NIEUWSBRIEF ANTONIUS EINDHOVEN
WEEK 27 en 28 van 1 t/m 14 juli 2019
Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen

Woensdag 3 juli 14.30 uur

Orkest The Oldtimers speelt het repertoire uit de jaren 50, 60 en 70. Even
heerlijk terug in de tijd. En dat allemaal
voor u in de Amstel!
Vrijdag 5 juli 18.45 uu

Tijd om weer samen te zingen in de Amstel. Begeleiding op gitaar en keyboard,
dus u staat er niet alleen voor!
Zaterdag 6 juli 9.00 uur

Tuinieren rond Antonius tot de klok van
12.00 uur. Afgesloten met een broodje
en een kop soep. U bent welkom.
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 maken!
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.

VERJAARDAGEN

01-07 Nellie Jansen
Vrijwilliger
01-07 Leo Brekelmans
Vrijwilliger
04-07 De heer H. Nieuwenhuizen
Bewoner
04-07 Gerben de Jong
Vrijwilliger
05-07 Harrie de Haas
Vrijwilliger
05-07 Kim van der Heijden
Medewerker
06-07 Tsjitske van der Horst-Hietkamp
Medewerker
07-07 Bianca Wouters-Prins
Medewerker
07-07 Marc Vermeer
Medewerker
08-07 A. v.d. Moosdijk-Coppens
Medewerker
08-07 Marieke van de Wal
Medewerker
09-07 Mw G. Driessen–van den Boom
Bewoner

09-07 Riny Huibers
Vrijwilliger
10-07 Mw J. Fransman-Hurkmans
Bewoner
10-07 Mw J. Eggerdink-van der Laan
Bewoner
10-07 Nick Wirtz
Vrijwilliger
11-07 Mw Benjaminsen
Bewoner
11-07 Jia Hou
Vrijwilliger
12-07 Ingrid van Extel
Medewerker

gefeliciteerd EN een
feestelijke DAG!
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 17 juli 14.30 uur

Dit spreekt voor zich. In de Amstel!
Woensdag 17 juli 14.45 uur

Dat is alweer een poosje geleden. Maar
we kunnen niet zonder Bewegen op
Muziek. Voor een goede conditie en een
soepele motoriek. Doe mee in de Amstel.
WEERWEETJES EN -SPREUKEN

SAHARAZAND
De Sahara is de belangrijkste exporteur
van zand en stof. Jaarlijks blaast de wind
60 tot 200 miljoen stof omhoog en
transporteert 10 tot 20 miljoen ton zand.
Na een zandstorm in een woestijn kan
het opgewaaide fijne zand worden meegenomen door atmosferische stromingen
en enorme afstanden afleggen.
Niet alleen komt het af en toe bij ons terecht, maar ook in Zuid-Amerika waar
het door onweersbuien uitregent en de
bodem als het ware bemest

“Vliegen de zwaluwen hoog, dan
blijft het droog”.

Dit spreekwoord is deels waar. Bij zonnig
en warm weer zijn er veel en sterke
stijgstromingen in de lucht aanwezig. Insecten gaan dan hoog de lucht in en de
hongerige zwaluw moet hen dus volgen.
Maar de thermiek kan ook vorming van
stapelwolken in de hand werken die later
op de dag tot een regen- of donderbui
kunnen uitgroeien.
ZONKRACHT
Wat bepaalt de zonkracht. Inderdaad
neemt de UV-straling toe naarmate de
hoogste stand van de zon nadert. Maar
ook de ozonlaag speelt een rol. De ozonlaag bevindt zich op ongeveer 25 kilometer hoogte en de dikte ervan varieert
soms dagelijks, afhankelijk van bijvoorbeeld de wind op die hoogte. Bij lage
ozonwaarden komt er meer straling naar
de aarde en kan het dus ook de ene dag
zonkracht 5 en de andere dag zonkracht
6 zijn. Overigens kunnen ook stof en
vervuiling in de atmosfeer het aandeel
straling beïnvloeden.
AANGEBODEN SCOOTMOBIEL

Model Pride Victorie DX10.
Zo goed als nieuw (ca. 5 keer op gereden). Nieuwprijs € 2.495,-; Vraagprijs €
1250,-. Aankoopnota en serviceboekjes
zijn aanwezig. Geïnteresseerd? Bel Marc
Vertommen op 06-54 27 03 50.
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PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN
Nachtegaal
Een nachtegaal in Echternach
Die zong alleen muziek van Bach
Tot groot misnoegen van zijn vrouw
Die enkel Mozart horen wou.
Het stemde haar melancholiek
Dat “Eine Kleine Nachtmusik”
Verafschuwd werd door haar gemaal
Als muzikale brabbeltaal.
Maar was het hierbij nog gebleven
Dan was wellicht dit huwelijksleven
Ondanks vervolging en bestrijding
Niet uitgelopen op een scheiding!
Maar toen haar man op luide toon
Eerst de “Matthäus Passion”
En toen uit louter zingersweelde
Nog eenentwintig fuga’s kweelde
Toen nam zijn vrouw verstoord de benen
En bouwde zich een nest bij Wenen
Waar niemand haar euvel duidt
Als zij “Die Zauberflöte” fluit.
Ben
Aanzoek

Geachte Heer,
Ik moet u danken
Voor het postpakket dat ik ontving
Doch u vergeeft mij ongetwijfeld
’n Zekere teleurstelling:
Toen ik de hand vroeg van uw dochter’
Die ik hartstochtelijk bemin,
Deed ik zulks niet in letterlijke,
Doch in overdrachtelijke zin.
Ben

Roomsche Rijmpjes rond 1920

Niet altijd golft de Levensstroom
Zacht kabbelend, rustig voort,
Gelijk een schoone Zomerdroom
Door wee noch smart verstoord.
SINT ANNAKLOOSTER
Afgelopen weken zijn er enkele bijzondere contactmomenten geweest met de leiding en medewerkers van het Sint Annaklooster. Een kennismakingsbijeenkomst
met cliënten uit de thuiszorg, High Tea
met bewoners en een Barbecue met medewerkers en vrijwilligers. Hieronder enkele sfeerbeelden van deze informatieve
en gezellige bijeenkomsten.

