
 
 

NIEUWSBRIEF ANTONIUS EINDHOVEN 
           WEEK 41 en 42 van 7 t/m 20 oktober 2019                                                      
 

 
 

 

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, 
zeker als u het vorige optreden heeft ge-

mist   
 

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. De vrijwilligers hebben er weer veel 
aandacht aan besteed, dus komt en 

speelt in ons aller Amstel!  

 
Woensdag 16 oktober 14.30 uur 

Misschien viel het al op; de seizoenen 
wisselen. In modeland wordt daar op 

ingespeeld en daarom komt Carma 
Schoenen weer langs met de nieuwe 

collectie voor dames en heren. Kom 
neuzen, u bent van harte welkom in de 

Amstel 
 

 
26-09 Noud Lardinois 

           Vrijwilliger 
26-09 Mevr. Den Dapperen-Breugel 

           Bewoner 
02-10 De heer Benjaminsen  

           Bewoner 

02-10 Mevrouw De Haas  
           Bewoner  

03-10 Loes Saes 
           Bewoner  

 

Met excuses van de redactie hierbij 

alsnog de publicatie van uw ver-
jaardag! 

 
 

VERJAARDAGEN 

 
07-10 Mw. Snep-van Kemenade 

           Bewoner 
08-10 Wim van Oss 

           Vrijwilliger 
10-10 Mw. Maatman  

           Bewoner 
13-10 Hannie de Roo 

           Vrijwilliger   

14-10 Mw. Rombouts-Vissers 
           Bewoner  

15-10 Mw. Vermolen 
           Bewoner 

16-10 De heer Wenting 
           Bewoner 

17-10 Stephanie Versteeg-Goossens 
           Medewerker 

20-10 Carin Borgers 
           Medewerker 

 

Proficiat en een 

gezellige dag!       
 
HUISHOUDELIJKE BERICHTEN 

Terugkoppeling Koffiepraatje d.d.    

27 september: 
1. Data koffiepraatjes                                  

Op verzoek voortaan duidelijk aankondi-   
gen. Dit signaal is opgepakt;  

2. Radio in de Amstel 
Iedere dag gaat de radio aan op geluid-    

sterkte 5 (zie de sticker bij de volume-
knop). Bij activiteiten in de Amstel gaat 

de radio uit; 

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen 
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3. Wasstraat voor rollators                        

De wens is geopperd om bij het Antonius 

een wasstraat voor rollators op te zetten. 
Er wordt bekeken hoe dit handen en voe-

ten gegeven kan worden. 
4. Wensboom: Spekkoek  eten!                

Dit verzoek wordt in de planning opgeno-
men. 

 
Omzetting van analoog naar digitaal 

tv-signaal 

 
Tijdens het koffiepraatje bleek dat er on-
duidelijkheid bestaat over de activiteiten 

van Ziggo bij het overzetten van het tv-
signaal van analoog naar digitaal. Van-

daar deze toelichting: 
Er bestaat verschil tussen de 50 aanleun-

woningen in het oudere deel en de 29 bij 

de boomgaard.                                                 
In de laatste aanleunwoningen is ieder-

een individueel verantwoordelijk voor het 
afsluiten van een overeenkomst rond tv 

(al dan niet met internet en/of telefoon) 
met een provider. 

In de 50 aanleunwoningen heeft u nog 
een andere optie. Naast de keuze voor 

een individueel contract is er de onder-
staande optie van Ziggo. Daarbij is 

Wooninc. verantwoordelijk voor de om-
zetting van het signaal. De 50 aanleun-

bewoners betalen hun tv- signaal nu via 
de servicekosten. Als de tv niet omgezet 

kan worden, krijgen deze bewoners kos-

teloos een kastje van Ziggo. Rest het na-
deel dat u 2 afstandsbedieningen moet 

gebruiken. 
Er wordt nog navraag gedaan of het ta-

rief voor het tv-signaal binnen de servi-
cekosten komen te vervallen als wordt 

overgegaan naar een andere contract-
vorm. Dit bericht volgt nog. 

 
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  

Dinsdag 22 oktober 19.30 uur 

Vrijwilligers van De Zonnebloem staan 
weer paraat voor u. We gaan opnieuw 

Kienen, gewoon om dat het leuk is. 
Leuke prijzen, zoals bekend bij de vaste 

bezoekers, liggen weer op u te wachten. 
Grijp uw kans in onze Amstel. 

