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Voorwoord

 

 

Beste lezer van de Binding, hét huisblad van

Annenborch,  

Ze zeggen wel dat de tijd sneller gaat als je ouder

wordt. Hoe moet het dan voor u zijn? U als cliënt

van Annenborch bent nóg ouder dan de meesten.

Wij schatten in dat u gemiddeld ouder bent dan

85 jaar! Dat noemen we met recht een

respectabele leeftijd.

  

De tijd vliegt voorbij 

Professor Douwe Draaisma heeft er veel

onderzoek naar gedaan. Hij stelt dat je lichaam

een aantal interne klokken kent, die met het

stijgen der jaren steeds langzamer gaan lopen.

Dan is het net als zitten in een trein, dat de rest

van de wereld versneld aan je voorbij lijkt te

trekken. Ook is het lange termijn geheugen langer

intact en kan een mens makkelijker dingen

herinneren uit de periode tussen je 15e en 25e

levensjaar. Toen waren veel ervaringen nieuw,

voor de eerste keer, en die maken veel indruk.

Periodes met veel herinneringen lijken daardoor

altijd veel langer te duren, waardoor het verleden

voor het gevoel van u als oudere heel lang duurde

en de huidige tijd voorbij vliegt. 

 

Mooie herinneringen 

Dus als u heerlijk zit te mijmeren over de dingen

van vroeger dan koester die herinneringen maar.

Dan denkt u terug aan de hete zomers en de echt

lange winters. Dan ruikt u de geur van stamppot in

huis, voelt u de buiten gedroogde lakens weer op

uw lijf en zwijmelt u weer weg bij de eerste echte

verliefdheid. 

Dat is beter dan u zelf te frustreren met de

vergeetachtigheid die u misschien parten speelt

als u denkt aan vorig jaar of vorige week of zelfs

niet meer weet wat u net zou doen. Want

vergeetachtigheid op uw leeftijd is dus een heel

natuurlijk verschijnsel.

 

Nóg ouder 

Tegelijkertijd, alles is relatief tenslotte, u bent nog

jong in vergelijk met de oudste inwoner van

Eindhoven. Vandaag was in het nieuws dat zij 107

jaar is geworden! Ze zegt dat bezig blijven en

bewegen haar ook zo vitaal heeft gehouden. Tot

haar 104-jarige leeftijd woonde ze zelfstandig. En

nog iedere dag doet ze Wordfeud (een soort

Scrabble) met haar kleindochters en blijft ze dus

ook haar hersenen trainen. Die kleindochters,

wellicht ook al ouder dan 60 jaar, balen nog steeds

als oma wint, zo vertelden ze op de radio.

 

Niet voor watjes 

Tinie Kardol deed, als professor in Leuven, ook

veel onderzoek naar ouderdom. Hij schrijft dat

ouderdom niet doet aan klassenverschil, dat

ouderdom nou eenmaal met gebreken komt en

geen enkele oudere buitensluit. Hij heeft er een

boekje over geschreven met grappige, tragische,

dwaze en indringende verhalen. Het boek heet

niet voor niks: “Ouderdom is niet voor watjes”.

Voor wie wil, lees het maar eens, mogelijk dat u er

wat aan heeft, en werkt het relativerend naar uw

eigen situatie. 

 

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 maart exposeert Wim Heinen zijn schilderijen

op de 1e etage (bij de kapper).  

 

Op donderdag 16 maart 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 16 februari 2023

Welkom 

Van harte welkom op het tweede koffie-uurtje van

dit jaar. Leuk om te zien dat we iedere keer weer

nieuwe cliënten zien! Fijn om maandelijks zo

gelegenheid te hebben om ff bij te buurten zegt

Janneke! We naderen carnaval. Het zal dit jaar ook

wel weer super druk worden in ‘s-Hertogenbosch

en Rosmalen. We hopen natuurlijk op een

zonnetje in deze week, het weer is nogal in

beweging, we durven er nog geen voorspelling

voor te doen. Maar, we zijn al helemaal in een

feestelijke stemming bij Annenborch. Er zijn al

weer wat muziekevenementen geweest met de

Kèpkes, de carnavalsvereniging uit

Zandhazendurp.

