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Woensdag 10 april 14.30 uur 

 
Modeshow en –verkoop door Euromo-

de. De voorjaarscollectie wordt gepre-
senteerd. En wat is er nu fijner dan te 

kijken of er iets modieus en passend 
voor u bij is. Kom het beoordelen in de 

Amstel. 
 

Woensdag 10 april 19.30 uur 

 
De Amstel loopt weer vol voor het 
kienen. De mensen van de KBO hebben 

weer plankjes en prijzen beschikbaar. 
Dus u maakt kans op winst! En anders is 

het goed voor uw concentratievermogen 
en de gezelligheid. 

 

Woensdag 17 april 14.30 uur 

 
Uw baan wordt weer gebouwd en we 
kunnen dan weer kegelen. Wie gooit 

alles om? Toon uw talent in de Amstel. 

 
Vrijdag 19 april 15.00 uur 

 
Op deze Goede Vrijdag staan we in de 
Amstel stil bij het lijdensverhaal van 

Jezus Chritus. We gedenken dat met de 
Kruisweg. U bent welkom om aan te 

sluiten bij deze viering op weg naar 
Pasen.  

Zaterdag 20 april geen viering in het 
Antonius      

 
 

Maandag 22 april 10.00 uur                             

2de Paasdag eucharistieviering in de  
Amstel 

                                                        
In de kerk St. Antonius Abt                                                                             
19 april 15.00uur  Kruisweg                                                       

20 april 19.30uur  Eucharistieviering                                       
21 april   9.30uur  Eucharistieviering 

VERJAARDAGEN 

 
08-04 Chahrazad Zeroual 

           Medewerker  
10-04 Chantal Lieffers-Adelaars 

           Medewerker  
12-04 Manuela van der Ende      

           Medewerker  
14-04 Mw B. der Kinderen-Harbers 

           Bewoner  
14-04 Mw J. v.d. Heuvel-van Houtum 

           Bewoner 
15-04 De heer C. van Casand 

           Bewoner 
17-04 Mw M. van Dooren-Grootenboers 

           Bewoner 

17-04 Cindy He 
           Medewerker 

21-04 Mw G. Odenthal-de Valk 
           Bewoner 
 

gefeliciteerd EN een 

prettige DAG!       

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen 
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  
Dinsdag 23 april 19.30 uur 

 
De balletjes gaan weer rollen en de num-

mers worden afgeroepen. De spanning 
stijgt en geconcentreerd strepen we af 

tot de kreet Kien klinkt. Vandaag dus 
kienen! En de mensen van de Zonne-

bloem heeft het georganiseerd voor u! 
 

Woensdag 24 april 14.30 uur 

               
Het Dagorkest van het Woensels Mu-
ziek Corps bestaat momenteel uit onge-

veer 35 leden en de bezetting is die van 

een harmonieorkest. Ze verzorgen op-
tredens  in woonzorgcentra in de regio 

Eindhoven en ook op scholen, met het 
doel kinderen enthousiast te maken voor 

muziek. Het repertoire is breed:  Van 
marsmuziek tot licht klassieke, maar 
vooral herkenbare muziek. 

 
Zaterdag 27 april 10.00 uur 

 
In de Amstel gaanwe samen feesten 

omdat het Koningsdag is. Uiteraard met 

koffie/thee met iets lekkers. Ook een au-
bade rond 10.15 uur staat op het pro-

gramma. Op tv volgen we het koninklijk 
paar en op de jeu de boules-baan wordt 

het jaarlijks toernooi afgewerkt. U bent 
van harte welkom. 

 

Woensdag 1 mei 14.30 uur 

 
Tijd om de baktalenten te gebruiken. 

Samen gaan we appelflappen maken. 

En natuurlijk kunnen de afgebakken 
exemplaren worden genuttigd! Altijd 

lekker bij een kopje koffie of thee in de 
Amstel. 

