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Woensdag 21 november 20.00 uur

Tuindag zaterdag 1 december a.s.

Egerländer en Böhmische muziek,
gespeeld door de Fürstenwälder
Musikanten. Mis het niet.
Vrijdag 23 november 18.45 uur

Helpende handjes zijn nog welkom! Laat
het even weten aan mevrouw Maria
Spijkerboer.
VERJAARDAGEN

Eduard van Geest is vandaag uw
begeleider en Elly en Antoon zijn de
vrijwilligers van de avond. Zingen naar
hartenlust dus in de vertrouwde Amstel.
Woensdag 28 november 14.30 uur

Schuif aan voor het sjoelen. Vanmiddag
weer aan de bak in de Amstel!
Woensdag 28 november 19.30 uur

De kienplankjes worden verkocht door
de KBO. De prijzen zijn weer geweldig en
de sfeer als altijd fantastisch. Doe gerust
mee. Grijp uw kans voor de laatste keer
dit jaar!
Vrijdag 30 november 14.15 uur

Ook dit jaar brengt de Goedheiligman
een bezoek aan het Antonius. Zing de
Sint en zijn Pieten toe en ongetwijfeld
volgt dan de suikerzoete beloning.
Natuurlijk in de Amstel!

19-11 Jolanda van de Voort-van de Ven
Medewerker
20-11 Alfred Fietje
Vrijwilliger
21-11 Andrea van Kroonenburg
Medewerker
23-11 Mw Nelly van Dorst-van Ham
Bewoner/Vrijwilliger
24-11 Mw E. Sleutjes-v.d. Vorst
Bewoner
24-11 Jeanne v.d. Sande-van Kemenade
Medewerker
25-11 Loes van Kalken
Vrijwilliger
26-11 Remco van Doorn
Vrijwilliger
27-11 Mw J. Wander-v. SintMaartensdijk
Bewoner
29-11 Ricky Harhuis
Vrijwilliger
29-11 Jan van de Nieuwenhof
Vrijwilliger
30-11 Anneke Engelmann-Pelt
Medewerker
30-11 Wil Vorstenbosch
Vrijwilliger
01-12 Linda Bertrams
Vrijwilliger
02-12 Mw. A. Hut-van Dijck
Bewoner
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VERJAARDAGEN (vervolg)

02-12 Kim van Bavel-van Luik
Medewerker
02-12 Ans Hut
Vrijwilliger
02-12 Betje Lutters
Vrijwilliger
02-12 Lenie Spekken
Vrijwilliger
02-12 Ton van den Burgt
Vrijwilliger
Proficiat EN EEN
fantastische DAG!

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 7 december 14.30 uur

Soepele spieren en muziek! Dat is
Bewegen op Muziek in De Amstel. Kom
meedoen.
Vrijdag 7 december 18.45 u
Samen zingen!
Elly en Antoon zijn de vrijwilligers van
dienst en de begeleiding is in de vaardige
handen van Wil Vorstenbosch. Geniet
van de vrolijke noten en speel met uw
adem en stembanden in de Amstel.
Woensdag 12 december 18.00 uur

Vrijwilligersdiner in de Amstel. Alle
vrijwilligers zijn uitgenodigd! Ben je
verhinderd? Laat het dan voor 1-12
weten aan Frank Smulders of Maria
Spijkerboer.

