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Woensdag 17 juli 14.30 uur   

 
Sjoelen in de Amstel. Train uw behen-

digheid en probeer de hoge scores te be-
reiken. Ga ervoor! 

 
Vrijdag 19 juli 10.30 uur 

 
Koffiepaatje! Om de 2 weken komt me-

vrouw Van Gemert in de Amstel op de 
koffie. Vandaag met bijzondere aandacht 

voor het afscheid van mevrouw Ebben, 
als voorzitter van de Cliëntenraad. Dan 

kan een traktatie voor alle aanwezigen 
niet uitblijven!    

 
Woensdag 24 juli 14.45 uur 

 
Bewegen op Muziek voor een nog be-

tere conditie en versoepeling van uw mo-

toriek. Uiteraard in de Amstel. 
 

Vrijdag 26 juli 18.45 uur 

 
Samen Zingen! Eduard van Geest en 
Wil Vorstenbosch zijn weer aanwezig om 

u te begeleiden op gitaar en keybord. Er 
kan weer uit volle borst worden meege-

zongen in de Amstel. Heerlijke ontspan-
ning met een vrolijke noot. 

 

 
VERJAARDAGEN 

 
14-07 Mw Vromans-Schellens 

           Bewoner 
17-07 Mw C. Bust– v.d. Riet 

           Bewoner 
18-07 Maria Spijkerboer-van Kemenade 

           Medewerker 
20-07 Andrea Wouters-Mos 

           Medewerker  
20-07 Mw P. Zundert–Geboers 

           Bewoner 
20-07 Wim Mosselman 

           Vrijwilliger 
22-07 Jan de Koning 

           Medewerker 
22-07 Rick Vermeulen 

           Medewerker 

23-07 De heer W. Cornelis 
           Bewoner 

23-07 Irma Beyschlag-Kivits 
           Medewerker 

23-07 Paula van Hoeven            
           Vrijwilliger                                      

24-07 Marietje van de Vorstenbosch            
           Vrijwilliger 
26-07  De heer A. Zondervan            
           Bewoner 

26-07 Francien Teurlincx            
           Vrijwilliger                                      

27-07 Eduard van Geest            
           Vrijwilliger 

28-07 Saba Asfaw             
           Medewerker 

 
Van harte en een 

geweldige DAG!       

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

Woensdag 31 juli 14.30 uur 

 
De bakken zijn geprepareerd en de schij-

ven zijn behandel! Alles staat klaar voor 

weer een gezellige en spannende compe-
titie bij het sjoelen. Wie legt de stenen 

het beste weg en wordt winnaar van de 
dag in de Amstel? 

 
Vrijdag 2 augustus 10.30 uur 

 
Het 2-wekelijkse Koffiepraatje met uw 
locatiemanager mevrouw Van Gemert. 

Vragen, opmerkingen, wensboomkaar-
ten; alles is bespreekbaar. U bent van 

harte uitgenodigd. 
 

Zaterdag 3 augustus 9.00 uur 

 
Gezocht: Helpende handen in het groen 
rond het Antonius. Meld je aan bij Maria 

Spijkerboer, dan zorgt ze voor broodjes  

rond de klok van 12.00 uur. En ook kunt 
u genieten van een heerlijke kop soep. 

Zo’n kans mag u niet missen!  
 

Woensdag 7 augustus 14.30 uur 

 
John Belton is een muzikant die zijn 
sporen heeft verdiend op diverse podia. 

Hij brengt populaire muziek over een pe-

riode die begint in de jaren 50 en rijkt tot 
de dag van vandaag. Hij was al eerder 

aanwezig, tot genoegen van veel bewo-
ners. En nu is hij terug om u weer een 

fantastische muzikale middag te bezor-
gen. 

 
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN 

   
TEGENSLAG IS SLECHTS EEN 

SPRINGPLANK NAAR GELUK   

 
Mallemolen 

 
Ik wil naar de mallemolen, 

Midden in het stadsgewoel. 
Alle blommen buitenzetten; 

Het geeft zo’n levendig gevoel. 
Ik wil naar de mallemolen 

En geen zee gaat mij te hoog 
Maar als de koop’ren bellen zwijgen, 

Wil ik naar de regenboog. 
Naar de stilte van de velden 

Waar de wind waait; warm en zwoel, 
Want alleen zijn met de stilte 

Geeft zo’n levendig gevoel. 
Blommen buitenzetten hoeft niet, 

Want die staan al in het gras 

En ik zal nog even denken 
Aan “hoe mal die molen was”. 

Ben        
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HEIMWEE                                                
Alles is heimwee                                    
Wolken en water                                              

Alles is heimwee                                              

Naar vroeger, naar later. 

Vroeger is over                                              
Later een ster                                          

Gisteren is oud                                                       
En morgen nog ver 

 
MEDEDELINGEN VAN HUISHOUDE-

LIJKE AARD: 

   

Wifi voor bewoners en Wifi-gastennet-
werk bleek van onvoldoende kwaliteit. 

Daarom is er naast het gastennetwerk 

een extra netwerk voor bewoners 
aangemaakt. Hierbij het nieuwe     

wachtwoord :SaKa!-2019. 
 

Op dit moment is er behoefte aan een  

vrijwilliger die maandagmiddag de kof-
fieronde voor zijn of haar rekening 

neemt. De koffie en/of thee wordt geser-
veerd in de Amstel tussen  14.00 uur tot 

15.00 uur. Spreekt dit u aan of kent u 
iemand in uw omgeving die dit zou willen 

doen, laat dit weten per mail of telefoon 
aan Maria Spijkerboer 

m.spijkerboer@sintannaklooster.eu        

06 - 13 20 53 54  
 

 
 

TERUGKOPPELING VAN 5 JULI 2019 

 
1.Schoonmaak dakgoten is noodzaak; 

2.Vloerbedekking in de gangen van de  
   aanleun woning is zodanig vervuild en  

   versleten en is aan vervanging toe; 

3.Op het talud tiert het onkruid welig; 
4.De 1e incasso van de aankopen die zijn 

   voldaan met de betaalpas is nog steeds  
   niet uitgevoerd; 

5.Krachtige wifi met een eigen code voor       
   bewoners van het Antonius.  

 
De actiepunten 1, 2 en 3 zijn doorgeven 

aan Wooninc. In reactie op punt 3 komt 
mevrouw Van Beek van Wooninc. tijdens 

de Tuindag op 3 augustus a.s. kennisma-
ken met de vrijwilligers in de groenvoor-

ziening.  
De incasso (punt 4) is inmiddels uitge-

voerd en in deze Nieuwsbrief is de me-

dedeling opgenomen over Wifi (punt 5). 
 

De notities op de kaartjes uit de Wens-
boom:  

1. Mooie plantjes op de tafels in de        
    Amstel;  

2. Klantbehoefte optie om ijs of gebak te 
    kunnen kopen van een ijsje en of ge- 

    bak;  
3. Drankjes serveren op het terras. 

 
De meeste bewoners vinden de aanwezi-

ge kunstbloemen mooi. Af en toe komt 
er een vers bloemetje, gekoppeld aan 

een thema. Helaas hebben de Meiden 
van Oranje hiervoor niet kunnen zorgen. 

De twee andere wensen zijn nog onder-

werp van onderzoek op haalbaarheid. 
 

  
        


