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VERJAARDAGEN

Dinsdag 12 februari 14.30uur

In de Amstel wordt een eucharistieviering gehouden met het sacrament van
de Ziekenzalving voor iedereen die dat
wil. Deze viering wordt opgeluisterd door
de Cantorij van de St. Antonius Abt
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.
Woensdag 13 februari 19.30 uur

Kienen; deze keer 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

Kegelen om de hand- en oogcoördinatie op peil te houden en natuurlijk ook in beweging te blijven. Kom
naar de Amstel.

11-02 Mw H. Cornelis-van Eerdewijk
Bewoner
12-02 Mariëlle Verspeek
Medewerker
15-02 Colinda Zoggel
Medewerker
17-02 Marja Schouten-Winter
Medewerker
18-02 Mijnheer Aarts
Bewoner
19-02 Anita van der Sangen
Medewerker
20-02 Mw C. Robben-v.d. Wiel
Vrijwilliger
20-02 Loes Brugman
Vrijwilliger
21-02 Corine v.d. Bogaart-v.d. Sanden
Medewerker
22-02 Myjoko Kuribara
Vrijwilliger
23-02 Mevrouw M. Versluis
Bewoner
23-02 Diny Penders
Vrijwilliger
24-02 Mw J. Hagenaars-Janssen
Bewoner
24-02 Mw P. Welting-v.d. Kragt
Bewoner
24-02 De heer H. Kleijn
Bewoner
Gefeliciteerd EN een
hele geezellige DAG!
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ONDERTEKENING OVERDRACHT

Maandag 4 maart 14.11 uur

Van:

Aan:
en
Op 4 februari was het zover. De overdracht van het Antoniushuis door Zorggroep Sint Maarten aan de combinatie
Sint Annaklooster en Wooninc. werd een
feit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst
waren veel bewoners en een aantal genodigden getuigen van de ondertekening
van de overdrachtsdocumenten.

De vastentijd nadert, dus is het Carnaval in de Amstel. Misschien mogen we
het Boerenbruidspaar van het Lampegat
weer verwelkomen? Zeker is dat Rooise
Bluf weer zorgt voor levende muziek.
Alaaf en Salaai!
Dinsdag 5 maart 10.00 uur

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Dinsdag 26 februari 19.30 uur

Kienen met de vrijwilligers van de Zonnebloem. Koop uw plankjes, concentreer
u en speel mee! U weet dat er in de Amstel altijd leuke prijzen te winnen zijn,
dus…..

Het Klumpkeskoor uit Best, treedt op met uitsluitend Nederlandse repertoire. Dat varieert
van Lili Marleen tot Frans Bauer en van Guus
Meeuwis tot Bennie Neyman en van Imca Maria tot Corrie Konings. En ook worden liedjes in
het Brabants dialect gezongen. Gezellig!

Woensdag 27 februari 19.30 uur

Woensdag 6 maart 15.00 uur

Wie het best in staat is om de schijven
over de 4 vakken te verdelen, scoort de
meeste punten. Zo gaat dat bij sjoelen.
Het vraagt wel een scherpe blik en een
goed gestuurde hand. Laat maar zien,
waartoe u in staat bent!

Op aswoensdag is het traditioneel
Haring Happen in de Amstel. De
periode van matiging is aangebroken. En
dat wordt onderstreept met het eten van
deze gezonde visjes.
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DEELNEMERS GEZOCHT!
DONDERDAG 9.45-11.30 UUR

Schilderen en Tekenen is elke
donderdag een activiteit. U kunt creatief
bezig zijn met gelijkgestemden van 9.45
tot 11.30 uur. Uiteraard is er ook tijd om
onder het genot van een kopje koffie of
thee om de resultaten te bekijken en met
elkaar te bespreken. Nieuwsgierig? Kom
kijken, want u bent van harte welkom!
En nog leukeris het, als u weekelijks
gaat aansluiten.
DONDERDAG 14.30-16.00 UUR
SPELERS GEZOCHT!

Het aantal deelnemers aan het Balscorespel is de laatste maanden teruggelopen. Om deze activiteit door te kunnen
laten gaan hebben we nieuwe deelnemers nodig. Voor u een leuke manier om
in beweging te zijn, maar ook voor uw
sociale contacten. Geef u snel op bij
Frank Smulders!!
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN

Ouder Worden Is Zo Erg Nog Niet
1. Het geheim van jong lijken: eerlijk leven, langzaam eten en liegen over je
leeftijd!
2. Hoe ouder ik word, hoe meer ik de
bekende stelling dat wijsheid met de
jaren komt, hevig in twijfel trek!
3. Uiteindelijk zijn het niet de jaren in
het leven die tellen, maar het leven in
je jaren!
Ben
OEFENING VAN HOOP
Ik wil mij steeds weer oefenen in de
hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goed kan
zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van
hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de
hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen
en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken
met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf
in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de
hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan
voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er altijd iemand is die mij
steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de
hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en
hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij
leven vanuit de goed hoop.

