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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! 
 

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 wij-

ken voor het kegel. Maar nu is het weer 
zover!  Leg de schijven vernuftig in de 

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

 
Vrijdag 13 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. 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

 
02-12 Mw Ans Hut-van Dijck  
           Bewoner/Vrijwilliger 

02-12 Kim van Bavel-van Luik 

           Medewerker 
02-12 Helma Bust 

           Vrijwilliger 
02-12 Lenie Spekken 

           Vrijwilliger 
02-12 Ton v.d. Burgt 

           Vrijwilliger 
05-12  Mw. Schoenmakers-Kusters 

            Bewoner 
08-12 Conching Gerstel-Quezada 

           Medewerker 
11-12 Mevrouw Corry van Helvert  

           Bewoner/Vrijwilliger 
13-12 Sejla Besic  

           Medewerker 

14-12 Mevrouw H. Caris-Swinkels  
           Bewoner 

14-12 Lies Stravers 
           Medewerker 

14-12 Gert Hobelman 
           Vrijwilliger 

Proficiat en een fijne dag!   

 

“Geluk is wat vermenigvuldigd als 

het wordt gedeeld!” 
Met het geluk wat je zelf uitstraalt, maak 

je niet alleen de ontvanger blij. Je wordt 
er zelf ook gelukkiger van! 

 
 

 

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), Past. Aldenhuijsenstr 4, 5671 GS Nuenen 
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA  
Woensdag 18 december 14.30 uur 

 
Nog in het neuw met de Kerst? Kom dan 
naar de presentatie van Euromode. 

Speciaal voor u komt een team naar u 
toe in de Amstel. 

 
Woensdag 24 december Kerstavond  

15.30 uur                                           
In verband met de voorbereidingen 

kerstviering- en maaltijd kan u niet meer 

terecht in de Amstel. Houd hier rekening 
mee a.u.b. 

18.00 uur 

                                             
De Kerstviering voor alle bewoners en 

belangstellenden vindt ook dit jaar plaats 
in de Amstel. En een goede bekende, 

namelijk Ans Schellekens, is voorgan-
ger. Daarnaast is koor Zanglust aanwe-

zig voor de muzikale omlijsting. 
19.00 uur 

                                           
In aansluiting op de Kerstviering volgt de 

Kerstmaaltijd. Samen genieten van de 

sfeer, het familiegevoel en de warmte 
van de Kerst. Let op: u moet zich hier-

voor aanmelden en het is niet kosteloos!  
 

Woensdag 31 december 14.30 uur 
Traditioneel vieren we samen het 

Oudejaarsfeest in de Amstel. Tegen 
een kleine vergoeding geniet u van de 

muziek van het orkest Rooise Bluf, 
ovenverse oliebollen en een kostelijk 

drankje. Neem uw Sint Annaklooster-
betaalpas mee en het komt dik voor 

elkaar! Het belooft weer een heel 
gezellige hapening te worden.  

 

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

  
BEWONERSCOMMISSIE ANTONIUS 
Op 10 december willen wij, de Bewo-

nerscommissie Antonius, ons presente-
ren aan de bewoners van de apparte-

menten van Wooninc Antonius in de Am-
stel. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee 

met iets lekkers. Rond 15.00 uur volgt 

de voorstelronde. Dit in het bijzijn van 
Leny van Beek namens Wooninc. en Do-

rien van Gemert namens het Antonius/ 
Sint Annaklooster.  

Aansluitend is er de gelegenheid een 
drankje te gebruiken op rekening van het 

Sint Annaklooster.                                 
Houdt uw brievenbus in de gaten, er 

volgt nog een officiële uitnodiging!  

 
 
SLUITING AMSTEL 

Op vrijdagmiddag 13 december is er 

een familiebijeenkomst voor contact-
personen en familieleden van onze 

cliëten van de Verpleegafdeling in de 
Amstel.Op dat moment is de Amstel niet 

beschikbaar voor openbaar gebruik. 
Daarom wordt de middagmaaltijd dan, 

ter compensatie  “aan huis” geserveerd. 
Met dank voor uw begrip! 

 
BALZONE-SPEL 

Vanaf donderdag 19 december vervalt 
de activiteit Balzone-spel. De prachtige 

versiering en de grote kerstbomen in de 
Amstel hebben de ruimte nodig en die 

komen we nu tekort bij het spel. De 

speelruimte beperkt. Maar op donderdag 
9 januari starten we weer met deze ac-

tiviteit en kunnen de liefhebbers weer 
aan de bak. 
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VOEREN VAN DIEREN 
Hierbij de jaarlijkse waarschuwing! Met 

de beste bedoelingen worden nootjes, 

pindakaas, vetbollen e.d. opgehangen 
om vogels de winter door te helpen.  

