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Dinsdag 27 maart 19.30 uur 

 
Komt en speelt het vermaarde Kienspel. 

Vrijwilligers van De Zonnebloem hebben 
de prijzen weer ingeslagen. Koop je 

plankjes enspeel om de (hoofd)prijzen!  
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. 
Donderdag 29 maart 10.30 uur 

Kinderen van basisschool Antonius Abt 
brengen enkele liedjes ten gehore in de 

Amstel. Het is leuk als u komt kijken ! 
Woensdag 4 april 19.30 uur 

 
Zangeres Laura van der Pennen is in 

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

1989 in Nederland. Ze treedt met veel 

plezier op en verrast u vanavond in de 
Amstel met haar repertoire. Kom ervan 

genieten. 
PASEN 

Kerkelijke vieringen in de Amstel 
Op 30 maart 15.00 uur Kruisweg;  

Op 2 april 10.00 uur Eucharistieviering; 
De eucharistieviering van zaterdag 

31 maart vervalt. 
Kerkelijke vieringen in Antonius Abt  

30 maart 15.00 uur Kruisweg; 
31 maart 19.30 uur Eucharistieviering; 

1 april 9.30 uur Eucharistieviering. 
 

 
 

VERJAARDAGEN  

 
27-3  Mw J. van Mortel-Hoens 
         Bewoner 

27-3 Ricky van Eijk 
        Vrijwilliger 

28-3 Joyce van der Looij-van Kesteren 
         Medewerker 

28-3 Kim van Baarle-Driessen 
        Medewerker 

28-3 Ineke Welting 
         Vrijwilliger 

29-3 Johan van Halm 
         Vrijwilliger 

01-4 De heer P. v.d. Elburg  
        Bewoner 

01-4 Natasja Retera-van den Boogaart 

        Medewerker 
01-4 Lilian van de Ven 

         Vrijwilliger 
04-4 Mw H. Colen-Thielen  

        Bewoner 
04-4 Mw J. v.d. Aalst-v.d. Linden 

        Bewoner 
05-4 Frank Smulders 

         Medewerker 
05-4 Ayla van den Nieuwenhuijzen 

         Medewerker 
05-4 Astrid van der Looij 

         Vrijwilliger 
08-4 Chahrazad Zeroual 

         Medewerker 

 
Gefeliciteerd EN EEN 

HEEL FIJNE DAG! 

 

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), Heraultlaan 57, Eindhoven 
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De heer en mevrouw Eggerdink-van 
der Laan hebben een appartement in 

het Antonius betrokken. We heten hen 

van harte welkom en hopen dat ze zich 
snel thuis voelen in hun nieuwe woon-

omgeving.                                 

 

Graag wil ik, Frank Smulders, langs deze 
weg een oproep doen. Ik ben op zoek 

naar collega's, vrijwilligers en/of  bewo-
ners om samen met mij te brainstormen 

over een leuke themaweek in ons huis. 
Het zou fijn zijn als jullie komen met 

ideeën! En natuurlijk ook om deze week 

gezamenlijk te organiseren. Wie doet 

ermee?? Laat het me weten a.u.b. 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA    

Woensdag 11 april 14.30 uur 

 
In de Amstel kunt u weer Bewegen op 
Muziek. Zoals u weet; Rust Roest! Doe 

dus mee en houdt uw spieren soepel. 
Woensdag 11 april 19.30 uur 

 
De vrijwilligers van de KBO zorgen dat u 
weer mee kunt doen met dit kansspel. U 

weet; het gaat steeds om aantrekkelijke 

prijzen. Sluit aan in de Amstel. 
Woensdag 18 april 14.30 uur 

Optreden van Zangkoor Lyricon uit 
Nuenen.  

 

 

                               
De Kleur- en Schildersgroep is op 
zoek naar bewoners en wijkbewoners die 

willen meedoen.  U bent wekelijks van 

harte welkom op donderdag van 9.45 tot 
11.30 uur in de Amstel. Bij de 

activiteiten maken we onder andere 
gebruik van kleurplaten voor volwasse-

nen. Natuurlijk is deskundige begeleiding 
aanwezig. Kom vrijblijvend kijken. De 

koffie is gratis.  

                                                        
Bewegen is goed voor u !! Om met de 

deur in huis te vallen; medespelers 
gezocht! Op de donderdagmiddag in de 

Amstel bij het indoor balzone-spel. We 
spelen dit spel weekelijks op donderdag 

van 14.30-15.45 uur.   

                                                                             
Twee maal per maand zingen we samen 

onder muzikale begeleiding op vrijdag 

van 18.45-19.30 uur in de Amstel. 
Boekjes met populaire liedjes worden op 

deze avond uitgedeeld. Kom meezingen 
en noteer alvast de volgende data:                                                                

23 maart,                                                  
6 en 20 april,                                                      

4 en 18 mei,                                                        

1, 15 en 29 juni.   
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Bezoek minister 

Hugo de Jonge, 
vastgelegd door het 

CDA en onze 
huisfotograaf        

Cor van Herp. 