  
Woensdag 23 oktober 15.00 uur 

                           
We gaan naar buiten op uitnodiging van 

Wooninc. In het Dorpshuis verrassen ze 
al onze bewoners op het Danspaleis. U 

kunt zich nog aanmelden en als u niet 
alleen kunt komen; een begeleider is van 

harte welkom! 
 

Woensdag 30 oktober 14.30 uur 

Het is weer tijd om te gaan kegelen met 
elkaar. Heb je een goed richtinggevoel 

en kunt u de bal op koers houden? Dan 
gaan er veel kegels tegen de vlakte! Laat 

uw talent maar zien in de Amstel. 
 

Vrijdag 1 november 18.45 uur 
In de Amstel gaan we weer samen 

zingen. De bundels zijn beschikbaar en 
de begeleiders op gitaar en keyboard 

staan ook weer paraat. Doe gezellig mee 
en laat u horen.  

 
Zaterdag 2 november 9.00 uur 

 
Tuinieren rond het Antonius. Help mee 

en geniet van de broodjes met soep rond 
twaalven. Wel even laten weten aan Ma-

ria Spijkerboer! 
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HUISHOUDELIJKE BERICHTEN 

 
Hartelijk dank, donateurs van het KWF, 

voor uw bijdrage! De opbrengst in de 
aanleunwoningen aan de Amstelstraat is 

€ 153,93 en daar zijn wij heel blij mee! 
Tot het volgend jaar bij leven en welzijn. 

Ineke Colen  
 

CLIëNTENRAAD ST ANNAKLOOSTER 
Onze eigen Cliëntencommissie van het 

Antonius heeft 2 vertegenwoordigers in 

de Cliëntenraad van het Sint Annakloos-
ter. Henk de Kleijn en Leo Brekelmans 

zijn als voorzitter en secretaris afgevaar-
digd. 6x per jaar wordt met de directie 

vergaderd. Daarvan wordt verslag ge-
maakt en dat vindt u terug in de hiervoor 

gemaakte opvallende map in de Biblio-
theek in de Amstel. 

   
VACATURES KOFFIE SERVEREN 

 
Het Antonius zoekt vrijwilligers op dins-
dagavond voor een koffierondje op de 

kamers 1 t/m 15 en een die op vrijdag-
morgen tussen 9.45 en 11.30 uur koffie 

wil schenken in de Amstel. 

Meldt u gerust aan bij Maria Spijkerboer. 
Ze ontvangt u met open armen! 

 
WETENSWAARDIGHEDEN 

ZOMER 2019 IN DE TOP 5   
De meteorologische zomer van 2019 is 

met een gemiddelde temperatuur van 
18,5 graden in de lijst van de warmste 

zomers ooit op een vierde plek geëin-
digd. De zomer van 2018 is nog steeds 

de nummer 1, met een gemiddelde tem-
peratuur van 18,9 graden. Op nummer 2 

en 3 staan de zomers van 2003 en 2006.                                                                                                          
 

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN 
WEERSPREUK  

’Komen de pluimen aan het riet, 

Bedenk het is nazomer en geniet”  
Met de laagstaande zon kan het riet er in 

september nog prachtig bij staan. 
 

’Een spontaan bezoekje is een ver-
rassende binnenkomer.’  

Er moet altijd veel gepland worden in ons 
drukke leven. Voor onverwachte acties, 

zoals een bezoekje brengen aan iemand, 
is vaak geen tijd. 

Toch blijken deze spontane momenten 
achteraf vaak zeer waardevol. 
 

Kleine Glimlachjes door Ben 
1. Leven 

Een leven maken, 
Van vrouw en man. 

Alleen de liefde, 
Die dat maken kan. 

  

2. Tijd 
Vroeger was ik stout 

En wild. 
Langzaam word ik oud, 

En mild! 
 

3. Piet 
Piet sprak opvallend door zijn neus, 

En wat dan nog zei hij. 
Hij stapte naar de microfoon, 

En sprak door allebei! 
  

4. Een 10 
Ik kreeg een 10 voor slordigheid, 

Geen punctuele man. 

Ik raakte zo vaak mijn spullen kwijt, 
En mezelf ook nu en dan. 

 
5. Regen 

De  hemel heeft een uitlaatklepje, 
Kijk maar sprak Onze Lieve Heer 

Toen riep Hij uit: “Mijn zegen heb je”, 
En klaterend viel de regen neer. 
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