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Dinsdag 30 juli 14.30 uur 

 
We gaan, samen met de KBO, Jeu de 
Boulen in de tuin van het Antonius. 

Wees op tijd, zodat we teams goed in 
kunnen delen. Iedereen is welkom, ook 

toeschouwers. Tussen de partijen kunt u 
op het terras genieten van een heerlijk 

kopje koffie of thee. 
 
Woensdag 31 juli 14.30 uur 

 
Alles staat klaar voor 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 
Tuindag! Meld je aan bij Maria Spijker-

boer en geniet van het werk, de broodjes 
en de soep! Zo’n kans gaat u toch niet 

missen?  
 
Woensdag 7 augustus 14.30 uur 

 
John Belton brengt populaire muziek 
over een periode die begint in de jaren 

50 en rijkt tot de dag van vandaag. Hij 
was al eerder aanwezig, tot genoegen 

van veel bewoners. En nu is hij terug om 
u weer een fantastische muzikale middag 

te bezorgen. 

 

 
VERJAARDAGEN 

29-07 Mw J. Raats 

           Bewoner 
29-07 De heer Benjaminsen 

           Bewoner 
30-07 Mw A. Meulendijks-Smolders 

           Bewoner 
31-07 Miranda in den Bosch-Beks 

           Medewerker  
01-08 Mw M. Ebben-van Dongen            
           Bewoner en Vrijwilliger 

01-08 Mw Klaassen-Verbraak 
           Bewoner  

02-08 Anneke Kuiten-Muller 
           Medewerker 

02-08 Marij van Grunsven 
           Vrijwilliger 

03-08 Corry van Kemenade 
           Medewerker 
03-08 Coby Kamperman 

           Vrijwilliger 
05-08 Ida van Bergen            

           Vrijwilliger 
05-08  Mevrouw P. Bloks-der Kinderen            
           Bewoner 

05-08 Mijnheer Van der Sangen           
           Bewoner                                       

06-08 De heer A. de Vries             
           Bewoner 

VERJAARDAGEN (vervolg) 
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07-08 Bart Sanders             

           Medewerker 
07-08 Brenna Steenbakkers             
           Medewerker 

07-08 Mieke Brekelmans             
           Vrijwilliger 

08-08 Mw F. van Breugel-v.d. Putten             
           Bewoner 

08-08 Ageet Asveld             
           Vrijwilliger 

09-08 Mevrouw Van der Heijden             
           Bewoner 
 
proficiat en een 

fantastische DAG!       

 
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  

Woensdag 14 augustus 14.30 uur 
Spelmiddag met Frank Smulders. Het 

wordt verrassend! 
 

Woensdag 21 augustus 14.30 uur 
Spelmiddag met Frank Smulders. Het 

wordt verrassend! 
 
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN  

 
 
 

 
Beste bewoners, medewerkers en vrijwil-

ligers, 
 

Met ingang van 1 september heb ik bin-
nen Sint Annaklooster een andere baan 
en nieuwe werkplek. Ik ga als teamhoofd 

HVZ werken op de hoofd locatie. Dat is 
op landgoed Eikenburg aan de Aalster-

weg. Ik blijf gelukkig dus nog wel een 
collega en jullie zullen me vast nog wel 

eens treffen op Antonius! 
 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de 
prettige samenwerking en fijne contac-
ten. Op vrijdag 30 augustus om 10.30 

uur wil ik afscheid van jullie nemen  in de 
Amstel tijdens de koffie! Tot dan! 

Corry van Kemenade 
 

Jubilea 
Op 1 juli waren Chantal Lieffers en Mar-

greet Salla 12,5 jaar bij Antonius. Ze zijn 
bedankt met een lekkere traktatie en 
mooie ruiker. 

 
MEDEDELINGEN VAN HUISHOUDE-

LIJKE AARD: 

 
Eerder kregen de bewoners van de aan-

leunwoningen de uitnodiging voor Het 
Danspaleis i.v.m. 100 jaar Wooninc. Van-
wege het al te goede weer is dit evene-

ment uitgesteld. Dit feest wordt op een 
nader te bepalen datum ingehaald. 

U wordt hierover nog geïnformeerd.  
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Plukken 

                                                     
De pruimen zijn bijna rijp voor de pluk! 
Ze hangen buiten aan de bomen in de 
tuin. Liefhebbers kunnen zich melden bij 

Ino van de Ven.  
 

Afwezig 

                                      
Frank Smulders leest de krant in de 
Beerze voortaan voor wordt op woens-

dagochtend van 10 tot 11 uur.                                             
Het voorlezen vervalt van 14 tot en met 

28 augustus i.v.m. vakantie. Op 4 sep-
tember is alles weer als vanouds!  

                                 
Ook Eduard van Geest en Wil 

Vorstenbosch vieren vakantie. Op vrij-
dag 6 september staan ze weer voor u 

klaar met zangboeken en instrumenten! 

Onze Manager Zorg, mevrouw Dorien 
van Gemert, houdt vakantie van 16 au-

gustus tot en met 28 augustus. Het op 
16 augustus geplande Koffiepaatje ver-
valt! Op 30 augustus bent u weer wel-

kom in de Amstel 
  

 
Koffiepraatje TERUGKOPPELING 

Mededelingen: 
Ziggo is gestart met de ombouw van 
analoog naar digitaal signaal voor radio,  

 

telefoon, tv en internet. Nu wordt dit om-
gebouwd in het Verzorgingshuis. 

  
De te stichten Bewonerscommissie is ac-

tief en onderhoudt al contact met Woon-
inc. Ze dienen het algemeen belang van 

alle huurders. De u groep bestaat  uit 
Gerry van Nistelrode, Nelly van Dorst, 

Ineke Colen, Ans Hut en Ben Koster.

 
Wensboom: 

 
Plaats een overkapping in de tuin. 

De wens is doorgespeeld aan Wooninc. 
  

Vragen: 

 

1. Bestaat de menucommissie nog? 
    Mevrouw Van Gemert overlegt of de 
    commissie terugkeert. 

2. Tuinonderhoud? 
    Het tuinonderhoud is weer opgepakt.  

    Maar nog niet volledig. Mevrouw Van  
    Gemert informeert Wooninc.  

3. Graag zonwering in de fietsenberging  
    in het woongedeelte met 29 apparte- 

    menten.    
    Het signaal is doorgespeeld aan  
    Wooninc. 


