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Woensdag 16 januari 14.30 uur

VERJAARDAGEN

Aanpassing op de oorspronkelijke
planning. Geen sjoelen, maar kegelen!
Ook gezellig en goed voor de beweging.
Doe gerust mee in de Amstel!

14-01 De heer Tops
Bewoner
15-01 Mw W. Vervoort-van Nistelrode
Bewoner
15-01 Loes Ross-van Aller
Medewerker
15-01 Onno de Visser
Vrijwilliger
15-01 Willemien Vervoort
Vrijwilliger
16-01 De heer Beekmans
Bewoner
16-01 Lia Rooyakkers
Medewerker
20-01 Bert Bakker
Vrijwilliger
21-01 Faycal Oukari
Medeweker
22-01 Mw C. Heijmans-van Dongen
Bewoner
22-01 Mw A. van Buul- Fransen
Bewoner
24-01 Lenie Renken
Vrijwilliger
24-01 Cynthia Louwaars
Medewerker
25-01 Mevrouw J. Janssen-Spiljaard
Bewoner
25-01 Thea van Asperen
Vrijwilliger
25-01 Dorothee Goossens
Vrijwilliger
26-01 Mijnheer M. van Gestel
Bewoner
26-01 Hetty van Overbeek-Dekkers
Medewerker

Dinsdag 22 januari 19.30 uur

De vrijwilligers van De Zonnebloem
organiseren het Kienen op deze avond.
Dus er zijn weer leuke prijzen te winnen,
mits u kienplankjes koopt. Speel mee en
draag ook nog bij aan de goede werken
van de Zonnebloem!
Woensdag 23 januari 14.30 uur

Seniorenkapel Best heeft als één van
de belangrijkste doelstellingen om muziek te maken en vrolijkheid te brengen
in zorgcentra in Best en omgeving. Nu
voor u een uitgelezen kans om kennis te
maken met deze muzikanten. Mis dit optreden in de Amstel niet!
Bakker

Per 1 januari is onze lokale bakker De
Leijer gestopt. We moesten daarom op
zoek naar een nieuwe leverancier. Die is
gevonden in Bakkerij Bekkers. Ambachtelijk brood met smaak, dat voortaan in
ons winkeltje te koop is!

Van harte EN een
gezellige DAG!
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA

Voor u worden Oosterse Artikelen uitgestald en verkocht in de Amstel. Leuk
winkelen, dicht bij huis. Grijp uw kans!

Ouder Worden Is Zo Erg Nog Niet
1. Een jarige vertelde mij: “Ik ben tachtig, maar ik zie er niet naar uit.” Inderdaad; hij zag eruit als negentig!
2. We hopen nooit zo oud te worden als
de meeste mensen van onze leeftijd!
3. Op onze vriend, die op een wonderlijke manier ouder wordt en toch jong
blijft. Niet aan hem lijkt ouder te zijn,
behalve zijn moppen!

Vrijdag 1 februari 18.45 uur

Ben

Woensdag 30 januari 14.30 uur

SPELERS GEZOCHT!
Voortaan op de 1e vrijdag van de maand:
Samen Zingen! Onder de bezielende
begeleiding van Eduard van der Geest op
gitaar en Wil Vorstenbosch op keybord.

Altijd goed voor lijf en leden en ook nog
gezellig; Bewegen op Muziek! Vandaag
is er weer gelegenheid om uw beste
beentje voor te zetten in de Amstel.

Het aantal deelnemers aan het Balscorespel is de laatste maanden erg teruggelopen. En dat is ook erg jammer voor
de huidige deelnemers. Om deze activiteit door te kunnen laten gaan zoeken we
nieuwe deelnemers. Het begint op elke
donderdagmiddag steeds om 14.45 uur
en duurt ongeveer 1 uur. Het is een leuke manier om tijdens deze spelactiviteit
in beweging te zijn. Dus kom eens kijken
en doe lekker mee !!

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN

SAMEN ONTBIJTEN

’De wereld groeit
Als we delen’
Dit wil zeggen:

Iedere woensdagmorgen is er ontbijt,
wat verzorgd wordt door lieve vrijwilligers. Samen ontbijten in de Amstel
om 09.00 uur is heel gezellig. De kosten
zijn €3,- en je mag altijd een keertje
komen kijken en mee doen om te zien of
het iets voor u is. Iedereen is van harte
welkom, maar meldt je even aan bij Maria Spijkerboer

Woensdag 6 februari 14.30 uur

Hoe waar zijn onze woorden. Door te delen, merk je dat jij hier niet armer van
wordt, maar de ander wel rijker. Dat kan
dichtbij, maar ook ver weg. Zo krijgt iedereen het in de wereld een beetje beter.
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OUDEJAARSFEEST
Op 31 december hebben we in de Amstel
afscheid genomen van het oude jaar en
een toast uitgebracht op 2019. Dat gebeurde onder het genot van verse oliebollen, hapjes, een drankje en (alcoholvrije) bubbels. De muzikale omlijsting
was in handen van orkest Rooise Bluf.
Hierna een impressie van de feestelijke
jaarafsluiting van de hand van onze huisfotograaf Cor van Herp.

