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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 

alle bewoners op het Danspaleis. Kom 

genieten van muziek uit uw jeugdjaren 
en kom met uw voetjes van de vloer! 

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. 

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 

Maria Spijkerboer! 

 
Te koop  

Rollator van het  merk Days Go-Go. 

                                                 
2 jaar oud, inclusief kantelhulp, 

stokhouder, verstelbare rugband en een 

mooi boodschappenmandje.                               

Prijs  slechts € 25.- Heeft u 

belangstelling, neem dan contact op 

met:         C. van Herp (in Acht) op 06 

5341 5462 

 

 

 
VERJAARDAGEN 

 
05-10 Nellie Lardinois 
           Vrijwilliger 

Met excuses van de redactie! 

 

 
21-10 Claudia Tjou Tam Sin 

           Medewerker 

21-10 Zaida Koeiman  

           Medewerker 
22-10 Mw. v.d. Nat-Verdonk 

           Bewoner   

23-10 De heer Bloks 

           Bewoner  
25-10 Arjan van de Wal 

           Vrijwilliger 

26-10 Sjanita van Ool 

           Medewerker 

27-10 De heer Fietje 
           Bewoner 

27-10 Angelique Huijerjans 

           Medewerker 

27-10 Ine van der Stokker-Hurkens 
           Medewerker 

28-10 Kimberly Kerstens 

           Medewerker 

31-10 Mevrouw Burke-Ismail 
           Bewoner 

03-11 Irene Fietje 

           Vrijwilliger 

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen 
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Van harte en een mooie dag!       
 

HUISHOUDELIJKE BERICHTEN 

Terugkoppeling Koffiepraatje d.d.    

11 oktober: 

1. TL-bakken                                                                 
De roosters vallen spontaan uit de 

lichtbakken. Dit wordt ervaren als een 

groot risico. Is zeker 3x gebeurd. 

Klacht is met hoge urgentie doorgeven 

aan Wooninc.  
2. Bewegwijzering                                         

De conifeer bij de ingang van de 

huisnummers 12-110 groeit welig voor 

de nummering op de muur van het 
huis. Met hoge urgentie doorgeven dat 

dit belemmert in een goede 

bewegwijzering van bv. de ambulance. 

In het verlengde hiervan geven 
cliënten aan dat de satelliet-gestuurde 

communicatie zoals 

GPS/GoogleMaps/TomTom niet naar 

de hoofdingang verwijst, maar naar de 

plaats van de binnen het gebouw. Dat 
kan ook leiden tot onveilige situaties.                                                                             

.  

3. Openbare toiletten                                       
De openbare toiletgroep in de Amstel 

en het openbare rolstoeltoilet ogen 

onhygiënisch en vervuild. De oorzaak 

is terug te voeren naar de leeftijd van 
de voorzieningen. Wooninc. wordt  

4. hierop geattendeerd en geadviseerd 

dit op te nemen in hun Meerjaren 

Investeringsplan. Hetzelfde gaat op 

voor de badkamers bij huisnummers 

12-110, aldus de cliënten. Door 

veroudering wordt de tegelvloer glad 

als deze vochtig wordt en leidt tot een 
vehoogd valrisico en dus gevaar voor 

de bewoners. De klachten worden 

gedeeld met Wooninc. 

5. Schoonmaak openbare ruimten    
Vanaf 14 oktober is Alex 

Versteegh  gestart. Hij krijgt de 

verantwoordelijk voor het 

schoonmaken en   -houden van de 
gangen en de algemene ruimtes. 

Verwacht wordt dat dit gaat leiden tot 

een structurele verbetering van de 

kwaliteit.  
6. Wensboom                                                        

Via de wensboom is gevraagd naar 

uitbreiding van horeca-activiteiten 

m.b.t. de verkrijgbaarheid van eten en 
drinken in de Amstel. Dit wordt  

opgenomen met vertegenwoordigers 

van Wooninc. Een vrijwilliger lanceert 

het idee een karretje met koffie en 

thee klaar te zetten. 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 
Woensdag 6 november 14.45 uur 

Omdat het zo goed voor ons is gaan we 

weer Bewegen op Muziek. Kom bij 

elkaar in de Amstel en zet uw beste 
beentje voor! 