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN
Als je vandaag iemand zonder
glimlach ziet, geef dan die van jou.”
We realiseren het ons lang niet altijd.
Met een simpel gebaar kunnen we
mensen, die het op dat moment hard
nodig hebben, helpen. Een positieve
uitstraling heeft vaak een positief effect
op anderen.
Ouder Worden Is Zo Erg Nog Niet
1. Elke morgen doe ik trouw mijn
ochtendgymnastiek; omhoog, omlaag,
omhoog, omlaag… En dan hetzelfde
met het andere ooglid!
2. Het beste aan oud worden is dat je al
die dingen die je vroeger niet kon
krijgen nu niet langer wilt!
3. Tegen de tijd dat je tachtig wordt heb
je alles geleerd. Je moet het alleen
nog onthouden!
Ben. (Wordt vervolgd!)
Sjaantje
Sjaantje, die een minnaar zocht,
Stond reeds jaren op de tocht.
Ik bedoel; ze vond er geen
En bleef moederziel alleen.
Ze zwierf de halve wereld rond
Maar toen ze nog geen minnaar vond
Ging ze in een blote jurk
Naar een discobar in Urk
Maar ook daar, oh droevig lot
Lukte het niet en ving ze bot.
Ze sprak er met een visser af
Maar dat liep ook met een sisser af.
Zo zwierf ze vol ongeduld
Maar nimmer werd haar wens vervuld.
Steeds heeft ze achter het net gevist
En altijd weer de boot gemist!
Bedenk dat in dit schoon gedicht
Een levensles verborgen ligt;
Gij kunt gaan vissen in de zee,
Maar neem dan nooit een schepnet mee!
Ben
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Een kleine ontboezeming
Toen mijn eerste rimpels kwamen was ik
nogal in paniek
Ik heb mijn face toen laten liften in een
prijzige kliniek
Nou, mijn man vond het fantastisch, mijn
gezicht was weer elastisch
Niks geen rimpels, niks geen vouwen,
net zo glad als bij ons trouwen
Maar toen opeens zei mijn vriendin: “Het
is wel gek,
Maar je kop past niet meer bij je nek!”
Ach, het was een kleine ingreep, want ze
trekken dit dus strak
En ze geven je hier een sneetje, anders
komt er daar een zak
Nou, mijn man was heel tevreden over
wat ze met me deden
De plastisch chirurg keek nauwkeurig en
zei: “Tot zover is het keurig,
Maar ik zit met uw borsten in mijn maag.
Want volgens mij zitten die iets te laag.”
Toen ze waren opgehesen, leken ze een
beetje klein,
Maar met siliconenvulling mochten ze er
weer zijn.
Nou, ik zag mijn man ontvlammen,
Want ik had nu zulke prammen!
Maar een avond, na het vrijen
Keek hij peinzend naar mijn dijen.
En al had hij geen duidelijke kritiek
Ik ging toch maar weer naar de kliniek!
Ik had trouwens ook nog een buikje, dus
na enig overleg
Liet ik die meteen ontvetten, maar toen
was mijn navel weg!
Om tezelfdertijd mijn billen, minstens
zo’n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje eer in tel,
Maar zat ondertussen wel heel strak in
mijn vel!
Mijn man voelde me naast mij niet meer
op zijn gemak,
Want op straat riepen ze: “Ga je lekker,
ouwe zak?”

Nou, toen kocht hij een toupetje en een
veel te strak korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen en in het
fitnesscentrum gymmen.
En maandenlang deed hij een rigoureus
dieet
Tot hij, zomaar, in de sauna overleed.
Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi
te wezen aan zijn graf
Maar nu hij het niet meer kan zien is der
aardigheid eraf.
Ik laat nu de kwabben zwellen en ik zal u
wat vertellen:
“Dames laat je niet verlakken.
Laat de boel toch rustig zakken,
Want met glad gestreken nekken
Valt het leven niet te rekken.
Koester buik en onderkinnen
Want….. Uw echte schoonheid zit van
binnen!
Ben
Herkent u deze persoon?
Dit is één van vrijwilligers binnen het
Antonius. Als sinds 2003 actief en
geboren op Acht. Heeft iets met
maaltijden. Weet u wie dit is? Uw
oplossing kunt u mailen aan
antonius.nieuwsbrief@gmail.com.
Juiste oplossingen worden beloond met
een duimpje!

En natuurlijk mag u ook een jeugdfoto
van uzelf mailen. Staat u wellicht
volgende keer zelf “in the picture”!
De oplossing van vorige editie is:
Maria Spijkerboer-van Kemenade.
Er was 1 goede inzending.

