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Woensdag 22 mei 14.30 uur

We gaan weer kegelen. Alternatief voor
het afgelaste optreden van de Fürstenwalder Musikanten.
Woensdag 22 mei 20.00 uur

Het geplande optreden van de Fürstenwalder Musuikanten is verplaatst naar
19 juni 20.00 uur!
Donderdag 23 mei

De Amstel is ingericht als stembureau.
U kunt er vandaag uw stem uitbrengen
op kandidaten voor her Europese Parlement.
Vrijdag 24 mei 10.30 uur

Onze Manager Zorg, Dorien van Gemert,
heeft het Koffiepraatje weer nieuw leven ingeblazen. U kunt eens in de 2 weken met haar van gedachte wisselen in
de Amstel. Vandaag wordt er afgetrapt.

Maandag 27 mei 15.00-17.00 uur
In de Amstel is een bijeenkomst voor clienten die op hun woonadres huishoudelijke hulp hebben vanuit het Antonius. De
bewoners die dan gewoonlijk koffie drinken, kunnen nu terecht in het thuiszorgkantoor. Met dank voor uw medewerking
en begrip.
Dinsdag 28 mei 14.30 uur

Het is weer meimaand en traditiegetrouw
houden we dan weer een Mariaviering in
de Amstel. Bij goed weer kunnen we aan
aansluitend een kaarsje opsteken in het
Mariakapelletje in de tuin.
Dinsdag 28 mei 19.30 uur

De vrijwilligers van de Zonnebloem
hebben het weer voor u geregeld:
Kienen! De prijzen zijn weer beschikbaar en alles is in gereedheid om weer te
genieten van dit spel. Natuurlijk in de
Amstel.
Woensdag 29 mei 14.30 uur

Frank en zijn vrijwillige ondersteuners
bouwen de baan weer op. Zo heeft u de
kans om te komen kegelen. Een spel
wat u in beweging brengt, maar waarmee u ook uw concentratievermogen op
de proef stelt. Kom naar de Amstel.
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Woensdag 1 juni 9.00 uur

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 5 juni 11.00 uur

Zoals elke maand op de 1e zaterdag; onderhoud 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 mevrouw Maria Spijkerboer!

Verkoop Oosterse artikelen inde Amstel. Is het een bazaar of toch een toko?
Overtuig uzelf!

VERJAARDAGEN

Vrijdag 7 juni 18.45 uur

20-05 De heer H. Theelen
Bewoner
20-05 Demi van Hooff
Medewerker
21-05 Wim Klaassen
Vrijwilliger
23-05 De heer H. Lathouwers
Bewoner
27-05 Deveney Maurix
Medewerker
27-05 Anita van Oorschot
Medewerker
29-05 Sandra v.d. Pol
Vrijwilliger
31-05 De heer P. Koenen
Bewoner
01-06 Will Santegoeds
Vrijwilliger
02-06 Mirna Moonen
Vrijwilliger
Van harte EN een fijne
DAG!

Samen Zingen! Eduard van Geest en
Wil Vorstenbosch begeleiden u op gitaar
en keybord. Kom ook meezingen met de
vrolijke wijsjes.
Woensdag 12 juni 15.00 uur

Jan Wouters biedt u de gelegenheid om
weer met elkaar te zingen. Gewoon
omdat het leuk is om te doen. Hij
begeleidt u op toetsen.
Woensdag 12 juni 19.30 uur

De mensen van het KBO komen weer
naar de Amstel. Ze brengen weer alles
mee om een geweldige avond te bezorgen. Kienen voor een kleine bijdrage,
maar met grootse prijzen. Speel mee!
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PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN

“Geluk ontstaat vaak door aandacht
te hebben voor de kleine dingen”
Geluk lijkt voor ieder mens een andere
betekenis te hebben. Een vaak vergeten
wijsheid is dat geluk vaak dichtbij te vinden is door kleine momenten in het leven, zoals een mooi gesprek, genieten
van de omgeving, of gewoon tevreden
zijn met jezelf.
Mei
En nu verdwijnt het grijze en het vale.
En ook verdwijnt het dorre en het kale.
En alles krijgt weer glanzende gewaden,
En wordt opnieuw met weelde overladen.
Ook in mijn grijze ZELF voel ik iets dromerigs
Iets van nieuwsgierigheid en zomerigs.
Het zou ook gek zijn als er niets gebeurt
in mij,
Want ook –IN MIJ- legt ieder vogeltje
een ei.
Ben

Verlanglijsje…

Kumt bè d’n appetheek ’n hògbejaard
stelleke binne gewandeld. Vraogt ’t aauw
wèfke: ‘nen Goeien dag meneer d’n appetheeker, verkòpte gij òk viagra?’ ‘Ja,
netuurlek mevrouw,’ zee d’n appetheeker. ‘En hèdde gij òk incontinentiemateriaal vur volwasse vrouwe?’ ‘Uiteraard, mevrouw’ ‘En vur kèrrels?’ ‘Natuurlijk.’ ‘En medicamenten teege de jicht?’
‘Ja,’ ‘teege reuma?’ Ja!’ ‘Pillekes teege
aderverkalking?’ ‘Ja!!’ ‘Medicamentjes
tege cholesterol, aauwerdomsdiabetes,
Kaoie bloedsumloewp en geheurapparate?’ ‘Ja, ja, ja en nog ’s ja mevrouw,
vanwoar al dees vraoge? ‘Tja, meneer
d’n appetheeker, wij verblijve in ’t bejaordetehuis, wèllie gaon binne ’n mònd
trùwwe en wij vruuge ons eige af of wij
eventueel ons verlanglijsje hier nìr meuge legge?’
Roomsche Rijmpjes rond 1920

Weerspreuk
“Het kan vriezen tot in mei, Tot de
IJsheiligen zijn voorbij”

De periode van de IJsheiligen loopt van
11 tot 15 mei. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in de lente
dat het tot vorst aan de grond kan komen. Echter ook in de zomer is nachtvorst niet helemaal uitgesloten.

Ziet gij daar ginds dien bonten vlinder
zweven,
Langs bloem en plant en mostapeed:
Dat is het beeld van ’t onbezorgde leven
Der jeugd, die zorgen kent, noch leed,
’t Zonlicht glanst aan ’t hemelblauw,
Drinkt de peerlen van den dauw
Spiegelt zich in blanke droppen,
Lokt de bloesems uit de knoppen
Stooft het koele windje lauw.