 

Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins d’n Urste, was

ook al aanwezig en komt ook in de carnavalsweek

weer langs met heel zijn gevolg en mini-garde. De

meest malle Bingo van het jaar is al op 4 februari

genoten. Dit goed georganiseerde en goedlachse

evenement door Ut Neij Clubke was uit de kunst.

Ze raken ook na twee jaar afwezigheid weer de

precies de bedoeling van met elkaar carnaval

vieren.

 

Verslag van Expeditie Annenborch

Toekomstbestendig 

Graag delen we vooraf al mee, dat de kleurrijke

terugblik op de eerste twee jaar van deze

Expeditie binnenkort bij u in de brievenbus ligt.

Hierin kunt u lezen hoe en waarom we bij

Annenborch ons ontwikkelen. Uit de verhalen op

de achterkant kan u lezen wat daarbij de

ervaringen zijn.

 

 

 

 

Nieuwe buren

We hebben onlangs een bijeenkomst gehad in

onze Gasterij met de nieuwe bewoners van het

nieuwe complex in wijk het Ven in Rosmalen.

Dit goed gefaciliteerde complex, met 37

appartementen, is na jaren van plannen maken

(echt bíjna) klaar. Op 1 maart krijgen de (relatief)

wat oudere huurders van woonstichting JOOST de

sleutel van hun nieuwe woning. Het pand is zo

ontworpen dat er gemakkelijk ontmoeting tussen

mensen mogelijk is. Op de begane grond is

bovendien nóg een hele grote ruimte beschikbaar

die door de HEVO beheerd wordt voor allerlei

activiteiten. Mocht er behoefte zijn aan (lichte)

vormen van zorg, of van huishoudelijke

ondersteuning, dan komen medewerkers van

Annenborch die verlenen. Deze bijeenkomst was

vooral bedoeld als eerste kennismaking met de

nieuwe ‘buren’ en als iets om mee te geven van

de goeien aard, de mogelijkheden en de

gastvrijheid van Annenborch. 
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Met pensioen 

Marja Theelen zal per 1 mei met pensioen gaan.

Ze zal en kan met trots een fijn team wijkzorg

Annenborch achterlaten. Dit team van collega’s is

onder haar leiding de afgelopen zes jaar gegroeid

naar een 19 vrouw sterk, goede club van

zorgverleners, die dagelijks meer dan 60 zeer

tevreden cliënten in Rosmalen onder hun hoede

hebben. De speurtocht naar goede vervanging zijn

wij dra gestart.

 

Ambtelijk ondersteuner 

Ingrid van de Braak is net per 1 februari j.l. gestart

in de functie van ambtelijk ondersteuner van de

Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van

Annenborch. Met haar inzet en ondersteuning

willen we de inspraak en de belangen van cliënten

en medewerkers blijven dienen. Helemaal nu er

zoveel ontwikkelingen zijn en wet- en regelgeving

almaar toe lijkt te nemen, kan Ingrid met haar

talent zorgen voor verbinding en samenhang

tussen al die (vaak gemeenschappelijke) belangen.

 

Cliëntenraad 

We besteden vanuit de Cliëntenraad al langer

aandacht aan de inrichting van buitenomgeving.

Met de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn we het

afgelopen najaar in gesprek gegaan, hoe we de

leefomgeving gebruiksvriendelijker en groener

kunnen maken voor u. We hebben onze ideeën

gedeeld en een eerste terugkoppeling gehad van

de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voordat we uw

mening daarin meenemen, willen we eerst even

een ´plan de campagne’. Immers, zonder overleg

met de eigenaar van het pand en andere grote

huurders, kunnen we niet zomaar beginnen. We

houden u hierover op de hoogte.

