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Zaterdag 10 maart 14.00 uur 

 
De heer Hugo de Jonge, Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport is 
tussen 14.30 en 15.00 uur bij ons in De 

Amstel. Hij ontmoet u daar graag. Vanaf 
14.00 uur bent u welkom en staat er 

koffie en thee met iets lekkers klaar! 
Woensdag 14 maart 14.30 uur 

In de Amstel treedt het Vissersvrou-
wenkoor voor u op. Uiteraard met 

repertoire dat te maken heeft met de 
visserij en het water. Het belooft leuk te 

worden. Komt dat zien 
Woensdag 14 maart 19.30 uur 

KBO Kienen 

 

De prijzen worden alweer aangekocht, de 
plankjes weer gepoetst en de balletjes 

zijn weer optimaal leesbaar. We gaan 
weer Kienen. Blijf goed bij de les en 

voorkom een “valse kien”.             
Woensdag 21 maart     

 

In verband met de Verkiezingen van 

de Gemeenteraad is er vandaag geen 
activiteitenprogramma in de Amstel. Wel 

een stembureau, dus u heeft alle 

gelegenheid om uw stem te laten horen! 

 

 

 
VERJAARDAGEN  

 
 

12-03 Jeanette van Tartwijk 
           Vrijwilliger 

13-03 Tonny de Haas 
           Vrijwilliger 

17-03 Mw J. Nas 
           Bewoner 

19-03 Mieke Vorstenbosch-Rooyackers 

           Medewerker 
19-03 Frank van Camp 

           Vrijwilliger 
20-03 Mw M. Ketelaar-Foppe 

           Bewoner 
20-03 Anouk Brons 

           Medewerker 
21-03 Mw J. Borgers-van Kemenade  

           Bewoner 
22-03 Cees Castelijns 

           Vrijwilliger 
22-03 Elly van Grinsven 

           Vrijwilliger 
23-03 Iroh Siti Mustabsiroh 

           Medewerker 

24-03 Saskia Joosen 
           Vrijwilliger 

25-03 Kitty Ummelen 
           Vrijwilliger 

 
Van harte proficiat 

EN EEN HEEL FIJNE DAG 

allemaal! 

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), Heraultlaan 57, Eindhoven 



 
 

NIEUWSBRIEF ANTONIUS EINDHOVEN 
           WEEK 11 en 12 van 12 t/m 25 maart 2018 

 

REANIMATIEBELEID 

                                 
Bij de besluitvorming over wel/niet 
reanimeren worden binnen Zorggroep 

Sint Maarten onderstaande richtlijnen 

gehanteerd:                                              
*Zorggroep Sint Maarten hecht aan het    

zelfbeschikkingsrecht van cliënten. Na 
goede voorlichting dienen cliënten zelf 

een besluit te nemen over al dan niet 
reanimeren;                                 

*Specialisten ouderengeneeskunde zijn 
beschikbaar om cliënten te ondersteunen 

bij hun reanimatiebesluit;                 
*Zorggroep Sint Maarten wil cliënten 

behoeden voor medisch zinloze behan-
delingen of behandelingen met potentiële 

schadelijke gevolgen;                         
*Het besluit tot wel/niet reanimeren 

wordt zorgvuldig, zoveel mogelijk in 

dialoog met en bij voorkeur op basis van 
consensus met de cliënt(vertegenwoor-

diging) genomen;                                   
*Zonder individuele besluitvorming 

waaruit het tegendeel blijkt, wordt een 
cliënt gereanimeerd;                                     

*Wanneer een cliënt geen reanimatie 
wenst, is zijn niet-reanimeren wens 

leidend;                                        
*Wanneer de cliënt(vertegenwoordiging) 

afziet van het recht op informatie en 
betrokkenheid bij besluitvorming rond 

reanimatie, neemt de behandelend arts 
zelfstandig een reanimatiebesluit; hierbij 

gebruikmakend van signalen van overige 

zorgverleners over de opvattingen en 
wensen van de cliënt. Dit besluit van de 

arts is in dat geval leidend;         

 

VERVOLG REANIMATIEBELEID   

                                  
*Als de cliënt vasthoudt aan de wens wel 
reanimatie, terwijl de (huis)arts op 

medische gronden een niet-reanimatie-

besluit indiceert, hebben beiden de 
mogelijkheid een second opinion aan te 

vragen;                                                        
*Als er bij uw (huis)arts medische 

twijfels bestaan rond de zin van 
reanimeren, dan zal hij/zij dat met 

betrokkene  bespreken. Bij blijvende 
twijfel zal uiteindelijk een beslissing 

worden genomen door de arts;  
*Zorggroep Sint Maarten hecht aan 

professionele medewerkers en het op 
een juiste manier uitvoeren van 

eventuele behandelingen. 

HUISHOUDELIJK 

 
De glazenwasser heeft onze locatie op 

woensdag 7 maart bezocht. Dit betreft 
de uitgestelde actie uit de maand 

februari. Toen stond de strenge vorst het 
wassen van ramen niet toe. In april 

liggen we weer op schema! 
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA    

 

Dinsdag 27 maart 19.30 uur 

 
Komt en speelt het vermaarde Kienspel. 

Vrijwilligers van De Zonnebloem hebben 
de prijzen weer ingeslagen. Kom dus 

plankjes kopen en bewaak of de hoofd-
prijs uw kant inkomt. Op naar de Amstel! 

 
Woensdag 28 maart 14.30 uur 

 
De sjoelbakken staan weer in de olie 
voor een optimaal resultaat. Zorg dus 

dat dit niet voor niets is gedaan. Speel 

voor de hoogste score en geniet van het 
spel. Natuurlijk in de Amstel. 

 
Vrijdag 30 maart 15.00 uur  

 
Op Goede Vrijdag is in de Amstel een 
viering ter voorbereiding op de komende 

Paasdagen. De Kruisweg is het thema 
van vandaag. U bent van harte welkom 

om het lijden en sterven van Jezus 
Christus te herdenken.  

 
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 

 

Woensdag 4 april 19.30 uur 

 
De zangeres Laura van der Pennen is 

in Leningrad geboren. Ze is geschoold op 
het consevatorium daar en woont sinds 

1989 in Nederland. Ze treedt met veel 
plezier op en verrast u vanavond in de 

Amstel met haar repertoire. Kom ervan 
genieten. 

 
Boerenbruidspaar en Haringhappen     

                           
In de vorige editie werden foto’s gepubli-

ceerd van bovengenoemde evenementen 
in de Amstel. Echter is de naam van onze 

huisfotograaf daarbij niet vermeld. Dat 
wordt bij deze rechtgezet. De schitteren-

de foto’s zijn geschoten door de heer    
Cor van Herp.  

 

Spreuk van                               

Mevrouw Ineke Colen deelt de volgende 
gedachte van Cordaid met ons: 

Het wonder van de lenteschoonheid 
doet je anders denken! 

De lente is het jaargetijde waarin alles 

weer gaat groeien en bloeien. De mooie, 
lichte maanden breken aan. Die kunnen 

onze gedachten weer een positieve draai 
geven. 