Vrijdag 8 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.  

Woensdag 13 november 14.30 uur 

Hoe zit het met uw coördinatie? Laat het 
maar zien in de Amstel tijdens het 

sjoelen! Hierbij bent u van harte 

uitgenodigd. 

Woensdag 13 november 19.30 uur 
In de Amstel staan de vrijwilligers van de 

KBO weer voor u klaar! En natuurlijk 
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komen ze niet met lege handen. Want bij 

het Kienen gaat het om gezelligheid, 

maar ook om de prijzen! Wees erbij.

 

HUISHOUDELIJKE BERICHTEN 
Van onze pastoraal medewerker:               

Op dinsdag 22 oktober om 14.30 uur 

is er een Rozenkransviering in de Amstel. 

We gaan samen bidden en liederen 
zingen. 

Op zaterdag 2 november is er geen 

viering om 17. 00 uur! Dit is in verband 

met de viering van Allerzielen. Er is deze 
avond om 19.00 uur wel een viering de 

St. Antonius Abtkerk.                                  

 

Afscheid 
Lieve mensen, 

 

Na ruim 20 jaar met veel  liefde en 

plezier hier in het Antonius te hebben 

gewerkt, is voor mij de tijd gekomen om 
een ander pad in te slaan. Eind oktober 

ga ik jullie verlaten. Ik ga jullie zeker 

missen en hoop hier nog regelmatig 

binnen te lopen om toch het contact te 
behouden, ik wens jullie heel veel 

gezondheid, geluk en veel woonplezier 

hier in het fijne Antonius en graag tot 

ziens!!! 
Liefs,  

 

Corine van den Bogaart 

 

Dorpsquiz Acht 2019 
Op 5 oktober om 20.00 uur begon de 

uitslagavond van de Dorpskwis. Dit jaar 

hebben er 23 teams meegedaan en hun 

krachten laten zien. Een sterk 
uitgedunde groep heeft ook dit jaar 

namens het Antonius deel-genomen. 

Ondanks deze handicap heeft dit team 

een geweldig resultaat behaald; de 
3de plaats! Opvallend detail; de 3 beste 

teams van vorig jaar waren ook nu de 

toppers, zij het dan in een andere 

volgorde!  

1 Huishouden van Jan Steen 839 

2 De Vroentjes 822 

3 Antonius 786 

Vorig jaar waren wij de winnaar. Een 
resultaat waar we met recht trots op  

 

mogen zijn. Alle leden van de groep: Van 

Harte Proficiat. En volgend jaar pakken 
we weer voor de 1ste prijs. 

Team Antonius 

                                                                
Vanaf 1 november houden medewerkers 
va  WIJeindhoven iedere 2 weken 

spreekuur in de Amstel. U kunt terecht 

tussen 10 en 11 uur. 

 

WETENSWAARDIGHEDEN 

 
 “DE HERFST HEEFT KLEUREN DIE DE 

ZOMER NIET KENT”  

Ieder jaargetijde heeft zijn eigen 

verrassende kenmerken. De overgang 
van de zomer naar de herfst gaat soms 

gepaard net een beetje weemoed, maar 

de mooie herfstkleuren doen de mooie 

zomermaanden weer gauw vergeten. 
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WINDRICHTING IS BEPALEND 

Als de wind in het voorjaar en in de 

zomer vanuit het oosten waait, kunnen 

we met een aanvoer van droge en 

warme lucht vanaf het vasteland vaak 
rekenen op een vrij zonnig en warm 

weer. In de herfst en winter resulteert 

een oostelijke wind juist vaak in een 

kouder weertype. 
                                                                                                      

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN 

WEERSPREUK  

“Blikt oktober in zonnegoud, dan 
volgt de winter snel en koud” 

Een mooie weerspreuk, maar met de 

kennis van nu weten we dat dit vaak niet 

klopt. Vorig jaar was oktober erg zonnig. 
In de ranglijst van zonnigste 

wijnmaanden in de Bilt vanaf 1901 

betekende dit de derde plaats. De winter 

die volgde verliep gemiddeld zeer zacht! 