Kwartiermakers

Claudia de Poorter geeft in een korte toelichting

de activiteiten van de week mee. Ze nodigt de

aanwezige bewoners nog eens uit om zeker langs

te komen. Voor het recente overzicht verwijst ze u

naar de Receptie en bovendien hangt op iedere

etage steeds het meest recente weekprogramma

bij de publicatieborden.

Janneke wenst u allemaal een plezierige carnaval

met goed eten en drinken. Harm doet de

toezegging dat er bij het traditionele

haringhappen op woensdag, ook een ander hapje

geserveerd gaat worden voor de

niet-visliefhebbers! 
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In memoriam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. W.P. Beset-Sluijter   

Geboren:    07-01-1939

Overleden: 02-02-2023

 

Mevr. R. van Alebeek-Gloudemans

Geboren:    26-06-1934

Overleden: 22-02-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bewoners die jarig zijn in maart

 

 

Verjaardag Jarige bewoners Huisnummer

 02 maart  Mw. J.M. van Boekel-Merks  210

 02 maart  Mw. A.M. Kerkhof-Voets  Thuiszorg

 06 maart  Dhr. M.J. Timmers  82

 09 maart  Mw. C. van der Ven  232

 09 maart  Dhr. T.G. van der Wijst  Thuiszorg

 11 maart  Mw. M.P. der Kinderen  Thuiszorg

 12 maart  Dhr. J.B.M. Hoefsloot  Thuiszorg

 13 maart  Mw. L.M.M. van Zoomeren-van der 

Vorst

 130

 14 maart  Mw. A.J. van Hedel-van de Wiel  140

 16 maart  Mw. J.C. Neefs-Cooijmans  Thuiszorg

 17 maart  Dhr. V.G.B. Murdica  Thuiszorg

 23 maart  Mw. R.J.L. van Stiphout-Saes  de Linde 19

 23 maart  Mw. A.J.M. van Alebeek-Kerkhof  Thuiszorg

 28 maart  Mw. P.J. Heijmans-van Creij  Thuiszorg

 31 maart  Mw. E.M. van Berne  de Linde 172

 

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen

 

Mw. J.M. van Boekel-Merks wordt op 2 maart 90 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 maart

 

 

 
 01 maart  Nienke van der Doelen

 02 maart  Victoria van Lith

 04 maart  Marja Theelen

 05 maart  Thea Spierings-van de Velden

 06 maart  Fleur Trum

 07 maart  Gayane Minasyan

 07 maart  Hans Nijpels

 08 maart  Esther van de Nieuwendijk- van der Wijst

 09 maart  Marjolein Bartels-van der Mast

 10 maart  Douae Adere

 10 maart  Cindy Maenen-Sanders

 10 maart  Elly Steenbekkers-Derikx

 11 maart  Ellen Roest

 11 maart  Frans Hoogers

 18 maart  Maike Bosch

 18 maart  Carin Bruggeman-van Hemert

 21 maart  Ad Boogers

 21 maart  Milou Hanegraaf

 23 maart  Marie Christine Jaouen

 26 maart  Anjo van Erp-Swinkels

 28 maart  Theo Pennings

 30 maart  Antoine van den Broek

 30 maart  Juliette Schippers

 30 maart  Yvonne Geertzen-Willems

 30 maart  Regien Vissers

 31 maart  Anja van de Liefvoort
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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/

Ingezonden brief

Nieuwe bewoners

 

De heer P.J. Rutgers is komen wonen in

appartement 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden brief

 

Wat hebben we toch een mooie en gezellige

maand februari gehad. Geen sneeuw, ijs en alleen

maar een heerlijke tijd. Het concert van Floris Jan

was weer gezellig. Hij mag gauw terug komen.

 

Carnavalsbingo werd druk bezocht en was ook

gezellig. Bingo trekt toch altijd veel mensen en er

gaan er ook vele met een prijs naar huis.

