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Woensdag 14+21augustus 14.30 uur

Wat is nu de verrassing? Frank en een
deel van de vrijwilligers genieten van vakantie. Daarom is er niets gepland! Natuurlijk is er wel koffie of thee en natuurlijk mag u zelf het initiatief nemen om
gezamenlijk een Spelmiddag in de Amstel te organiseren. Dan wordt het vanzelf weer ouderwets gezellig!
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN

VERJAARDAGEN

15-08 Mevrouw W. Kleij-Gijsberts
Bewoner
15-08 De heer J. Eggerdink
Bewoner
15-08 Monique v.d Groen-v.d. Veen
Medewerker
19-08 Els Keijzers
Vrijwilliger
20-08 Ria van de Ven-van Sprang
Medewerker
20-08 Karin Arts
Medewerker
20-08 Rita van Zwam
Vrijwilliger
21-08 Elly van de Mosselaer
Vrijwilliger
22-08 De heer L. Bloemers
Bewoner
22-08 Johan van der Wal
Vrijwilliger
24-08 Marian Bomers-van Rooy
Medewerker
25-08 Mw F. Colen-v.d. Vossenberg
Bewoner

"Hij waar zu zat as duuzend man."
(Hij was zo dronken als duizend mensen.)
Hij was heel erg dronken.

Van harte en een hele
gezellige dag!
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 28 augustus 14.30 uur

Vakantietijd betekent Spelmiddag! Wat
wordt het vandaag? De mogelijkheden
zijn haast onbeperkt; het kan vandaag
alle kanten op in de Amstel. Wel op eigen
initiatief en onder het genot van een
kopje koffie of thee!
Vrijdag 30 augustus 10.30 uur

Vragen, opmerkingen en wensen? U kunt
ze delen tijdens het Koffiepraatje! Mevrouw Van Gemert heeft een luisterend
oor en tevens nemen we dan afscheid
van mevrouw Corry van Kemenade.

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN
Inspirerende wijze woorden van de Dalai
Lama, de spirituele leider van het Tibetaanse Boedhisme:
“Wanneer je praat, herhaal je alleen wat
je al weet, als je luistert, kun je iets
nieuws leren”.
Dat wil zeggen: probeer eens te stoppen
met praten en te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.
MIJN TANTE
Mijn tante was een Amsterdamse,
Was wat je noemt een brok Jordaan.
Was er geboren en getogen,
En wou er voor geen goud vandaan!
Ze kocht een simpel bosje bloemen,
Voor het vaasje aan de ruit.
Ze zei :as ik dan kijk naar buiten,
Ziet Amsterdam er beter uit.
Ben

Woensdag 4 september 19.00 uur

DIT LAND

Wij zijn Zanggroep Open Noot, afgekort ZON. Momenteel bestaat onze groep
uit een man en acht dames, begeleid op
piano en gitaar.
Onze doelstelling: verzorgen van muzikale avonden, optredens in Verpleegen/of Verzorgingshuizen, Herdenkingsvieringen, Kerstvieringen en alles wat op
ons pad komt.
We hebben een gevarieerd repertoire. Iedereen is welkom om mee te zingen of te
komen luisteren voor het gezellig en
sfeervol optreden. Met Vriendelijke Muzikale Groet,

Dit is het land
Van zwaar op de hand.
En vast geroeste wrevel,
Van regels en van nevel

De Open Noot .

Ben

En als de zon boven dit land,
Eens volop aan de hemel brandt
Klinkt er een algemeen geklaag,
Wat is het toch weer warm vandaag!

