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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 
Knikkersjoelen staat op het program-
ma.Laat u vanmiddag verrassen door 
deze nieuwe spelvariant in de Amstel.  
                                                  
Vrijdag 4 oktober 18.45 uur              

Samen zingen met Wil Vorstenbosch op 
keyboard en Eduard van Geest op gitaar. 
Natuurlijk in de Amstel. 
 

Zaterdag 5 oktober  9.00 uur                                                                             
U kunt u zich tot 12.00 uur uitleven in de 
tuin rond het Antonius. Als beloning 
wachten soep en broodjes. Wel even 
vooraf aanmelden a.u.b. bij onze vrijwil-
ligerscoördinator:                                                             
M.Spijkerboer@sintannaklooster.eu 
 

 
Op 19 september werd mevrouw Nolly van 
den Boogaard-Beks 98 jaar. Helaas is dit niet 
tijdig vermeld in de Nieuwsbrief. Met excuses 
van de redactie hierbij de rectificatie! 
 

 
 
 

VERJAARDAGEN 

 
23-09 Kari Vermeulen-v.d. Heyden 
           Medewerker 
26-09 Mw Van der Vlist-van den Born 
           Bewoner 
27-09 Sonja Spruyt  
           Medewerker 
27-09 Els Verzellenberg  
           Bewoner/Vrijwilliger   
27-09 Pauline Smeets 
           Vrijwilliger  
28-09 José Kienhuis-van Vugt 
           Medewerker 
29-09 Mw. Slot-de Groen 
           Bewoner 
29-09 Mw. Asveld 
           Bewoner 
30-09 Mw. Swinkels-van Asperdt 
           Bewoner  
30-09 Natasja Evers           
           Vrijwilliger                                                
02-10 Mw. Fietelaars            
           Bewoner 
04-10 Henk Fillipini            
           Vrijwilliger 

05-10 Nelly Lardinnois            
           Vrijwilliger 

Proficiat en een 

gezellige dag!       
 

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

Terugkoppeling Koffiepraatje d.d.    

13 september: 
1. Dorpsquiz op 21 september                
Marleen Vierhout is de captain van team 
Antonius en ons team wil de titel prolon-
geren;.  
2.Schoonmaak algemene ruimten           
Sint Annaklooster en Wooninc stemmen 
binnenkort af wie waarvoor verantwoor-
delijk is. Nu lijken werkzaamheden niet 
te worden uitgevoerd omdat wordt aan-
genomen dat de andere partij hiervoor 
verantwoordelijk is; 
3. Honden in de openbare ruimten  
Bewoners geven aan dat honden soms 
hun behoefte doen in de gang. Een drin-
gend beroep aan iedereen om hierop toe 
te zien en de hondenbezitter hierop di-
rect aan te spreken; 
4. Toegangsverlening 
Maak de voordeur niet open voor onbe-
kenden, maar durf te vragen wat het 
doel is van het bezoek en wie bezocht 
wordt; 
5. Pilaren Amstel                                
Deze actie gaan we onderbrengen bij een 
nieuwe mannelijke medewerker. Binnen 
enkele weken komt hij ons team verster-
ken. Ook worden de gordijnhaken in de 
Amstel weer goed in de gordijnen ge-
plaatst;  
6. Wensboom 
a. een dagje naar de Kalverstraat in Am-
sterdam; 
b. meer ramen op de gangen  die open 
kunnen aan de kant van de 50 aanleun-
woningen.                                            
 
STAGIAIRES 
Er zijn nieuwe stagiaires gestart binnen 
het Antonius. Ze zijn afkomstig van di-
verse scholengemeenschappen in Eind-
hoven. Sommige blijven een paar weken, 
maar anderen komt u langer tegen en 
enkelen zelfs het gehele schooljaar!               

 
U kunt ze tegenkomen in het verpleeg-
huis, maar ook in de aanleunwoningen, 
het restaurant en in de keuken. 
We heten alle stagiaires van harte wel-
kom in het Antonius en wensen hen een 
succesvolle stage toe. 
 
