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Woensdag 13 maart 14.30 uur

VERJAARDAGEN

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

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.

11-03 Mw M. van Lierop-Stroeken
Bewoner
11-03 Lizet Wetzer
Medewerker
12-03 Jeanette van Tartwijk
Vrijwilliger
13-03 Tonny de Haas
Vrijwilliger
16-03 De heer C. Ruisch
Bewoner
17-03 Mevrouw J. Nas l
Bewoner
19-03 Mieke Vorstenbosch-Rooyackers
Medewerker
19-03 Frank van Camp
Vrijwilliger
20-03 Mw M. Ketelaar-Foppe
Bewoner
20-03 Anouk Brons
Medewerker
21-03 Mw J. Borgers-van Kemenade
Bewoner
22-03 Cees Castelijns
Vrijwilliger
22-03 Elly van Grinsven
Vrijwilliger
23-03 Iroh Siti Mustabsiroh
Medewerker
24-03 Saskia Joosen
Vrijwilliger
Proficiat EN een
memorabele DAG!
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 27 maart 14.30 uur

Gezellig een spelletje spelen? Of toch
gaan voor de winst? Met sjoelen kun je
alle kanten op. Het is plezierig om te
doen en het brengt u in beweging. Twee
vliegen in één klap in de Amstel!
HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Na Kienavonden gaan er gasten door de
achterdeur naar buiten om huiswaarts te
keren. De nachtdienst heeft vastgesteld
dat de achterdeur dan vaak open blijft
staan. Voor alle duidelijkheid: Bezoekers komen door de voordeur naar
binnen en gaan hierdoor ook weer
naar buiten! Het zal tijdens de komende
Kienavonden nog extra onder de aandacht worden gebracht. Het zou fijn zijn
als onze bezoekers de discipline op willen
brengen!
GEVRAAGD

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN
Weerspreuk
“Als februari lacht, dan wordt maart niet
zacht.”
Vrolijk weer, ofwel veel zonneschijn in
februari? Dan zou het in maart kunnen
winteren. En als onze maanverwachting
gelijk krijgt, zou dat zo maar kunnen:
maart 2019 ziet er volgens de nieuwste
berekeningen kouder uit dan de norm!
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

Gevraagd voor ons Kapelleke:
Een houten tuinbankje of 2 houten of rieten tuinstoelen. Er zijn bezoekers die
moeilijk op de kleine bankjes kunnen zitten. Vandaar deze vraag.
Bij voorbaat dank!
Willemien Vervoort, Amstelstraat 154,
tel. 06-1820 5916

Verwennerij
Een varken, vliegend boven Gent,
Werd door de stewardess verwend
Met een enorme nasi goreng
Omdat het onder de bekoring
Van deze grote grijze stad
Boven Gent rijst gezongen had!
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BD/ED Dorpenkwis 2019

Op zondag 31 maart a.s. doet het Antonius mee met de BD/ED Dorpenkwis
2019. De kwis wordt georganiseerd door
het Brabants en het Eindhovens Dagblad.
Maria Spijkerboer is onze teamcaptain
en blijf in Acht. We mogen 5 mensen afvaardigen naar Veghel.
Momenteel hebben zich ongeveer 60
teams ingeschreven. De verwachting is
dat er nog een enkele inschrijving bij
komt, dus we zullen tussen de 60 en de
70 teams herbergen.
Waar Koekbouw, Noordkade Veghel.
Wanneer 31 maart. Inloop voor de
deelnemers is vanaf 12.00 uur. De kwis
zelf duurt van 12.30 tot 16.45 uur.
De antwoorden worden direct nagekeken.
Rond 19.00 uur is de prijsuitreiking, die
duurt tot ongeveer 20.00 uur.
Opzet
Ieder team vaardigt vijf mensen af, die
in Veghel strijden om de titel. De overige teamleden zijn thuis echter ook
keihard nodig. Zij voeren de buitenopdrachten uit in hun eigen dorp. De teamcaptain hoeft niet naar Veghel te komen.
Een tip: Houdt contact tussen de deelnemers in Veghel en de deelnemers
thuis, die uiteraard ook de andere vragen
mee op kunnen lossen! Teams krijgen
vragen op papier én in de mail. Wie thuis
zit, doet er ook goed aan de sociale me

dia in de gaten te houden. We zijn te
volgen via Twitter, Facebook en
bd.nl/dorpenkwis en ed.nl/dorpenkwis
In Veghel worden vier ronden van een
uur gespeeld, met halverwege de dag
een korte pauze. In de loop van de middag wordt één van de vijf teamleden afgevaardigd voor een geheime proef. Elk
uur zijn er ook enkele doe-opdrachten
voor de vijf ‘vertegenwoordigers’.
Puntentelling
In totaal zijn er 1000 punten te verdelen.
4 x 200 punten tijdens de vier rondes,
100 punten tijdens de buitenopdrachten
in het dorp zelf en 100 punten met de
geheime proef.
Bij een gelijke stand wordt eerst gekeken
naar de behaalde punten bij de buitenopdracht. Daarna naar de geheime proef.
Is de stand dan nog gelijk, roepen we
twee winnaars uit.
Meedoen?
Maria zoekt nu 5 spelers die in Veghel
het team Antonius gaan vertegenwoordigen. En daarnaast nog enthousiaste hulp
vanuit het thuisfront voor de buitenopdrachten, maar ook als denktank. Meldt
u zo spoedig mogelijk aan en laat meteen weten welke taak u wilt invullen. Maria Spijkerboer is te bereiken:
m.spijkerboer@zorggroepsintmaarten.nl
of T:040-2621265 M: 06-13205354.

“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.
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Kennismaking Sint Annaklooster met
de professionals en vrijwilligers van
het Antonius

Carnaval in en bij het Antonius