 

Het koffieuurtje van Janneke wordt niet erg druk

bezocht. Veel wijzer worden we er niet van, maar

we blijven komen. Ze doet haar uiterste best en

dat moeten we dankbaar aanvaarden.

 

Eerste Carnavals dag werden we getrakteerd op

erwtensoep en roggebrood. Wat worden we toch

verwend.

Na de Heilige Mis konden we haring happen. Voor

velen een lekkere eterij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansmatinee wordt druk bezocht. Heerlijke

muziek maar veel dansers waren er niet. Dat zal

wel aan de leeftijd liggen.

We gaan de maand maart binnen. Hopelijk wordt

het weer ook weer fijn. Het wordt de aanloop

naar de lente.

 

Lieve dames en heren. Dit was het weer voor deze

keer. Fijne gezellige dagen wens ik jullie toe en

doe nog wat je kunt.

 

Groetjes van Francine van Daal
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Vrijwilligers in het

zonnetje

Op donderdag 26 januari hebben we een drietal

vrijwilligers in het zonnetje gezet:

 

Wim Huijbregts 12,5 jaar vrijwilliger

Hennie van der Kuil 12,5 jaar vrijwilliger 

Herman Suys 25 jaar vrijwilliger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een heerlijke lunch met de vrijwilligers (en

een familielid) en de Kwartiermakers kwamen de

mooiste verhalen van de afgelopen jaren voorbij.
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'ZANDHAZENDURPS BINGO’ OP ANNENBORCH

Zaterdag 4 februari was het weer volle bak in het restaurant van Annenborch vanwege een overvol

programma dat ook dit jaar weer was georganiseerd en aangeboden werd door 'Ut Neij Clubke'.

Medewerkenden waren: leden van ‘Ut Neij Clubke’, Jeugdprins Nick d’n Tweede met gevolg, de Mini

Garde, dweilorkest c.c. de Kèpkes, Prins Dirk, adjudant Ton en ceremoniemeester Rein, Matthia met een

buut en zangeres Naomie van Meurs. Bij binnenkomst kregen 

de bewoners van Annenborch een lotje uitgereikt, hetgeen

inhield dat iedereen een mooi prijsje in ontvangst mocht nemen

en ook koffie met een soesje, iets fris of een advocaatje kregen

aangeboden op deze gezellige bingomiddag.

 

Tekst en foto’s Ted van der Loo -- www.ros-tvkrant.nl -- ROS APP
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SFEERVOL OPTREDEN ‘PERKETUUTERS’ 

De bewoners van zorgcentrum Annenborch werden weer eens in de carnavalssfeer gebracht op dinsdag

14 februari door de Perketuuters uit Den Dungen die geen onbekenden zijn op Annenborch omdat ze al

eerder te gast waren. Als echte carnavalsclub hebben de Perketuuters hun eigen kapel en is in 1982

opgericht met leden die geen noot konden lezen, maar dat is in de loop der jaren flink veranderd, want ze

hebben een mooi repertoire en ze maken een verrekkes goei stuk muziek. Onder leiding van Will van

Alebeek maken ze naast carnavalsmuziek ook populaire nummers en zijn het hele jaar zeer actief bezig. 

 

Tekst en foto’s Ted van der Loo  --  www.ros-tvkrant.nl  --  ROS APP 
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DRIE IN ÉÉN BEZOEKJES NA ONTBIJT 

Zo zou ik de bezoekjes willen noemen die de volledige Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval

vandaag heeft gebracht nadat ze eerst heerlijk genoten hadden van een goed ontbijt in de Residentie De

Kentering waar ‘Ut Neij Clubke’ voor iedereen die binnen was in de grote koekenpan de nodige eieren

bakte waardoor men kon genieten van een heerlijke uitsmijter onder het genot van een kop thee en/of

koffie. Maar daarna bracht de hele Stichting een bezoek aan zorgcentrum Annenborch, De Binckhorst/

Cello en woonzorgcentrum Mariaoord waar de bewoners hebben genoten van het bezoek van de

Stichting en de muzikale medewerking van CV de Likkebaerden. 

