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

Woensdag 5 juni 11.00 uur

Verkoop Oosterse artikelen inde Amstel. Is het een bazaar of toch een toko?
Overtuig uzelf en struin door de artikelen
en proef de sfeer.
Vrijdag 7 juni 18.45 uur

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!

VERJAARDAGEN

03-06 Mark Huizer
Vrijwilliger
04-06 Mw. L. van Eck–v.d. Meulengraaf
Bewoner
07-06 Karin van der Meeren-Vervoort
Medewerker
07-06 Harrie Wouters
Vrijwilliger
09-06 De heer J. Brugmans
Bewoner
09-06 Ino van de Ven
Medewerker
10-06 Pascal de Vos
Medewerker
10-06 Margreet Salla-Dziallek
Medewerker
11-06 Sanne van Assouw
Medewerker
11-06 Joke Schaffers
Vrijwilliger
11-06 Arjan Bulsink
Vrijwilliger
12-06 Mevr. W. Kooijman–Rijen
Bewoner
12-06 Jolien Tromp
Vrijwilliger
12-06 Peter der Kinderen
Vrijwilliger
13-06 Tamara Munsters
Medewerker
14-06 Greetje Dethmers
Vrijwilliger
15-06 Inge v Cappellen-Sanders
Medewerker
16-06 Mariska Vahle-van Heel
Medewerker
16-06 Mathijs Versteeg
Medewerker
proficiat EN geniet van
deze bijzondere DAG!
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 19 juni 20.00 uur

Egerländer en Böhmische muziek, gespeeld door de Fürstenwalder Musikanten in onze Amstel. Ze waren al eerder op bezoek en zeer succesvol. Daarom
op veler verzoek in de herhaling! Mis het
niet.
Dinsdag 25 juni 19.30 uur

Bewonerscommissie

Op initiatief van de Cliëntenraad van het
Antonius is een opstart gemaakt tot de
oprichting van een Bewonerscommissie. Vanuit de Cliëntenraad is een bouwteam gevormd. En dat team kan nog
deskundige hulp gebruiken. Wilt u een
bijdrage leveren aan de oprichting en als
deelnemer aansluiten in de Bewonerscommissie? Laat het voor 15 juni a.s.
weten aan Leo Brekelmans.
Hij is bereikbaar via e-mail
leo.brekelmans@gmail.com,
per telefoon op nummer 06 –10 98 06 66
of via het laatje van de Cliëntenraad,
achter de balie van de receptie.
Huishoudelijk
PRIVACY

In de Amstel is het weer zover: kienen
met de vrijwilligers van de Zonnebloem.
Het wordt weer gezellig; zeker als u er
bent!
Woensdag 26 juni 14.30 uur

Zangkoor Lyricon uit Nuenen komt ons
verrassen met hun bekende en onbekende
liedjes. Hun repertoire is zeer divers. Van
verschillende luisterliedjes met prachtige teksten tot gezellige meezingers, zowel in het
Engels als in het Nederlands. Wees welkom!

In onze Nieuwsbrief worden met regelmaat foto’s opgenomen met betrekking
tot bijeenkomsten die in de Amstel worden gehouden. In de tegenwoordige tijd
moeten de personen, die op de foto zijn
afgebeeld hiervoor toestemming geven.
Dat geldt ook voor het overzicht waarin
de namen van onze jarigen zijn opgenomen. Bij de te houden feesten, vieringen
en bijeenkomsten wordt voortaan voorafgaand gevraagd of bezwaar bestaat
tegen het nemen van foto’s. Maar handig
is het als, wanneer u bezwaar heeft
tegen het fotograferen of de naamsvermelding bij de jarigen, u dit schriftelijk
bekend maakt. Laat het weten via:
antonius.nieuwsbrief@gmail.com
Bedankt voor uw medewerking!
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Huishoudelijk
COLLECTANTEN

Het is niet wenselijk dat in het Antonius
onaangekondigd wordt gecollecteerd. Het
is toegestaan dat collectanten, na toestemming, onze bewoners bezoeken voor
het goede doel. Daarmee willen we ongewenst bezoek in de woonruimte en onrust onder onze bewoners voorkomen.
Daarom een verzoek aan onze bewoners:
Laat collectanten niet binnen, maar verwijs naar mevrouw Van Gemert. Dan kan
een afspraak worden gemaakt en u tijdig
van een komende collecte op de hoogte
worden gesteld!
WEERWEETJES EN -SPREUKEN

De koudste mei
Het is lang geleden maar in mei 1902
was het de koudste bloeimaand, met in
De Bilt een gemiddelde temperatuur van
slechts 9.2 graden. De meest recente
kou is die van 2010, met toen in De Bilt
een maand gemiddelde van 10.5 graden.
Hooi
“Is het weer in mei zeer mooi, dan ziet
de schuur maar weinig hooi”.
De eerste oogst van het jaar wordt de
eerste snede genoemd, en vindt doorgaans plaats in mei. Zeer mooi weer
staat ook voor droogte. Vorig jaar zomer
dreigde door de langdurende droogte
zelfs een hooitekort.

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN

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
Mijn Vader
Hij was allang zichzelf niet meer,
Hij kon het niet meer aan,
Wij hoopten, zittend rond het bed,
Dat hij maar dood zou gaan.
Maar na zijn laatste zucht was het,
Of hij zich zelf hervond.
Alsof hij op de drempel ,
Van een ander leven stond.
Ik ben nog even blijven kijken,
Ben even blijven staan.
En voelde iet van een wonder,
Door de stille kamer gaan!
Ben
Roomsche Rijmpjes rond 1920
Wenscht gij Vriendschap welgemeend
Wil ze dan het eerste schenken,
En door achterklap noch spot
Ooit die u hier lieven, krenken.

