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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 hebben 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 gaan we 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. 
 
Vrijdag 3 mei 18.45 uur 

 
Samen Zingen! Weer zijn Eduard van 
Geest en Wil Vorstenbosch aanwezig om 
u te begeleiden op gitaar en keybord. 
Zing, Zing, Zing, Zing met ons mee…. 

Toe zing een liedje mee! 

Kent u die wijsjes nog van vroeger? 

Zing met ons mee…… 

 
Zaterdag 4 mei 9.00 uur 

 
Zoals elke maand op de 1e zaterdag; on-
derhoud van het omliggende groen in 
onze tuin. Handjes zijn welkom en voor 
uw inspanningen wacht een beloning! 
Laat u verrassen en meldt u aan bij me-
vrouw Maria Spijkerboer! 

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen 
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VERJAARDAGEN 

 

 
24-04 Mw C. Dekkers- v.d. Velden 
           Bewoner/Vrijwilliger  
24-04 Marjo Widdershoven-van Zon 
           Medewerker  
25-04 Mw J. de Vries-van Rijen     
           Bewoner  
27-04 Mw F. Berkvens-Bijsterveld 
           Bewoner  
28-04 Koos Caris 
           Vrijwilliger 
29-04 Marja van Nunen-Verbakel 
           Medewerker 
 

 
 

01-05 Anja van Geloven-van Leenders 
           Medewerker 
02-05 Mw B. Eijkens-Bogers  
           Bewoner 
02-05 Ruud Vosveld 
           Bewoner/Vrijwilliger 
02-05 Cindy Dolion 
           Medewerker 
04-05 Nicole Brockbernd 
           Medewerker 
04-05 Marijke van Herp 
           Vrijwilliger 
 

Van harte EN een 

fantastische DAG!       

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  

 
Woensdag 8 mei 15.00 uur 

 
NIEUW   NIEUW   NIEUW   NIEUW 
Jan Wouters begeleidt alle bewoners die 
mee komen zingen in de Amstel. Vrolij-
ke deuntjes van vroeger en nu. Dat 
wordt ouderwets gezellig. 
 
Woensdag 8 mei 19.30 uur 

 
Let op en speel mee! Want we gaan weer 
kienen. Vandaag verzorgd door mensen 
van de KBO. Zorg dat u erbij bent! 
Woensdag 15 mei 14.30 uur 

 
Helemaal uit Nuenen komen ze. De leden 
van het Operettekoor Priamore. Ze 
vermaken hun publiek met de klanken 
uit verschillende operettes. Dit is zo 
mooi; dit mag u niet missen! Natuurlijk 
voor u in de Amstel. 
 
UITSLAG DORPSKWIS ED/BD     

 

In de Dorpskwis van het ED en BD 
bereikten we plaats 15 van de 52 teams. 
Dat is geweldig! Dank bewoners en vrij-
willigers voor jullie bijdrage. Het was een 
super gezellige middag. Maria 
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- de overgang van Zorggroep Sint  
  Maarten naar Sint Annaklooster en 
  Wooninc. consequenties heeft voor de  
  Cliëntenraad? 
- het Antonius nu geen formele Cliën- 
  tenraad meer heeft? 
- de vertegenwoordiging toch bij elkaar  
   is gebleven? 
- we sinds de Algemene Ledenvergade- 
   ring zelfs 3 nieuwe leden hebben  
   mogen toevoegen? 
- we sinds 1 april verder gaan onder de  
   naam Cliëntencommissie? 
- we één vertegenwoordiger leveren aan  
   de Cliëntenraad Sint Annaklooster? 
- de Cliëntencommissie, zoals voorheen,  
   aan tafel blijft gaan met het Locatie- 
   management?  
- het Zorgdeel daarmee ook goed verte-   
  genwoordigd blijft? 
- dit nog niet van toepassing is in de  
   richting van Wooninc.? 
- we daarom redeneren dat de oprich-  
   ting van een Bewonerscommissie  
   wenselijk is? 
- dit initiatief ook wordt gedeeld door  
   Wooninc.? 
- we kunnen rekenen op de steun van  
   de Stichting Huurdersplatform  
   Wooninc. SHW? 
- dit wel een aardige klus wordt? 
- we nu bewoners hebben benaderd om  
   ons hierbij te helpen? 
- we dan met een klein comité de funda- 
   menten kunnen leggen? 
- we dan een eigen stichting in het leven 
   moeten roepen?  
- die wordt ingeschreven bij de Kamer  
   van Koophandel? 
- u na oprichting ook kandidaat kunt  
  worden om hierin zitting te nemen? 
- we nu nog niet zover zijn! 

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN                         

 

 
Piet  
De dag dat Piet begraven werd, 
Dat was een trieste dag. 
Ik weet nog dat je overal 
Betraande oogjes zag. 
De grote kerk was goed bezet, 
Want Piet was zeer bemind. 
Bloemen, kransen rond de baar 
En vele meters lint. 
Ook op het kerkhof nog 
Bleven diverse ogen nat 
Toen iedereen Ans gecondoleerd 
En Piet begraven had. 
Wat later in het stamcafé, 
Zo met een man of zeven, 
Kwam stilaan weer het eerste bier 
En werd het glas geheven. 
Ans rimpelde haar ogen wat 
En slaakte nog een diepe zucht. 
Toch was ze, na het vierde glas, 
Al aardig opgelucht. 
En toen er, tegen etenstijd, 
Een biefstuk werd gegrild  
Zei Ans, behoorlijk lazerus: 
“Piet heeft het zo gewild.” 
Ben  
 

Hondjes 

 
Ik zit me voor het vensterglas                    
Ontzettend te vervelen. 
Ik wou dat ik twee hondjes was 
Dan kon ik samen spelen! 