 
HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

 
Openbare wifi is te gebruiken na het 

kiezen van de naam SAKA Gast, als 
aanbieder. Dan verschijnt het logo van 

Sint Annaklooster. Let op, want onderin 
dit logo moet u de voorwaarde voor 

gebruik nog accepteren door een “vinkje” 
te plaatsen! 

 
Nieuwe contactgegevens voor onze 
bewoners: 

Vragen over uw woning:  
Ino van de Ven 

06 – 30 35 24 46  
antonius@wooninc.nl 

 

Indienen reparatieverzoek:  
040 – 265 44 00 

servicedienst@wooninc.nl 
 

Huurincasso en leefbaarheid:  
Leny van Beek  

040 265 44 12 
lvbeek@wooninc.nl 

mailto:antonius@wooninc.nl
mailto:servicedienst@wooninc.nl
mailto:lvbeek@wooninc.nl
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HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

(vervolg) 

 
Sleutels bijbestellen: 

Bouwbedrijf Bullens 
0499 – 57 14 61 

info@bouwbedrijfbullens.nl 
 

Melden liftstoring: 

Gebruik de alarmknop in de lift en bel 
met het nummer op de sticker in de lift. 

 
Melden Glasbreuk: 

Swinkels Glas 
040 – 244 06 47 (24 uur bereikbaar) 

 
Melden verstopping riolering: 

Coppelmans Ontstopping Reiniging COR 
040 – 283 60 43 (24 uur bereikbaar) 

 
Melden storing CV: 

Zie de sticker op uw CV. 

AFSCHEID ANS SCHELLEKENS                                                   

Helaas ga ik het Antoniushuis verlaten. 
Ik heb een vaste aanstelling gekregen bij 

Stichting de Zorgboog, waar ik al jaren 
actief ben. Omdat dit veel drukte met 

zich meebrengt, heb ik besloten te stop-
pen met het werk binnen het Antonius.  

Ik ben met Goede Vrijdag nog aanwezig 
en zal op een dinsdagochtend (voor 19 

april)  persoonlijk afscheid komen ne-
men.                                                           

Ik bedank iedereen voor de fijne contac-

ten in de afgelopen jaren. Ik heb met 
veel plezier, maar vooral vanuit mijn hart 

heel prettig gewerkt in het Antonius. 

Het ga jullie goed! 

Hartelijke groet,                                               

Ans Schellekens 

           
AFSCHEID                                      

ZORGGROEP  SINT MAARTEN 
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PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN                          

 

 
 
WEER-WEETJE 

   
De aller koudste winterdag ooit gemeten 
in Nederland was op 27 januari 1942, 

midden in de oorlog dus. Het kwik daalde 
toen tot maar liefst 27,4 graden onder 

nul in de plaats Winterswijk. De laagste 

temperatuur op aarde is recenter geme-
ten: in juli 1983 werd het op Antarctica  

–89,2 geregistreerd. 
 

HOBBELPAARDJE 
Ik had als kind een hobbelpaardje, 

Dat beestje had maar één oog. 
Maar draafde met een vaartje, 

Te gek gewoon: het vloog! 
 

Het draafde naar de regenboog, 
Het draafde lustig voort, 

Het draafde met dat ene oog, 
Tot aan de Hemelpoort. 

 

En Petrus die ons binnen liet, 
Die zei: “Hierboven let men niet 

Op oogje minder, oogje meer, 
Dat telt niet bij de Lieve Heer!” 

 
Ben 

 

LENTE                                                           

“Een spreeuw op het dak maakt de lente 

niet”                                                             

LENTE                                                                                                             

Het voordeel van de lente is dat je ook 

overdag schaapjes kunt tellen.     Loesje 

 
LENTE                                                              

Zelfs de zon is in de wolken!   Loesje 
 

LENTE                                                              
Ben ik de kriebel in mijn keel kwijt                                                                   

Is-ie in mijn buik gekropen.    Loesje 


