06 februari  Dhr. G.J.M. Neppelenbroek  Thuiszorg

 10 februari  Mw. J.G. Pennings-Sluijter  de Linde 16

 16 februari  Mw. A. Willems-Heesakkers  190

 19 februari  Mw. A.J. Jagers-van Hoof  116

 19 februari  Mw. J.G. Spierings-Dielissen  de Linde 04

 20 februari  Mw. M.P.C. Hartman-de Kroon  Thuiszorg

 23 februari  Mw. H. Verhallen  112

 28 februari  Mw. C.A. Tax-van Gaal  180

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen

 

Mw. J.G. Spierings-Dielissen wordt op 19 februari 90 jaar!

 

Mw. C.A. Tax-van Gaal wordt op 28 februari 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 februari

 

 

 
 02 februari  Anita Jonkers-Gevers

 03 februari  Femke Frazer

 04 februari  Anita Hooijmans 

 04 februari  Winnifred van Roosmalen-Sluijk

 04 februari  Jamie Buitenhuis

 05 februari  Olaf Huizenga

 06 februari  Peggy Cissen

 06 februari  Harm Vissers

 07 februari  Mia Legierse

 07 februari  Mitsa Maas

 08 februari  Ellen de Visser-Bergers

 08 februari Mia Geurts van Kessel-Keunen

 09 februari  Anouska van Alebeek-de Wit

 11 februari  Els Tirtotaroeno-Matredjo 

 11 februari  Ingeborg van Esch

 13 februari  William Steegs

 13 februari  Marja van Balkum-den Otter

 14 februari  Gonnie Sommers-Korsten

 20 februari  Roos van den Nieuwendijk

 21 februari  Yamina Belkasmi

 21 februari  Gijsje Dieterman

 24 februari  Ellen Bouwmans

 25 februari  William van Rossum

 28 februari  Laurie Brekelmans

 28 februari  Nigel Claus
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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 T.W. Voss-Cilessen is komen wonen in

appartement 126.

 

Mevrouw C.J.J. Hoffman-Cromheecke is komen

wonen in appartement 122.

 

Mevrouw M.G.C. van der Plas-Linnenbank is

komen wonen op de Linde kamer 8. 

 

De heer A.G.J. Puthaar is komen wonen op de

Linde kamer 164

 

 

Interne verhuizing

 

Mevrouw J.G. Pennings-Sluijter is verhuisd van de

Linde kamer 164 naar de Linde kamer 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje

 

Wat een verrassing....zo'n mooi boeket bloemen

kregen wij. Als Welkom op Annenborch. 

We zijn er erg blij mee. Hartelijk bedankt. 

En we wonen heel fijn op ons appartement,

heerlijk om hier te zijn.        

 

Hartelijke groeten van ons,

Wim en Sietske Dusschooten (app. 70)
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EVEN GEEN ZORGEN VOOR 'DÉ ZORGEN'

Met die gedachten zal de Stichting Satisfaction Rosmalen hebben rondgelopen toen het na een drukke

coronatijd tijd werd iets terug te doen voor de vele zorg- en hulpverleners uit onze gemeente en werd

met "Music for Care' op vrijdag 13 januari in de Kentering te Rosmalen een eerbetoon gebracht aan de

mensen uit de zorg en werd geopend door Pieter Paul Slikker, wethouder van o.a. de zorg. 

Stichting Satisfaction organiseert al jaren het evenement

‘Welcome to Satisfaction' en om kosten te besparen werden

de evenementen samen in het weekend geplaatst van 13/14

januari in de Kentering. Medewerkers van Cello, GGD, 

JB Ziekenhuis, Vivent, Annenborch, Brabant Zorg, St. Jozefoord,

ambulancedienst, huisartsenpraktijken, Farant en Van Neynsel-

groep werden allen in het zonnetje gezet.

 

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

 

Januari 2023

Allereerst namens Peter en mij allen een gezond,

gezellig en mooi 2023 gewenst. Een jaar wat weer

start met nieuwe kansen en uitdagingen op allerlei

gebied.

 

Kerstversiering

Als u dit leest zitten de feestdagen er weer op en

is alle versiering weer opgeruimd.

Natuurlijk is een bedankje voor de

kerstversieringsploeg op zijn plaats.

Nu alles weg is kunnen we ons weer gaan

opmaken voor Carnaval wat ook weer een en al

gezelligheid is.

 

Nieuwe collega

Misschien heeft u hem al een keer gezien maar

vanaf 12 januari loopt Tom Schimmel een dag in

de week met mij mee i.v.m. zijn opleiding facilitair

Het kan zomaar zijn dat u Tom en Peter of Tom

alleen aan de deur krijgt als er een storing is aan

uw appartement.

