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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…..
Woensdag 27 februari 19.30 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!

Maandag 4 maart 14.11 uur

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

Vrijdag 1 maart 14.00 uur

Mevrouw Anita Schravenmaker, directeur/bestuurder van Sint Annaklooster,
komt in de Amstel kennismaken met
de Vrijwilligers van het Antonius. Ze
laat zien waar het Sint Annaklooster voor
staat en maakt gebruik van deze gelegenheid om op informele wijze kennis te
komen maken met deze groep.

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 6 maart 15.00 uur

Zaterdag 2 maart 9.00 uur

Het tuinonderhoud staat weer op de
agenda. Om 9.00 uur gaan de handen uit
de mouwen en om 12.00 uur schuiven de
tuiniers aan met soep en broodjes. Deelnemers graag aanmelden bij Maria Spijkerboer!

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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VERJAARDAGEN

26-02 Ineke Siesling
Vrijwilliger
27-02 Marcella Chavange
Vrijwilliger
28-02 Mw W. Bloemers-Bogmans
Bewoner
28-02 Marion van de Ven
Vrijwilliger
01-03 Marjon Vennix-van Breugel
Medewerker
02-03 Mijnheer A. van Buul
Bewoner
03-03 Mami Fantahun
Medewerker
04-03 Mijnheer R. Rovers
Bewoner
04-03 Jan Stevens
Vrijwilliger
07-03 Mw N. v.d. Oord-Vermolen
Bewoner
07-03 Nicole Loomans
Medewerker
07-03 Henny Jonkers
Vrijwilliger
08-03 Nellie Coolen
Medewerker
Van harte EN een
feestelijke DAG!

Woensdag 13 maart 19.30 uur

Vrijwilligers van de KBO hebben zich
weer ingespannen om mooie prijzen te
regelen. Laat ze er niet mee zitten en
speel mee met het Kienen in de Amstel.
Vrijdag 15 maart 10.00 uur

In de Amstel houdt de Cliëntenraad haar
Jaarvergadering. Samen kijken we terug op het afgelopen jaar, maar richten
we ook de blijk op de toekomst. Op 1
april wijzigt er ook het een en ander op
het gebied van inspraak. Namens de
Zorggroep Sint Maarten wordt u onthaald
op gebak bij de koffie. Naast de leden
van de Cliëntenraad zal ook mevrouw
Dorien van Gemert aanwezig zijn. Ook zij
wil u bijpraten over de toekomstplannen.
U bent van harte welkom!
Woensdag 20 maart

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 13 maart 14.30 uur

In de Amstel kunt u weer kegelen. Een
mooi spel dat vraagt om beweging en
concentratie. Goed voor lijf en leden, dus
sluit aan!

U kunt Stemmen op de kandidaat van
uw keuze voor de Provinciale Staten. Ver
hoeft u er niet voor te gaan. U vindt uw
stemhokje gewoon weer in de Amstel.
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IN MEMORIAM

Op 15 maart a.s. zou de heer Jan van
Eck officieel afscheid nemen als lid van
de Cliëntenraad van het Antonius. Jan
was lid vanaf het eerste uur. Nu de
overdracht naar het Sint Annakloosterzijn gewenste kandidaat- en Wooninc.
een feit werd zat zijn werk erop, zo vond
hij. Daarvoor hadden we alle begrip en
we maakten ons op voor een warm
afscheid. Helaas bleek zijn gezondheid te
broos en de eerder genoemde datum niet
haalbaar. Jan was scherp van geest en
tot het laatst betrokken bij het wel en
wee van de bewoners. De leden van de
CR zijn hem erkentelijk voor zijn inzet,
bijdragen en loyaliteit. Wij wensen zijn
vrouw Dynie en de overige familieleden
alle sterkte bij het verwerken van hun
verlies.
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN
TIJD

De tijd heel alle wonden
Dat wordt zo vaak gezegd
Maar hoeveel tijd is nodig
Dat wordt niet uitgelegd.
Neem jij je eigen tijd
Je hebt aan elke dag genoeg
Je mag op eigen krachten bouwen
En morgen?
Morgen mag je weer
Op nieuwe tijd vertrouwen.

SLOTAKKOORD:

Oud worden is zo gek nog niet
Je bent nooit te oud om te leren
Dat is een verstandige kreet
Dus zorg ervoor dat je blijft leven
Dan kom je een hele boel aan de weet
Oud zijn is geen zaak van jaren
Als ik het even zeggen mag.
Meerdere malen heb ik mensen
Oud zien worden in één dag
Het leven is nog zo iets anders
Dan alleen een rikketik,
Ik heb ook mensen jong zien worden
In een enkel ogenblik.
Ben

De wereld groeit als we delen!
Hoe waar zijn deze 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.
AANZOEK
Geachte Heer,
Ik moet u danken
Voor het postpakket dat ik ontving
Doch u vergeeft mij ongetwijfeld
’n Zekere teleurstelling:
Toen ik de hand vroeg van uw dochter,
Die ik hartstochtelijk bemin,
Deed ik zulks niet in letterlijke,
Doch in overdrachtelijke zin.
Ben

