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Woensdag 30 januari 14.30 uur

VERJAARDAGEN

Voor u worden Oosterse Artikelen uitgestald en verkocht in de Amstel. Leuk
winkelen, dicht bij huis. Grijp uw kans!
Vrijdag 1 februari 18.45 uur

Voortaan op de 1e vrijdag van de maand:
Samen Zingen! Onder de bezielende
begeleiding van Eduard van Geest op gitaar en Wil Vorstenbosch op keybord.
Zaterdag 2 februari 9.00 uur

29-01 Petra Hessels-de Jong
Vrijwilliger
30-01 Marina Spiljard
Vrijwilliger
08-02 Heidie Hellings-van Doren
Medewerker
09-02 Mw A. v.d. Laar-Bakkermans
Bewoner
09-02 Mevrouw A. Oudeboon
Bewoner
Gefeliciteerd EN een
hele geezellige DAG!

HUISHOUDELIJKE REGELS
Het tuinonderhoud staat weer op de
agenda. En als het weer het niet toestaat
dan gaan we sneeuwpoppen maken! Om
9.00 uur gaan de handen uit de mauwen
en om 12.00 uur schuiven de tuiniers
aan met soep en broodjes.
Woensdag 6 februari 14.30 uur

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.

De papierbak vindt u in de fietsenberging. Deze bak is alleen bedoeld om oud
papier en karton in te gooien. Dus
geen verpakkingen van melk of pudding,
plasticfolie en volle vuilniszakken! Anders
lopen we het risico dat de bak niet geleegd zal worden, met alle gevolgen van
dien. Daarom een oproep aan iedereen:
gebruik de papierbak alleen voor papier of karton. Al het overige afval
hoort thuis in de in de blokcontainer op
het parkeerterrein. We rekenen op uw
medewerking!
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 13 februari 14.30 uur

Blaaskapel Brabant bestaat sedert
2008. Hun repertoire; Moravische,
Böhmische en Egerländer volksmuziek,
maar ook muziekwerken uit populaire
musicals en operettes naast de klanken
van evergreens en bekende stukken
van André Rieu.

Warm welkom

Mevrouw Deckers en mijnheer Ruisch
zijn nieuwe bewoners en Mevrouw Snepvan Kemenade is intern verhuisd. We
hopen dat u zich snel thuis voelt in uw
nieuwe woonomgeving.
Vaste activiteiten in het Antonius

Woensdag 13 februari 19.30 uur

Kienen; dezekeer weer georganiseerd
door de KBO. Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen, maar dan moet je
wel minimaal één plankje kopen. En natuurlijk; goed opletten en niet kletsen!
Veel plezier.
Woensdag 20 februari 14.30 uur

We gaan weer richten en proberen
de opgestelde kegels om te gooien.
Kegelen om de hand- en oogcoördinatie op peil te houden en natuurlijk ook in beweging te blijven. Kom
naar de Amstel.

Dagelijks is de Bibliotheek in de Amstel
vrij toegankelijk;
Maandag tot en met zaterdag van 9.30
tot 12.30 uur is ’t Winkeltje geopend;
Maandag van 19.00 tot 20.30 uur spelletjes spelen in de Amstel;
Woensdag van 9.00 tot 10.00 uur tegen
een kleine vergoeding samen ontbijten in
de Amstel;
Donderdag van 9.45 tot 11.30 uur tekenen en schilderen in de Amstel;
Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur tijd
om te handwerken in de Amstel;
Donderdag van 14.30 tot 16.00 uur een
aangepaste vorm van Jeu de Boules in de
Amstel. Wij noemen het Balscorespel!
Deelnemers zijn meer dan welkom;
Vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur draait
het om kaarten en spelletjes spelen in
de Amstel;
Zaterdag een Eucharistie- of Woordviering in de Amstel.
U bent van harte welkom bij deze activiteiten!
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PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN
Overrompelend
Rompelt een rover
U ooit over
Futsel hem terstond
Zijn revolver ont
Klein Liedje

Ouder Worden Is Zo Erg Nog Niet
1. Verzet je niet tegen het oud zijn;
velen hebben die kans nooit gekregen!
2. Je bent maar eenmaal jong, maar je
kan tot in ouderdom onvolwassen blijven!
3. Je weet dat je ouder wordt, wanneer
alleen de waterketel nog naar je fluit!
De Griep Van Toen

Tegen de griep was er kamille
Toen ik nog een broekie was
Tante Mien, die had veel pillen
Ome Piet greep naar het glas
Elke oom en elke tante
Had een eigen medicijn
Kruiden of gemalen planten
Aspirine of brandewijn
Tante Fien nam warme baden
Hete grog voor ome Hans
Steeg de koorts tot 40 graden
Baden zij de rozenkrans
Ben
Haas
‘k Heb haas, zei de baas
Da’s pech, zei de knech
Da’s juis, zei de muis
Nou moe, zei de koe

Liedjes van de herfst
Zijn altijd somber.
Ze zijn gemaakt
Van okers en omber,
Toch ken ik septembers
Met een gouden glans
Toch zijn er novembers
Met een toverdans!
De zon heeft in december
Mij al zo vaak verrukt
En dikwijls heb ik rozen
Uit de sneeuw geplukt.
En daarom schrijf ik
In dit kleine lied:
Niet wachten op de lente,
Want dan komt ze niet.
Ben
WEERSPREUK
“Als de dagen gaan lengen,
Dan gaat de winter strengen.”

Hier zit een kern van waarheid in.
Het koudste deel van de winter valt inderdaad na de kortste dag. De koudste
periode van het jaar is gemiddeld de
tweede week van februari.

