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Woensdag 6 november 14.30 uur  

Wijziging in het activiteitenprogramma! 
Het bewegen op muziek vervalt. Daar 

komt een optreden van de Angklung-
club Adisoerjå voor in de plaats. Dit is 

een Indonesisch orkest met angklung-
instrumenten. Dit zijn bamboerekjes in 

verschillende toonsoorten. Daarnaast is 
er bij de koffie en thee lekkere spek-

koek. 
Dus eigenlijk een Indonesische middag! 

 
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.  

 
Maandag 11 november 19.30 uur                                

De overledenen van het afgelopen jaar 
worden herdacht in de Amstel tijdens de 

jaarlijkse Gedachtenisviering. De na-
men worden genoemd en met het bran-

den van een kaars staan we stil bij de 
mensen die ons dit jaar ontvielen.  

 
Woensdag 13 november 14.30 uur 

                                      
Hoe zit het met uw coördinatie? Laat het 

maar zien in de Amstel tijdens het sjoe-

len! Hierbij bent u van harte uitgeno-
digd. 

 
Woensdag 13 november 19.30 uur 

In de Amstel staan de vrijwilligers van de 
KBO weer voor u klaar! En natuurlijk 

komen ze niet met lege handen. Want bij 
het Kienen gaat het om gezelligheid, 

maar ook om de prijzen! Wees erbij. 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

 
 

04-11 Mw T. Zondervan-Overdam 
           Bewoner 

05-11 Susanna Swinkels 
           Vrijwilliger 

06-11 Titia Lebrasse 
           Vrijwilliger 

08-11 Kim van den Hoogen 
           Medewerker 

08-11 Danny van den Berk-v.d.Hoogen 

           Medewerker 
09-11 Mw. Hellemons-Kluijtmans 

           Bewoner 
10-11 De heer Van Stiphout 

           Bewoner 
10-11 De heer J. Sporen 

           Bewoner/Vrijwilliger 
11-11 Monique van Nieuwenhuizen- 

           Dresselaerts 
           Medewerker 

11-11 Thea Filipinni      
           Vrijwilliger 

13-11 De heer Odenthal 
           Bewoner 

16-11 Astrid Diepeveen 

           Medewerker 
16-11 Esmee van Hoek 

           Medewerker 
 

Van harte en een fijne dag!       
 

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen 
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  

Woensdag 20 november 20.00 uur 
Ze hadden veel succes, vorige keer! 

Daarom op veelvuldig verzoek op herha-

ling in de Amstel de van oorsprong fami-
liekapel Fürstenwalder Musikanten. 

Egerländer en Böhmische muziek is hun 
specialiteit en die klanken staan garant 

voor gezelligheid. Mis het niet! 

 
 

Dinsdag 26 november 19.30 uur 
De getallen vallen en de prijzen vinden 

hun weg. Dankzij de Zonnembloem kun-
nen we weer aanschuiven om te kienen. 

Altijd gezellig b ij ons in de Amstel.  
 

Woensdag 27 november 12.00 uur 
De variatie in het activiteitenprogramma 

is groot. Nu bent u weer welkom in de 

Amstel voor een Oosterse Markt. Voel 
de stoffen, ruik de geuren en geniet van 

het gevoel uit de Oriënt.  
Vrijdag 29 november 14.15 uur 

 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. 

En ook dit jaar slaat de Goedheiligman 
het Antonius niet over. Samen met zijn 

Pieten bezoekt hij de bewoners en onge-
twijfeld komen kinderen van de basis-

school ook kijken in de Amstel. Haal de 
zangbundels maar weer voor de dag! 

 
 

OPZIENBAREND NIEUWS 

Wat niet werd gehoopt en verwacht, is 
spijtig genoeg, toch gebeurd! Het collec-

tebusje met inhoud is uit ons Mariakapel-

letje gestolen. De opbrengst wordt nor-
maal gesproken gebruikt om plantjes, 

bloemen en nieuwe kaarsjes te kopen 
voor onze kapel.  

Heeft u iets opvallends gezien of is u iets 
ter oren gekomen? Laat het mij dan 

a.u.b. weten. 
Als noodmaatregel kunt u, als u een 

kaarsje wilt kopen, uw bijdrage bij mij 
thuis afgeven of zaterdag voor aanvang 

van de viering van 17.00 uur. 
Met dank, 

Willemien Vervoort, Amstelstraat 154. 
  

OEFENING VAN HOOP 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de 
hoop. 

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan 
zien. 

Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van 
hoop kan zien. 

Ik hoop dat ik niet door wanhoop over-
spoeld zal worden. 

  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de 

hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen 

en verwarmen. 
Ik hoop dat ik andere niet af zal breken 

met mijn woorden. 

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf 
in mijn oordeel. 

  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de 

hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan 

voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het in-

nerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd 

weer steunt. 
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WAT NU WEER 

BIJNA 100 WARME DAGEN 
Als het 20,0 graden of warmer wordt, 

spreken wij weermensen van een warme 

dag. Op het moment dat ik de weerru-
briek schrijf, zit “het hoofdweersta-

tion”  De Bilt op totaal 98 warme dagen 
dit jaar. Vorig jaar telde De Bilt maar 

liefst 132 warme dagen; een record. Op 
de tweede plaats in de ranglijst van 

meeste warme dagen staat 2003, toen 
waren er in totaal 116 warme dagen. 

 
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN 

Kleine glimlachjes (2) 
SPREEKUUR 

De dokter zei: Wat zie je wit, 
Ik stond in mijn hansoppie, 

Jouw lijf mankeert geen sikkepit, 

Het zit alleen in je koppie! 
 

MEREL 
Op de pier van Scheveningen, 

Zat een merel blij te zingen. 
Het is bekend bij alle dieren, 

Merels houden veel van pieren! 
 

TREURWILGEN 
Twee treurwilgen staan bij de plas, 

Bijna menselijk, te treuren. 
Maar zijn ze alleen: 

Met geen mens om zich heen, 
Dan staan ze zich daar te bescheuren! 

 

VREK 
Hij was een ouwe gierige vent, 

Aan het einde van zijn leven. 
Heeft hij met pijn zijn geest gegeven, 

Toen hij doodviel op een cent! 
 

DENKEN 
Hier komt nog maar eens even, 

Een van VADERS wijze wenken. 
Om te leren leven 

Moet je eerst leren denken! 
BEN 

 

VACATUREBANK 

Wie gaat ons helpen? Al enige tijd zijn er 
vacante plaatsen voor spontane vrijwil-

ligers. Hierna volgen er twee.                

Komt u graag onder de mensen en heeft 
u gevoel voor het omgaan met 55+ers? 

Kom dan koffie schenken in de Amstel 
aan onze bewoners op de vrijdag, tussen 

9.30 en 11.30 uur. Het kost dus slechts 
2 uurtjes per week.                                         

Op dinsdag, tussen 18.45 en 19.45 uur 
zijn we op zoek naar een vrijwilligster, 

die koffie serveert op kamer 1 t/m 15. 
De inspanning beperkt zich tot 1 uur per 

week. 
Wat zou het fijn zijn als we deze gaten 

op kunnen vullen! Kent u iemand in uw 
omgeving of spreekt het uzelf aan, laat 

het maar weten aan Maria Spijkerboer. 

 
SFEERIMPRESSIES 

Optreden koor Zanglust 
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Wooninc. Danspaleis                                                                                                                                                              

        

 

 

 
Foto’s Cor van Herp 
 

  
 

 


