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Woensdag 11 september 14.30 uur 

 
De draad is weer opgepakt na deze 
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!                              

                      

 
VERJAARDAGEN 

 
09-09 Maartje Geelen 

           Vrijwilliger 
09-09 Rita Jansen 

           Vrijwilliger 
10-09 De heer Van den Heuvel  

           Bewoner 
11-09 An van Oss 

           Vrijwilliger   

12-09 Mw Van Halin 
           Bewoner  

13-09 Angelie Driessen-Corstjens 
           Medewerker 

14-09 Mirjam Leferink-Dioncre 
           Medewerker 

15-09 Jannie Boons 
           Vrijwilliger 

17-09 Wim van de Nieuwenhof 
           Vrijwilliger 

 
18-09 Ingrid van den Bosch-Diesbergen 

           Medewerker  
20-09 Mw. Hofstede-a.d. Brinke           

           Bewoner                                                 
 22-09 Hans Wijnen            
           Vrijwilliger 

 

Van harte en een 

prettige dag!       

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen 
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NAGEKOMEN BERICHTEN 

                            
Vrijdagavond 6 september gaan we 

weer zingen in de Amstel. Natuurlijk on-

der de bezielende begeleiding van 
Eduard van Geest op gitaar en Wil 

Vorstenbosch op keybord. Aanvang 
18.45 uur in de Amstel. 

Nu steeds weer op de eerste vrijdag-
avond van de maand, dus dat kunt u al-
vast noteren!. 

 

Beste fruitliefhebber,                                                            

Zaterdag 7 september kunt u 
van 13.00 tot 15.00 uur onze Monumen-

tale Hoogstam Boomgaard in Acht be-
zichtigen.                                               

Daar kunt U weer gratis (1 emmer) ap-
pels & peren plukken. Ook zijn er raap-

appels en peren beschikbaar voor het 
maken appelmoes, appel-

taart, appelflappen, enz. Verder biedt 
onze imker de honing uit onze boom-

gaard aan.                         Aub graag 
even aanmelden 

bij: Hans.Wijnen10@outlook.com               
De poort van de boomgaard is op de 

hoek van Gebroeders Ganslaan (36) 

(5626 GB) en Jo Goudkuillaan 2 in Acht. 

 

HUISHOUDELIJKE BERICHTEN 
Oliebollen 

 
Het was weer genieten van de heerlijke 

oliebollen. Een traditie die hoort bij onze 
Achtse kermis. Wij danken de Firma 

Bierens hartelijk voor de spontane do-
natie! 

 
Huismeester 

 
Ino heeft nu vakantie, maar zijn telefoon 

is doorgeschakeld. Dus als er dingen zijn 
te melden, kunt u normaal zijn nummer 

bellen. 
 

Toegangsverlening 

 
Het komt voor dat er, zonder na te vra-
gen waarvoor men komt, toegang wordt 

verleend aan onbekenden. Uiteraard be-
doelen we hierbij de ingangen van de 

aanleunwoningen. In het kader van de 
veiligheid graag discipline betrachten om 

mailto:Hans.Wijnen10@outlook.com
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te voorkomen dat we worden bezocht 

door ongenode gasten.. 
 

 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  
Dinsdag 24 september 19.30 uur 

 
Namens De Zonnebloem worden de 

nummers weer getrokken. Kienplankje 
erbij en het kienen kan weer beginnen. 

Natuurlijk voor leuke prijzen in de 
Amstel. 

 
Woensdag 25 september 14.30 uur 

 
Ze staan weer in de Amstel; klaar voor 

gebruik! Tijd om te sjoelen. Leg de 
schijven netjes verdeeld over de vakjes 

en scoor het hoogste puntenaantal. Dat 
lukt met de juiste hand-/oogcoördinatie. 

Speel ontspannen mee.  

 
Woensdag 2 oktober 14.30 uur 

 

VERRASSING 

Nog geen programma bekend 😉. 

Laat u tegen deze tijd maar verrassen.                              
 

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN  

 
De Hondsdagen, de periode tussen 20 
juli en 20 augustus, zijn gemiddeld de 

warmste dagen van het jaar. De periode 
dat de ster Sirius van het sterrenbeeld 

Grote Hond tegelijk met de zon opkomt. 
Sirius is ook een hond in de Griekse my-

thologie. Maar er zijn meer hondenver-
banden. Vroeger dacht men dat honden 

in die periode het risico liepen om 
hondsdolheid op te lopen, dus mochten 

ze niet loslopen. Ook was het moeilijker 
om voedselbederf te voorkomen, dus gaf 

met het eten maar aan de hond. 
 

Symphonie Erotique 

 
Het liefdeleven van de egel, 

Verloopt behoedzaam in de regel. 
De schildpad heeft zijn vie de sexe 

Onberispelijk tussendekse. 
 

En wie zag ooit de regenwormen, 
Elkaar in het ledikant bestormen. 

Neen, het zijn wederom de mensen, 
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Die men beterschap moet wensen! 

 
Ben 