 

Huismeester map

Geef storingen of klussen altijd door aan de

receptie die het in de map vermeldt.

De receptioniste kan u vaak al verder helpen als er

externen ingeschakeld dienen te worden. Uw klus

of storing wordt vermeld in de map en zo kunnen

we dan blijven controleren of het opgelost wordt

en of we het zelf kunnen op te lossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandmeldinstallatie keuring

In de eerste week van januari is er door de

inspectie van KIWA weer alles nagelopen en

gekeurd.

Natuurlijk zijn er door nieuwe regelgeving wat

punten om aan te passen. Al met al wonen en

werken we in een veilig gebouw. We waren bij

enkele appartementen binnen om te testen en de

meterkasten waar ik al over schreef waren bij de

meeste keurig en veilig op orde.

Dank voor uw medewerking.

 

Huishoudelijke mededelingen

Nu het weer winter is en alle beestjes weer op

zoek zijn naar voedsel wil ik u vragen om geen

eten of voer buiten te zetten/gooien op uw balkon

(zie volgende pagina).

 

Bedankt voor uw medewerking naar aanleiding

van mijn brief over het schoon en veilighouden

van de parkeergarage.
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Beste bewoners,  

 

Het is de tijd van het jaar, en het zal u zeker niet

ontgaan zijn, dat wij ongedierte binnen hebben.

Kleine muisjes die over uw balkon heen kunnen

lopen en bij een aantal zelfs binnen gezien zijn.

Onze huismeester controleert elke dag de

klemmen of er muizen gevangen zijn en vult

indien nodig de klemmen weer bij. Daarnaast

controleren ook onze medewerkers van Facilitair

en Zorg op deze ongewenste diertjes en mogelijke

doorgangen en schakelen daarbij de huismeester

in wanneer zij iets hebben gesignaleerd. Dit

kunnen we natuurlijk niet alleen en naast onze

samenwerking met het ongediertebestrijdings-

bedrijf Wim van den Hoek hebben we ook uw hulp

nodig.

 

Daarom vragen wij nadrukkelijk om geen

eten/voederbakken/vogelvoer enz. op uw balkon

te plaatsen. Dit vinden alle diertjes, waaronder

ook de muizen, ontzettend lekker en zullen dus

terug blijven komen. Mocht u overlast/muizen

signaleren in uw appartement/op uw balkon of in

de gangen dan verzoeken wij u om dit te melden

bij de receptie. Vervolgens kunnen wij dit

inventariseren en de ongediertebestrijder

inschakelen.

 

Zoals u kunt lezen heeft de muizenbestrijding onze

volle aandacht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans 

Huismeester
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Extra Activiteiten 

Wat is er te doen in februari?

Activiteiten gaan door onder voorbehoud van

wijzigingen. Kijk voor de meest actuele informatie op

het weekprogramma dat u als bewoner ontvangt. Het

weekprogramma vindt u ook op het

mededelingenbord. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 2 en 23 februari

Huiskamer pianoconcert 

Floris Jan Mensen geeft twee keer een

pianoconcert:

op donderdag 2 februari van 15.00 -

16.00 uur in Gasterij De Hoef en

op donderdag 23 februari voor de

bewoners van De Linde van 15.00 - 16.00

uur in de huiskamer van de Zomerlinde.

 

 

 

Zaterdag 4 februari 

Carnavals bingo Ut Neij Clubke

Op zaterdag 4 februari kunt u meedoen

met de jaarlijkse en o zo gezellige

carnavalsbingo georganiseerd door

Ut Neij Clubke in de Gasterij De Hoef, van

14.00 tot 16.00 uur.

 

 

 

 

 

Donderdag 9 februari

Bingo

De dames van de bingo verzorgen weer

een leuke bingomiddag voor de

liefhebber. U bent om 14.30 uur van

harte welkom in Gasterij De Hoef.

Deelname: met activiteitenbon. 
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Vervolg extra activiteiten februari

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 februari

Live muziek: Gentlemen

U bent van harte welkom op zaterdag

11 februari om 14.30 uur in Gasterij De

Hoef bij het optreden van "Gentlemen".

Deelname: met activiteitenbon.

 

 

 

 

 

 

Maandag 13 en 27 februari

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 13

en 27 februari, die begint om 10.30 uur

in de Ridderzaal. 

 

 

 

 

 

Donderdag 16 februari

Jukebox Timpens

DJ's Theo en Riny draaien muziek van

toen, om mee te zingen en misschien wel

een dansje te maken! U bent van harte

welkom om 14.30 uur in Gasterij 

De Hoef. 