 

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

 

Op Carnavals maandag 20 februari hebben de Prins(es), adjudant(e), Raad van XI, Dansgardes en

muziekclubke een bezoek gebracht aan alle zorglocaties binnen Rosmalen en uiteraard kwamen ze ook bij

Annenborch. Wij waren om 11.11 uur al gestart met erwtensoep en sausijzenbroodjes.  

De Prins en zijn gevolg arriveerden om 12.30 uur in de Gasterij, waar ze voor een waar carnavals feest

zorgden met mooie optredens en een toespraak van Prins Dirk dun Urste en z’n adjudant. 

Op de muziek van CV De Likkebaerden en onze eigen Anouska werd er volop meegezongen. Veel

lachende gezichten en volop gezelligheid. 
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ROLLATOR OPTOCHT

 

Op Carnavals dinsdag 21 februari hebben we in de ochtend 

rollators en rolstoelen versierd samen met bewoners en

vrijwilligers.

Bewoners kwamen zelf met leuke spreuken en ideeën en 

konden bijna niet wachten om met de optocht te 

beginnen.

 

In de middag kwam Frans gouwe ouwe carnavalsmuziek 

draaien en met een hapje en een drankje maakte onze

eigen optocht de middag compleet. Dit keer was er geen

winnaar van de optocht maar hadden alle deelnemers

wat ons betreft de eerste prijs!
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Extra Activiteiten 

Wat is er te doen in maart?

De lente is in aantocht! We starten deze maand dan

ook met een nieuwe activiteit: "Wat zie ik?" Komt u

ook? Graag tot ziens bij een van onze activiteiten.

Hartelijke groeten van de kwartiermakers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 1 maart

Wat zie ik?

Een nieuwe maandelijkse activiteit start

op 1 maart om 10.30 uur in het Gelag!

"Wat zie ik?" is een fotoquiz met leuke

prijsjes voor de winnaar.   

Deelname: met activiteitenbon. 

 

 

 

 

Donderdag 2 maart

Optreden Warempel

Op 2 maart om 14.30 uur treedt voor ons

op smartlappenkoor Warempel in

Gasterij De Hoef. Warempel heeft een

groot repertoire van heel bekende oude

en nieuwe meezingers, vooral in het

Nederlands.

Deelname: met activiteitenbon. 

 

 

 

Donderdag 9 maart

Bingo

Op 9 maart kunt u weer gezellig

meedoen met de bingo, die om 14.30 uur

begint in Gasterij De Hoef. 

Deelname: met activiteitenbon.
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Vervolg extra activiteiten maart

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 15 maart

Bloemschikken

Woensdag 15 maart is er weer

bloemschikken in het Atelier van 10.00

tot 12.00 uur. Aanmelden (vóór 1 maart)

kan via de Receptie tegen betaling van €

5,-, het liefst contant. Als u deelneemt

wilt u dan een pot meebrengen van

ongeveer 16 cm hoog zoals op de foto.

 

 

Donderdag 16 maart

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 16 maart

Jukebox Timpens

DJ's Riny en Theo draaien muziek van

toen, om mee te zingen of 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 maart

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.

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 21 maart

Muziekbingo

Een muzikale bingo met een leuk prijsje

als u het liedje raadt! U bent van harte

welkom op 21 maart om 14.30 uur in het

Gelag. 

Deelname: met activiteitenbon.

 

 

 

 

 

 

Donderdag 23 maart

Uitstapje OJC

Op 23 maart 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. 

 

 

 

 

Donderdag 23 maart

Film

Op 23 maart kunt u komen kijken naar de

film 'De jaarlijkse tocht van de pinguins'.

Aanvang 14.30 uur in het Gelag.