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  
Woensdag 9 oktober 14.30 uur 

We worden muzikaal verwend door het 
koor Zanglust. Tot groot genoegen van 
het publiek komen zij ons opnieuw 
bezoeken.Kom genieten in de Amstel. 
 

Woensdag 9 oktober 19.30 uur 
Het weer de beurt aan de KBO Acht om 
de plankjes te verkopen. Kienen dus en 
zoals gebruikelijk voor zeer aardige prij-
zen. Komt en speelt!  
 
Woensdag 16 oktober 14.30 uur 

De seizoenen wisselen. Carma Schoe-

nen komt weer langs met de nieuwe 
collectie voor dames en heren. U bent 
van harte welkom in de Amstel 
 
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN 

 
Gepubliceerd bij de hoofdingang van het 
Antonius in opdracht van Wooninc. 
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Eindhoven in Dialect 

Goeie mèrrege van de mèrrege, dìzze 
mèrrege. As't mèrrege òk wir zunne 
goeie mèrrege is as dìzze mèrrege, ees't 
mèrrege òk wìr 'nen goeie mèrrege. 
 
Eigenwijs 
Ik kreeg van O.L.Heer, 
Twee benen om te lopen. 
Maar ik vond het toch verstandig, 
Om een fiets erbij te kopen! 
  
Ik kreeg twee ogen om te zien, 
De mooie rode hei. 
Toch kocht ik er van lieverlee, 
Een fototoestel bij.  
   
Ik kocht ook nog een autotje, 
Dat ging van brom brom brom. 
Daar reed ik mee van hier naar daar, 
En ook het hoekje om! 
  
Wat gek, de dieren doen dat niet, 
En daarom krijgt de slak, 
Die rustig over het tuinpad schuift, 
Ook nooit een hart-attack. 
 
Ben 
 
Kleinkinderen worden groot 

Het laatste kleinkind is naar school ge-
gaan 
Nu is het voor mij als Oma het oppassen 
gedaan 
Want net als toen, zoveel jaren terug 
Ging deze tijd ook weer zo vlug 
 
Waar is de tijd van Sesamstraat kijken 
Om de woordenschat te verrijken 
Samen lezen en liedjes zingen  
Boos worden en je lach bedwingen 
 
Samen fruit en koekjes delen 
Uren in de zandbak spelen 
De grote broer van school halen 
Bij de bakker broodjes kopen en betalen 

 
Met wandelwagen en fietsje blokje om 
Och, die tijd komt helaas nooit weerom 
Om met je kleinkind te spelen en te 
stoeien 
Ze van baby naar zelfstandigheid op zien 
groeien 
 
De tijd van genieten is zo intens geweest 
Alle oppasdagen waren zeven jaar een 
feest 
Nu komt er een andere fase in hun leven 
Waar ik ook veel plezier aan hoop te be-
leven 
 
Na al die jaren heb ik vooral geen spijt 
Van die hele fijne super leuke oppastijd! 
Els Hendriks uit Helmond  

Spreuk van Cordaid                                    
“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, Hoe 
is het met je binnenkant?”                                                      
Durf deze vraag eens aan jezelf te stel-
len. Want wat heb je aan een mooie bui-
tenkant alleen? Mooie plaatjes zijn vaak 
uiterlijke schijn, echte schoonheid zit 
vaak verborgen en zie je niet op het eer-
ste gezicht. 

Roomsche rijmpjes rond 1920 
Zonnestraal en bloemengeuren, 
Merkt die op waar gij ze ziet; 
Mint der Schepping bonte kleuren, 
Luistert naar der vooglen lied, 
Heel de schepping roept u aan 
In haar Tempel op te gaan. 
 
 
Kind, arm kind! Al dekt het satijn uwe 
leden, 
Armer zijt gij dan de zoon van den dag-
looner. 
Die aan moeders schoot leeren mocht 
Dat er een God is, en- een toekomst – 
En het Leven een gave is 
Om wel te leeren gebruiken. 