Deelname: met activiteitenbon. 
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Vervolg extra activiteiten februari

Donderdag 16 februari

Koffie-uurtje met de Cliëntenraad

U bent van harte welkom bij het maandelijkse

koffie-uurtje met de Cliëntenraad op donderdag 16

februari om 10.15 uur in Gasterij De Hoef. 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval bij Annenborch 

op 20 en 21 februari

Op Carnavalsmaandag 20 februari

komen Prins Dirk d'n Urste en zijn

gevolg naar Annenborch! Omdat ze

tussen de soep en de 'erpel' komen,

starten we met koffie om 11.11 uur (in

plaats van 10 uur), want om 12.30 uur

zullen de Prins en zijn gevolg, onder

muzikale begeleiding van

carnavalsvereniging De Likkebaarden,

hun opwachting maken. Natuurlijk

vertonen de dansmariekes ook weer hun

kunsten.

Tussen de middag (rond etenstijd), is er

erwtensoep met roggebrood. Om 13.30

uur sluiten we dan met een volle maag

en een mooi carnavalsgevoel, het feest af

voor die maandag af. 

 

Op dinsdag 21 februari versieren de

Kwartiermakers tussen 10.00 en 11.30

uur, samen met u, uw vervoermiddel in

Gasterij De Hoef. Tijdens het middag

programma trekken we dan in een 

kleine optocht door Annenborch. Van

14.00 uur tot 15.30 uur is er 

carnavalsmuziek in de Gasterij, met een

lekker hapje en drankje. Kom mooi

verkleed, wie weet wint u wel de prijs

voor best verklede carnavalsvierder! 

Deelname: met activiteitenbon.
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Vervolg extra activiteiten februari

Woensdag 22 februari

Heilige mis Aswoensdag

Op 22 februari, Aswoensdag, is er een Heilige mis om

15.00 uur in de Ridderzaal. U bent allen van harte

welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 23 februari

Film "Muzikale reis om de wereld"

Op donderdag 23 februari kunt u komen

kijken naar "Muzikale reis om de

wereld", een documentaire over de

viering van het 125-jarig bestaan van

het Koninklijk Concertgebouworkest.

Aanvang 14.30 uur in het Gelag.

Deelname: met activiteitenbon. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 februari

Dansmatinee

U bent allen van harte welkom bij deze

gezellige muziekmiddag in Gasterij De

Hoef op zondag 26 februari, aanvang

14.00 uur. 

Deelname: met activiteitenbon.

 

 

 

 

 

Dinsdag 28 februari

Sing a song

Jan en Wim spelen weer leuke liedjes van

toen. Zingt u ook weer mee? Aanvang

14.30 uur in het Gelag. Deelname: met

activiteitenbon. 
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Ingezonden brief

 

Laat ik het nieuwe jaar maar beginnen met u allen

een goed en prettig jaar te wensen.

Op 1 januari, het begin van het nieuwe jaar,

hadden we een heerlijk diner. Het was heerlijk en

dank voor de keuken.

Op 5 januari hadden we een pianoconcert. De

muziek was geweldig, we hebben er echt van

genoten.

De kaartspelen hebben altijd veel bezoek. Het is

ook goed om hieraan deel te nemen.

Smartlappen sloeg in. We wisten er nog wel het

een en ander hier van.

Muziekbingo is altijd heerlijk. Vele oude liedjes

krijg je dan te horen.

Bij het afscheid van Carine was er heerlijke muziek

bij. Jammer dat zij weggaat. Het was een heerlijk

persoon en altijd goede zin.

Het dansmatinee was druk bezocht maar er werd

niet gedanst. Daar zijn de bewoners te oud voor

geworden. Maar Carine danste er met een goede

danseur er behoorlijk op los. Het was een genot

om naar die twee te kijken.

 

Ja lieve mensen dit is het dan weer. 

Wat zal februari ons brengen. Hopelijk niet veel

sneeuw, daar zitten we niet op te wachten.

Ik wens jullie allemaal een prettige maand. 

Hou je goed en laten we zeggen, tot de volgende

keer.

 

Hartelijke groeten van

Francine van Daal  
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HOUDOE.....

Op donderdag 19 januari heb ik afscheid genomen

van bewoners, vrijwilligers en collega’s. Het was

een hartverwarmende middag met een lach en

een traan.

Ik heb zoveel lieve mooie woorden mogen

ontvangen van jullie! Ben overspoeld met

bloemen, kaarten, wijn, chocolade enz. Ik voel me

dan ook dankbaar dat ik met jullie heb mogen

werken.

De mannen van Jukebox Timpens draaiden

gezellige muziek, er werd meegezongen en

gedanst om van mijn afscheid een klein feestje te

maken.

