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Woensdag 28 augustus 14.30 uur

VERJAARDAGEN

Vakantietijd betekent Spelmiddag!
Neem het initiatief en speel met plezier
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! We
nemen vandaag afscheid van mevrouw
Corry van Kemenade en Dorien van
Gemert heeft een luisterend oor voor uw
grieven en wensen. In de Amstel.
Woensdag 4 september 19.00 uur

Zanggroep Open Noot treden op met
een gevarieerd repertoire. Iedereen is
welkom om mee te zingen of te komen
luisteren tijdens dit sfeervol en een gezellig en optreden. De zangers zien en
horen u graag in de Amstel!
Zaterdag 7 september 9.00 uur

27-08 Lambert van de Nat
Vrijwilliger
28-08 Mw Rijgersberg-v.d. Wal
Bewoner
29-08 Henri van de Mosselaar
Vrijwilliger
30-08 Mw C. v.d. Heuvel-Kanters
Bewoner
31-08 Mw G. van Nistelrode
Bewoner/Vrijwilliger
01-09 Mw J. Rovers
Vrijwilliger
03-09 Mw M. van Geloven
Vrijwilliger
04-09 De heer Burgel
Bewoner
05-09 Nanda van der Heijden-Cremers
Medewerker
06-09 Mw. Van Geffen
Bewoner
06-09 Mw Van Gent-Kempkes
Bewoner
07-09 Ingrid Diender-van Houtert
Medewerker

Tuinieren rond het Antonius. Help mee
en geniet van de broodjes met soep rond
twaalven. Wel even laten weten aan Maria Spijkerboer!

Proficiat en een
gezellige dag!
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Woensdag 11 september 14.30 uur

De draad is weer opgepakt na de
vakantie. In de Amstel gaan we weer
kegelen. Grijp uw kans nu hij weer daar
is!
Woensdag 11 september 19.30 uur

De vrijwilligers van de KBO zijn weer
aanwezig met de kienplankjes en de
leuke prijzen. En dat allemaal voor u!
Sluit aan en kom kienen in de Amstel.
Woensdag 18 september 14.30 uur

De naam van het koor, verraadt het al:
Koor De Nachtegalen. Dat gaat klinken
als een klok in de Amstel. Het repertoire
is nog een verrassig, maar dat neemt
niet weg dat het weer een hele fijne
middag wordt. En meezingen is
toegestaan!

Tijdens de plechtige viering ter ere van
Maria Hemelvaart op 18 augustus in de
parochiekerk van Acht is door Pastoor Johan Goris de Eremedaille van Verdienste
en een prachtige oorkonde uitgereikt aan
Mevrouw Willemien Vervoort! Hij
roemde haar voor haar langdurige en uitzonderlijke inzet voor de Parochie Sint
Petrus Stoel te Antiochië in de ruimste
zin van het woord en voor haar goede
werk in het Antonius. Het is een uniek
moment, want dit is de eerste maal dat
deze medaille is uitgereikt.
Aansluitend is Willemien, tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de kerkzaal,
uitbundig in de bloemetjes gezet.
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN
’Is het warm en voorspoedig weer,
Brengt augustus de eerste peer’
Afhankelijk van het ras zijn de meeste
peren (en appels) pas rijp om te plukken
in het najaar: september en oktober. Augustus zou dus behoorlijk vroeg zijn. Nu
is het natuurlijk warm geweest, maar of
dat ook voorspoedig te noemen is voor
fruitbomen, is de vraag..
De Onderbroek
Een onderbroek, hoog aan de lijn
Hing te klapperen van de gein.
Lekker wapperen in de wind,
Is wat zo’n broek geweldig vindt.
Het is ook wat om alle dagen,
Verplicht het kruis te moeten dragen,
En man en maagd en ouwe vrouwen,
De bolle bipsen warm te houwen!
Ben
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