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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 Zonnebloem kun-

nen we weer aanschuiven om te kienen. 
Altijd gezellig bij 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 goede lieve 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! 

 

 
VERJAARDAGEN 

 
 

20-11 Alfred Fietje 
           Vrijwilliger 

21-11 Andrea van Kroonenburg 
           Medewerker 

23-11 Mw Nelly van Dorst-van Ham 
           Bewoner/Vrijwilliger 

23-11 Alysha Pattenden 
           Medewerker 

24-11 Mw. E. Sleutjes-v.d. Vorst 

           Bewoner 
24-11 Jeanne van de Sande-van  

           Kemenade 
           Medewerker 

25-11 Loes van Kalken 
           Vrijwilliger 

26-11 Remco van Doorn 
           Vrijwilliger 

29-11 Ricky Harhuis 
           Vrijwilliger 

29-11 Jan van de Nieuwenhof 
           Vrijwilliger 

30-11 Damini Joeloemsing 
           Medewerker 

30-11 Sennah Eekels 

           Medewerker 
30-11 Wil Vorstenbosch 

           Vrijwilliger 
01-12 Linda Bertrams 

           Vrijwilliger 
 

Van harte en een mooie dag!       

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), Past. Aldenhuijsenstr 4, 5671 GS Nuenen 
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  

Woensdag 4 december 14.45 uur 

Het is alweer een poosje geleden en u 
heeft het vast gemist. Maar vandaag kan 

het weer: Bewegen op Muziek in de 
Amstel. Maak u spieren los en smeer u 

gewrichten onder vrolijke noten! 
 

Vrijdag 6 december 18.45 uur 
Maandelijks keren ze terug met zangbun-

del, keyboard en gitaar. Dus we gaan  
Samen Zingen in onze vertrouwde 

Amstel. U bent van harte uitgenodigd. 
 

Zaterdag 7 december 9.00 uur 

          
Tussen het groen is van alles te doen! 
Onze tuin kan wat helpende handen 

gebruiken. Nu is uw kans, meldt u direct 

aan bij Maria Spijkerboer! Zij zorgt dat er 
rond 12.00 uur soep en broodjes voor u 

klaar staan!  

 
foto’s Cor van Herp 

 
Woensdag 11 december 14.30 uur 

 Op 13 november moest het 

sjoelen wijken voor het kegel. Maar nu 

is het weer zover!  Leg de schijven ver-

nuftig in de vakken en de score loopt op. 
Uiteraard bij ons in de Amstel.   

 
HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

Veiligheid rond toegangsverlening in 

de avonduren                                                      
 

Hoofdingang bij de Amstel                                                                                                                              
Familieleden van onze bewoners verle-

nen ’s avonds soms toegang aan hen on-
bekende bezoekers via de hoofdingang. 

Dit is niet gewenst! Laat onbekenden 
bellen en een zorgmedewerker beoor-

deelt of de deur wordt geopend. 
Ingang bij de aanleuningwoningen                                                          

Voor bezoekers van onze bewoners in de 
aanleunwoningen geldt: bel aan bij de 

desbetreffende ingang waar u op bezoek 
komt en gebruik de hoofdingang niet! Zo 

worden zorgmedewerkers niet onnodig 

belast!  

Laat geen onbekenden binnen                        

 

In de media is de laatste tijd veel ge-
schreven over mensen met kwade be-

doelingen die met een smoes bij ouderen 
binnenkomen. Daarom vragen wij u ex-

tra goed op te passen.     
 

Kijk voor u de deur opent eerst wie er 
heeft aangebeld. Kent u de persoon niet 

en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst 

wie het is en wat hij of zij komt doen. 
Ook wanneer personen aangeven dat ze 

bij de buren op bezoek gaan.                  

Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. 

Ook als iemand zegt dat hij of zij van de 

gemeente, een bedrijf of instelling is. 
Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij 

zich, maak dan een nieuwe afspraak. 
Ook thuiszorgmedewerkers en verpleeg-

kundigen komen nooit onaangekondigd.  