Ik kijk terug op een bewogen, goed jaar. Samen

met collega’s heb ik weer vele activiteiten

opnieuw leven ingeblazen, na een periode van

rust door Corona.

De 4 speerpunten: Zin in de dag, Bewegen, Sociaal

contact en Lekker eten en drinken werden weer

volop ervaren door de bewoners. Als

Kwartiermaker ervaarde ik dit dan ook als: De kers

op de taart!!! Hier werd ik blij van en het gaf mij

energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik bedank jullie allemaal voor de vele mooie

momenten en de prettige samenwerking.

TOT ZIENS allemaal en ik kom zeker nog eens een

kopje koffie met jullie drinken.

 

Lieve groetjes,

Carine Nabuurs

Kwartiermaker
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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, vertrokken we dan zo rond het

middaguur van huis naar die bijzondere plekken,

om daar neer 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 gebied 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

werkstukken 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

 

Gedicht

 

Wilt u een mooi kaartje kopen? 

Hoeft nu alleen maar naar het winkeltje te lopen. 

Daar verkopen we vanuit cello kaarten die we zelf

maken. 

Bijvoorbeeld komen er nu kaarten van carnaval

met kikkers die kwaken. 

Elke woensdag kijk ik dan in de winkeltje Of er iets

is gekocht. 

Bijvoorbeeld een kaartje waar iemand naar

zocht. 

Zijn er veel kaarten gekocht voor weinig poen. 

Dan hebben wij als dagbesteding vaandel weer

wat te doen. 

Voor maar €1,- per stuk. 

Stuurt u een ander wat geluk. 

Dus kom maar langs in het winkeltje, ook al is het

maar een kwartier. 

Dat geeft ons veel vreugde en plezier.   

 

Groetjes van Leonie 

van Vaandel/Dienstenteam
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Rosmalen verandert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Toon Smetsers

 

 

 

 

 

Jarenlang was het een vertrouwd adres:

kousenwinkel en stomerij Lianda in de

Dorpsstraat. Recentelijk is daar een eind aan

gekomen. Ik heb begrepen, dat de zaak wordt

afgebroken en er appartementen gebouwd gaan

worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele maanden geleden heeft Wim Kok – neen,

niet de vroegere minister-president – zijn fotozaak

aan de Driesprong gesloten. Er zit sinds kort

PRETTY YOU in: een zaak, waar je je als vrouw nog

mooier kunt laten maken dan je van nature al

bent: nagelbehandeling, tattoos etc.

Mannen hebben dat, denk ik, niet nodig. 
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Namens de leden van de

Cliëntenraad

De CR (en met name Sjef Marcelis) heeft de

laatste tijd nogal wat tijd en energie gestopt in het

bekijken van de oude Medezeggenschapsregeling

(Samenwerkingsovereenkomst Annenborch met

CR). Is deze nog wel in overeenstemming met de

wettelijke voorschriften en hoe zou deze

eventueel aangepast moeten worden? Zoals het

er nu uitziet zijn er geen grote wijzigingen

noodzakelijk en hebben we binnenkort weer een

overeenkomst die up-to-date is. 

 

Om u een indruk te geven van de inhoud nemen

we een paar artikelen over:

- Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen

van de gemeenschappelijke belangen van de

cliënten.

- De Cliëntenraad is een onafhankelijk en

zelfstandig orgaan van cliënten

- De Cliëntenraad stimuleert de participatie,

medezeggenschap en belangenbehartiging van

cliënten opdat cliënten zoveel mogelijk betrokken

worden bij de gang van zaken in de eigen woon-

en leefomgeving, zorg en dienstverlening.

- De zorgaanbieder vraagt de Cliëntenraad advies

op het moment dat het advies wezenlijk van

invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Als u of uw vertegenwoordiger/familielid hierin

geïnteresseerd is, kunt u deze hele regeling

natuurlijk inzien!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het koffie-uurtje bedankte Annie Pennings

iedereen die heeft meegewerkt aan de

mogelijkheid om de gangen wat meer op te

fleuren. Het tentoonstellen van de schilderijen die

in de opslag stonden was een prima idee en de

bewoners die behoefte hadden aan wat meer

kleur in hun omgeving zijn er blij mee!

 

Wij hopen dat u allemaal, ondanks

griepepidemieën, goed en gezond de winter

doorkomt. Wij blijven doorwerken aan zaken die

voor u van belang zijn! U kunt ons daarbij helpen

door te melden wat volgens u anders kan of beter

moet.

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

januari is: MOGELIJKHEID

 

De winnaar is: Mevr. de Haas, app. 34  

 

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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