Deelname: met activiteitenbon. 
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Vervolg extra activiteiten maart

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 maart

Dansmatinee

U bent allen van harte welkom bij deze

gezellige muziekmiddag in

Gasterij De Hoef op zondag 26 maart,

aanvang 14.00 uur.

Deelname: met activiteitenbon.

 

 

 

 

 

Maandag 27 maart

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 27

maart, die plaatsvindt om 10.30 uur in de

Ridderzaal. 

 

 

 

 

 

Dinsdag 28 maart

Sing-a-song

Jan en Wim zingen en spelen op 28 maart

weer leuke liedjes van toen. Zingt u ook

weer mee? Aanvang 14.30 uur in het

Gelag. 

Deelname: met activiteitenbon.
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Vervolg extra activiteiten maart

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 30 maart 

Huiskamer pianoconcert 

Floris-Jan Mensen geeft een huiskamer

pianoconcert op 30 maart, om 15.00 uur

in Gasterij De Hoef.  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 1 april 

Heilige mis Palmpasen 

Op 1 april staat de Heilige mis in het

teken van Palmpasen. U bent van harte

welkom om 15.00 uur in de Ridderzaal.  
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Zomertijd

 

 

 

 

 

Het einde van de wintertijd.

 

Als het zomertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 02.00 's nachts

naar 03.00 's nachts, vooruit dus.

 

Dit jaar gaat de zomertijd in op de nacht van zaterdag 25 maart naar zondag 26 maart.
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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

 

Hallo, 

Ik ben Monique Hoogveld en misschien heeft u mij

wel eens gezien. Ik werk bij het Dienstenteam van

Cello binnen Annenborch en heb het hier goed

naar mijn zin! 

Bij het Dienstenteam heb ik veel verschillende

taken. Zo help ik onder andere bij het insteken van

het bestek voor het Gelag samen met Karin. 

Met Marieke help ik de receptie met het

wegbrengen van post en maak ik de liften

schoon. 

Maar het allerleukste vind ik het werken bij de

Opkamer op woensdag. Hier doe ik veel

verschillende dingen voor en met de bewoners. Ik

help met koffie inschenken, tafel dekken, de

soepkar beneden ophalen en haal alleen de

boodschappen in het winkeltje. 

Naast al deze praktische dingen doe ik veel samen

met de mensen. Zoals gezellig samen puzzelen,

wandelen, kleuren en spelletjes doen. Ik heb veel

nieuwe mensen leren kennen en dat vind ik leuk!

  

 

Groetjes van Monique   
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Rosmalen verandert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Toon Smetsers

In de buurt van de sportvelden van OJC aan het

Laaghemaal is het kindcentrum de Hobbit

gerealiseerd voor de jongste groep kinderen. Onze

school beschikt over twee locaties: de onder-

bouwkinderen krijgen les aan Laaghemaal 40.

Daar beschikken we over een groot speelplein met

klimbomen en verstopplekjes tussen het groen.

Kinderen kunnen er heerlijk buiten spelen. 

 

De bovenbouwkinderen zitten op school op De

Hoge Kamp 9, een paar honderd meter van het

Laaghemaal af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook aan het Laaghemaal – zie foto hieronder –

tref je het clubgebouw van postduivenvereniging

de Zwaluw aan. De vereniging bestaat al sinds

1916, dus ruim honderd jaar. 

 

Het is me een raadsel waarom een

postduivenvereniging DE ZWALUW heet.  
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Leden van de

Cliëntenraad

WEGENS ONVOORZIENE

OMSTANDIGHEDEN DEZE MAAND GEEN

VERSLAG

 

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

 

Ingrid van de Braak - ambtelijk ondersteuner,

tel. 06-26517019, ingrid.vdbraak@annenborch.nl

 

Algemeen e-mailadres:

clientenraad@annenborch.nl

 

  

U kunt ook een berichtje achterlaten bij de

receptie.  

 

      

29Annenborch Binding - MAART



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

februari is: EIERVRETER

 

De winnaar is: Dhr. Raaijmakers, app. 200  

 

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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