 
WEERSPREUK  

 “De wind zuidwest, rechtstreeks uit 

het regennest”   

Als in deze tijd van het jaar de wind uit 
zuidwestelijk richtingen waait, resulteert 

dat vaak in herfstachtig weer, met regen 

en wind. 

 
Soms ook bij het Antonius! 

 

MEZENLIED 
Elke morgen ben ik blij, 

Da’k de dag weer mag omarmen, 

Ik ben er toch maar mooi weer bij, 

Als de zon me gaat verwarmen. 
En de mees me wakker schud, 

Ik zie hem zijn nestje bouwen, 

Ieder takje wordt benut, 

Nauwgezet op maat gevouwen. 

‘k ga er ook een sport van maken, 

Iedere splinternieuwe dag, 
Om, net als mees m’n zaken                 

Af te ronden met een lach.    

 

 
 

AVOND……….. 

Hij had een mooi aquarium, 

En zij had haar T.V. 
Zo gingen zij hun eigen gang, 

Een paar apart: die twee. 

 

Een kopje thee, een glaasje wijn, 
En de avond was weer om. 

Zij keek naar; Boer zoekt vrouw, 

Had hij zijn vissenkom. 

 

Hij viel meteen in diepe slaap, 
Zei net nog even: daag! 

Maar zij zat dan nog uren lang, 

Met de Boertjes in haar maag. 

Ben. 

 
Herfst 

Liedjes van de Herfst, 

Zijn altijd somber. 

Ze zijn gemaakt van 
Okers en van omber. 

 

Toch ken ik Septembers 

Met een gouden glans. 

Toch zijn er Novembers 
Met een toverdans. 

  

De zon heeft in Decembers                  

Mij al zo vaak verrukt 
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En dikwijls heb ik rozen 

Uit de sneeuw geplukt 

 

En daarom schrijf ik 

In dit kleine lied 
Niet wachten op de Lente 

Want dan komt ze niet 

Ben. 

 
 

HUISHOUDELIJKE BERICHTEN               

Beste fruitliefhebber, 

De boomgaard is nog niet leeg dus 
a.s. zaterdag 19 oktober (13.00 -14.00 

uur) is het boomgaard leegpluk dag in 

onze Monumentale Hoogstam 

Boomgaard te Acht.                                       
U kunt zolang de voorraad strekt (op = 

op), gratis (max 1 emmer per groep) de 

laatste biologische appels of peren 

plukken. 

Ook zijn er nog wat raap-appels en 
peren voor het maken van appelmoes, 

appeltaart, appelflappen, enz. 

Ook biedt onze imker zijn honing aan. 

Aub graag even aanmelden 
bij: Hans.Wijnen10@outlook.com      

De boomgaard poort is op de hoek 

van Gebr. Ganslaan (36) (5626GB) en  

Jo Goudkuillaan 2 in Acht Eindhoven. 

Graag tot ziens op zaterdag 19 oktober! 

 

Sluiting Winkel Antonius                       

In verband met 

stukadoorswerkzaamheden is ons 
Winkeltje op a.s. maandag               21 

oktober de gehele dag gesloten. 

Excuses voor het ongemak. 

 
Rollator-wasserette 

Er komt geen “rollator wasserette” op 

het terrein van het Antonius. Maar wilt u 

uw rollator gereinigd hebben, sluit dit 
dan kort met Maria Spijkerboer. In 

overleg wordt dan voor een oplossing 

gezorgd! 

 

Gedachtenisviering                                

Op maandag 11 november is een 
Gedachtenisviering in de Amstel. De 

overledenen van het afgelopen jaar 

worden herdacht met het noemen van 

namen en ter nagedachtenis wordt ook 
een 

kaars gebrand.  

 

 

mailto:Hans.Wijnen10@outlook.com
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