Vertrouwt u het niet? Bel dan 112. 
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VRAAG 

Het idee is geopperd om een rubriek 

Verloren en Gevonden te starten bin-
nen het Antonius. Wat denkt u hiervan? 

Is dit van toegevoegde waarde voor u? 
Laat het weten via het mailadres van 

onze nieuwsbrief antonius.nieuwsbrief 
@gmail.com. 

 
Notulen Cliëntenraad Sint Anna-

klooster en Koffiepraatje                                                                                    
De notulen van de CR Sint Annaklooster 

en de actiepuntenlijst van het Koffie-
praatje in het Antonius zijn te vinden zijn 

in een speciale map in onze boekenkast 
in de Amstel 

 

Gezocht 
In het Antonius zijn we op zoek naar een 

vrijwilliger die de  boekenkast annex An-
toniusbibliotheek in de Amstel wil behe-

ren en onderhouden. Zijn boeken uw 
passie en heeft u gevoel voor de lette-

ren? Laat het weten aan Maria Spijker-
boer.  

 
Betaling maaltijd 

Als een maaltijd op dezelfde dag wordt 
afgezegd als die genuttigd zou worden, 

dan worden de kosten daarvan in reke-
ning gebracht! In bijzondere gevallen 

wordt hiervan afgeweken. Denk dan aan 

droeve familieomstandigheden of zieken-
huisopname. 

 
PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN 

WEERSPREUK  
“’Valt ’s avonds dauw, 

’s morgens is de lucht blauw”’ 
  

Dauw heb je vooral als het vrij helder is. 
Dan valt het vocht uit de lucht en houd 

je natte tegels, gras en hout over. Je 
hebt dan gerede kans op een blauwe 

lucht na zonsopkomst. 
 

 

 
Houdoe. 

Houdoe is ‘t trefwoord van d’n oer-bra-

bantse mens. 
Houdoe is ’n groet en tegelijkertèd ’n 

wens. 
Houdoe wordt geroepe op het plein en in 

de straot. 
Houdoe dat zì iedereen as de visite gaot. 

Houdoe kunde heuren, hìl veul kirres op 
‘nen dag. 

Houdoe kunde zegge mee ’n traon en 
mee ‘nen lach. 

Ge wordt ‘r mì geborre en ge rakt ‘t nie 
mìr kwijt. 

Ge wordt er mee begraven op het eind 

van oewen tijd. 

Houdoe... 

 
Kleine glimlachjes (3) 

De Meester 
De meester van de vijfde klas, 

Gaf af en toe een dropje. 
Aan knapen met een goed rapport, 

En ook wel eens een hopje 
Ik heb het nooit zo ver geschopt, 

Wel weet ik nog die ene keer, 
Het was op een woensdagmorgen, 

Toen gaf hij mij een peer !!!!! 
 

Brommen 
De oude man liep zacht te brommen, 

In een mooie stille laan, 

Toen hield hij op: hij zag opeens 
Het bord: NIET BROMMEN staan. 

 
Ogenspel 

Zij sloeg haar ogen open 
Hij sloeg haar ogen dicht!! 
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Tante Mathilde 

 Mijn tante Mathilde, 

 Die hield van betuttelen, 
 En net als de koffiepot, 

 Stond ze te pruttelen. 
  

Limburgse toonladder 
Do-re-mi-vla-sol-vla-si-do 

Ben 
 

CADEAUTJE 
“Vandaag is een mooie dag om iedereen 

een glimlach te geven” 

 

“Wanneer je praat, herhaal je alleen 

wat je al weet.” 
 

Als je luistert, kun je iets nieuws leren.” 

Probeer eens te stoppen met praten en 
luister naar wat anderen te zeggen heb-

ben. Deze inspirerende wijze woorden 
komen van Dali Lama, de spirituele leider 

van het Tibetaanse Boeddhisme.  

 

ANKLUNCLUB ADISOERJA (terugblik) 

 

 

 

    
 

 
 

 
foto’s Cor van Herp 