Helaas komt hier ‘s nachts weer onge-
dierte op af zoals muizen en ratten. En 

daar wordt niemand blij van!              
Daarom het dringende verzoek geen 

etenswaren, zoals brood of etensresten 
in de tuin te gooien of netjes met vetbol-

len, zaden of nootjes op te hangen. 
We rekenen op uw medewerking! 

 

 
Koffiepraatje 22 november 2019 

Sleutels 
Bijbestellen van sleutels van de voordeur 

van uw woning moet u zelf doen. Dat 
kan rechtstreeks bij Bouwbedrijf Bullens. 

U vindt het telefoonnummer op het over-
zicht van Wooninc. Als het u niet lukt, 

kunt u onze Huismeester Ino van de Ven 
raadplegen.  

Blue Chip 
Met een zogenaamde Blue Chip kunt u 

via de hoofdingang toegang krijgen. 

Deze sleutel is met het oog op de 
veiligheid niet zondermeer verkrijgbaar. 

Als u een Blue Chip wilt hebben, kunt u 
een verzoek indienen bij de Huismeester. 

Extra beeldscherm Kabelkrant 
Dankzij de heer Vosveld wordt een extra 

beeldscherm geplaatst. Zo zijn de 
boodschappen op de Kabelkrant nog 

beter leesbaar in de Amstel.    
Stofferen stoelen 

In het Thuiszorgkantoor en de Perso-
neelskamer is de bekleding met succes 

vervangen. De kleuren en het logo van 
Sint Annaklooster is in de stof verwerkt.  

 

 

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN 
WEERSPREUK 

“November met zijn regendagen 

Brengt ook jicht en andere plagen.” 
De luchtvochtigheid is bij wisselvallig 

herfstweer over het algemeen hoog. Voor 
mensen met reuma kan dat extra pijn 

brengen. Ook bekend zijn de vele ver-
koudheden die rondwaren. Het feit dat 

we veel binnen zijn, lijkt er tevens voor 
te zorgen dat we elkaar makkelijk aan-

steken. 
 

 
“TIJDEN VERANDEREN, MAAR RESPECT 

BLIJFT WAARDEVAST” 
Onze samenleving verandert onder in-

vloed van nieuwe ideeën en beïnvloeding 
van buiten. Toch zijn er een aantal waar-

den die door de tijd heen onveranderd 

blijven en die we koesteren, zoals res-
pect hebben voor elkaar. 

 
Mijn Moeder 

Haar ogen waren blauw, haar haren grijs 
Ze zei dat ze maar weinig dingen wist. 

Maar wat ze zei, was zo gerijpt…..zo wijs, 
Wel duizendmaal heb ik gedacht: dat ist. 

 
De hoog’re  dingen speelden bij haar 

mee, 
Zij zag het leven in een ander licht 

Zo stond ze ook te kijken…..zeer tevree 
Een glimlach op haar nobele gezicht. 

  

Zo kunnen bomen in het landschap 
staan, 

In volle rust en helemaal compleet. 
Zo is ze ook die avond dood gegaan, 

En nooit vergeet ik wat ze voor mij deed! 
 

Ben 
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Moment van overdenking                                                                                     
Wees een inspiratiebron voor anderen,                                                                

Wees het licht in de duisternis,                                                                          

Wees de lach om een traan op te vrolij-
ken,                                                           

Wees een student van het leven. 
En wees vooral wie je diep vanbinnen 

bent: jij                                                            
Omring jezelf met mensen die in je gelo-

ven,                                                         
Die eerlijk en oprecht tegen je zijn.                                                                                

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna 
wilt opgeven                                                       

En die jou tot de beste versie van jezelf 
kunnen maken. 

Leef Je Mooiste Leven. 
 

Mariakapel Sint Antonius Abt 

De Mariakapel is voortaan dagelijks geo-
pend voor bezoekers. Bijgevoegd een 

beel van het interieur. U bent van harte 
welkom in de kapel/  

    

 
Foto’s Cor van Herp 

 

Sinterklaasintocht Acht 
Ook dit jaar kwam de Sint met gevolg 

weer naar ons eigen Acht. Cor van Herp, 

huisfotograaf van het Antonius, schoot 
de plaatjes en brengt zo de sfeer bij ons 

binnen! 

     

            

      

                

 


