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Dinsdag 18 juni 19.30 uur 

 
In de Amstel is het weer zover: kienen 

met de vrijwilligers van de Zonnebloem. 
Het wordt weer gezellig; zeker als u er 

bent! 
 

Woensdag 19 juni 20.00 uur 

 
Egerländer en Böhmische muziek, ge-

speeld door de Fürstenwalder Musi-

kanten in onze Amstel. Ze waren al eer-
der op bezoek en zeer succesvol. Daarom 

op veler verzoek in de herhaling! Mis het 
niet. 

 
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 tek-
sten tot gezellige meezingers, zowel in het 
Engels als in het Nederlands. Wees welkom! 
 

 

 
VERJAARDAGEN 

 
17-06 Rita Lindeman 
           Medewerker 

18-06 Marina Saes 
           Medewerker 

18-06 Dounia Sammour 
           Medewerker 

21-06 Hennie v.d. Kerkhof-van Maurik  

           Medewerker 
21-06 Betsy Ebben 

           Vrijwilliger 
25-06 Mevr. A. v.d. Heijden–Vogels 

           Bewoner 
27-06 Mevr. H. Lambooy–Vrins 

           Bewoner 
27-06 Diny Lambooij 

           Vrijwilliger 
28-06 Eric Dohmen 

           Medewerker 
30-06 Margreth Ebben-v.d. Wal            

           Medewerker 
 

gefeliciteerd EN een 

feestelijke DAG!       

 
WEERWEETJES EN -SPREUKEN 

 
“Als de specht lacht, regen verwacht”.  

In veel weerspreuken spelen dieren een 

rol. Deze van de lachende specht lijkt te 
gaan over de groene specht, want het 

geluid van deze vogel bestaat uit een ver 
dragende en aanstekende lach. Zelfs hier 

bij het Antonius is de groene lachende 
specht heel vaak te horen. 

 

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

Woensdag 3 juli 14.30 uur                    

                   
Orkest The Oldtimers komt naar de 
Amstel. Deze groep heeft haar wortels in 

Schijndel en put uit het repertoire van de 
grote namen uit de jaren 50, 60 en 70. 

Even heerlijk terug in de tijd met instru-
mentale gitaarhits en harmonische sa-

menzang die deze periode kenmerkt. En 
dat allemaal voor u in de Amstel!  

 
Zaterdag 6 juli 9.00 uur 

 
Voor de liefhebbers is er weer de kans 

om de helpende hand te bieden in het 
groen rond het Antonius. Vergeet je niet 

aan te melden bij Maria Spijkerboer, 
want ze smeert broodjes voor u rond de 

klok van 12.00 uur. En ook kunt u genie-

ten van een heerlijke kop soep. Zo’n 
kans mag u niet missen! 

 
Woensdag 10 juli 14.30 uur   

      
Het lichaam vraagt om beweging en in 

de Amstel krijgt u de kans! Kegelen met 
uw medebewoners is naast wat oefening 

van uw spieren en gewrichten ook nog 
eens gezellig. Goed om dat mee te ma-

ken! 

Woensdag 10 juli 19.30 uur 

 
Voor de zomerstop aan we nog één keer 

Kienen o.l.v. de mensen van de KBO. En 

dan is er tot september geen kans meer 
op de leuke prijzen. Zie dat je erbij bent. 

 
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN                          

DE MEISJES VAN ANTONIUS 
De meisjes van Antonius. 

Staan steeds voor ons paraat 
Om te helpen, daar waar nodig, 

Als het met ons wat minder gaat. 
 

Goed geluimd en blij van zin, 
Zijn ze een steun voor velen. 

En als je in de sores zit, 
Kun je het met hen delen! 

 

Ze zijn een sieraad voor ons huis 
En geven ons een goed gevoel, 

Daarom verdienen zij een pluim! 
Dat is nu wat ik bedoel! 

Ben. 
 

Roomsche Rijmpjes rond 1920 

                                
De dag is aangebroken 

Van uw verjaargetij; 
En ’t ruischt nu wensch en beden 

Uit harten jong en blij; 
“O blijf nog lang voor ons gespaard 

 En maak u steeds die heilbee waard!” 


